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У статті розглянуто наявні у науковій еко-
номічній літературі трактування понять 
«внутрішній контроль» та «система вну-
трішнього контролю», а також особливості 
застосування традиційного і ризик-орієн-
тованого підходів до організації системи 
внутрішнього контролю на підприємстві з 
урахуванням специфіки діяльності закладів 
готельно-ресторанного бізнесу. У резуль-
таті узагальнення та систематизації 
визначень поняття «внутрішній контроль» 
виділено його найістотніші ознаки (мета, 
завдання, суб’єкти, об’єкти, предмет та 
етапи процесу внутрішнього контролю), 
що дало змогу уточнити сутність цієї 
категорії. На підставі критичного аналізу 
визначень поняття «система внутрішнього 
контролю» та підходів до її організації на під-
приємстві у роботі запропоновано автор-
ське визначення цього поняття з позицій 
ризик-орієнтованого підходу, що дасть 
змогу здійснювати своєчасну ідентифікацію 
й оцінку ризиків, запроваджувати комплекс 
управлінських заходів, спрямованих на зни-
ження рівня ризиків та наслідків їх впливу до 
прийнятного.
Ключові слова: ризик-орієнтований підхід, 
внутрішній контроль, система внутріш-
нього контролю, готельно-ресторанний 
бізнес.

В статье рассмотрены существующие в 
научной экономической литературе трак-
товки понятий «внутренний контроль» 
и «система внутреннего контроля», а 
также особенности применения тради-
ционного и риск-ориентированного подхо-
дов к организации системы внутреннего 
контроля на предприятии с учетом спец-
ифики деятельности предприятий гости-
нично-ресторанного бизнеса. В результате 
обобщения и систематизации определений 
понятия «внутренний контроль» выделены 
его существенные признаки (цель, задачи, 
субъекты, объекты, предмет и этапы про-
цесса внутреннего контроля), что позво-
лило уточнить сущность этой категории. 
На основании критического анализа опре-
делений понятия «система внутреннего 
контроля» и подходов к ее организации на 
предприятии в работе предложено автор-
ское определение этого понятия с позиций 
риск-ориентированного подхода, что позво-
лит осуществлять своевременную иденти-
фикацию и оценку рисков, вводить комплекс 
управленческих мероприятий, направленных 
на снижение уровня рисков и последствий их 
воздействия до приемлемого.
Ключевые слова: риск-ориентированный 
подход, внутренний контроль, система вну-
треннего контроля, гостинично-ресторан-
ный бизнес.

The main purpose of the study is the further development of theoretical provisions and the development of practical recommendations for the organization 
of an effective system of internal control in the hotel and restaurant business, the scope of which is characterized by a high degree of uncertainty and risk. 
In this regard, the main objectives of the study are: generalization and systematization of scientific approaches to defining the essence of the concepts 
of "internal control" and "internal control system", highlighting their most important features and components, clarifying the content; to carry out the critical 
analysis of modern approaches to the organization of system of internal control at the enterprise; to substantiate the expediency of organizing the system of 
internal control on the basis of risk-oriented approach in the hotel and restaurant business. To achieve the goal and solve the tasks in the work used general 
and special methods of cognition: analysis and synthesis, a systematic approach – to generalize and systematize the definitions of "internal control" and 
"internal control system", highlighting their most important features and components, clarification content. As a result of generalization and systematization 
of definitions of the concept of "internal control" its most significant features (purpose, tasks, subjects, objects, subject and stages of the process of internal 
control) are highlighted, which allowed to clarify the essence of this category, assessment and monitoring of those factors and conditions that negatively 
affect the implementation of business operations and achieve the goals of the entity, the results of which serve as an information base for the preparation 
and adoption of sound management decisions aimed at improving the efficiency of the entity. Based on a critical analysis of the definitions of "internal control 
system" and approaches to its organization in the enterprise, the author's definition of this concept from the standpoint of risk-oriented approach, according 
to which the internal control system means a set of policies, rules and procedures and reporting, which are implemented by the company's management for 
the timely identification and assessment of risks and aimed at developing and implementing such management measures that would help reduce the level 
of risk and the consequences of its impact to acceptable. The paper substantiates the expediency of organizing the internal control system on the basis of 
risk-oriented approach directly by the management of hotel and restaurant business, which belong to micro and small enterprises, as well as by creating 
special internal control units for medium and large enterprises.
Key words: risk-based approach, internal control, internal control system, hotel and restaurant business.
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Постановка проблеми. Протягом останніх 
років все більше уваги приділяється управлінню 
ризиками менеджментом підприємств різних орга-
нізаційно-правових форм та видів економічної 
діяльності: промислових, будівельних, державних 
установ, банків, закладів готельно-ресторанного 
бізнесу тощо, сфера діяльності яких характеризу-
ється високим ступенем невизначеності та ризику. 

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває 
побудова та організація ефективної системи вну-
трішнього контролю в закладах готельно-ресто-
ранного бізнесу, здатної своєчасно ідентифікувати 
та оцінити весь спектр ризиків, упередити, змен-
шити або нівелювати їх негативний вплив на біз-
нес-процеси та результати фінансово-господар-
ської діяльності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам розвитку теорії, методології та прак-
тики організації системи внутрішнього контролю 
на підприємствах (організаціях, установах) при-
свячені праці таких відомих вітчизняних і зарубіж-
них учених, як: Е.А. Аренс [2], С.В. Бардаш [10], 
М.І. Бондар [3], Н.І. Дорош [4], Т.О. Каменська [5], 
Ю.І. Клюс [6], Дж.К. Лоббек[2], О.Ю. Редько [5], 
Р.О. Савченко [8], І.Б. Стефанюк [10], В.М. Яценко 
[9] тощо. Проте низка проблем щодо організації 
системи внутрішнього контролю на засадах ризик-
орієнтованого підходу на підприємствах готельно-
ресторанного бізнесу залишаються все ще недо-
статньо дослідженими. Наявність невирішених 
проблем та суперечливість окремих питань, 
пов'язаних з організацією системи внутрішнього 
контролю в закладах готельно-ресторанного гос-
подарства, їх теоретична та практична значущість 
зумовили вибір напряму дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є подальший розвиток теоретичних положень та 
розроблення практичних рекомендацій щодо орга-
нізації ефективної системи внутрішнього конт-
ролю в закладах готельно-ресторанного бізнесу, 
сфера діяльності яких характеризується високим 
ступенем невизначеності та ризику. 

Досягнення поставленої мети потребує форму-
лювання завдань дослідження:

– узагальнити та систематизувати наукові під-
ходи до визначення сутності понять «внутрішній 
контроль» та «система внутрішнього контролю», 
виділити їхні найістотніші ознаки і складові еле-
менти, уточнити їх зміст;

– проаналізувати сучасні підходи до організації 
системи внутрішнього контролю на підприємстві;

– обґрунтувати доцільність організації системи 
внутрішнього контролю на засадах ризик-орієнто-
ваного підходу в закладах готельно-ресторанного 
бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Аналіз визна-
чень поняття «внутрішній контроль», наведених 

у праці [1], дає змогу виділити його найістотніші 
ознаки, які наведені у табл. 1.

Отже, відповідно до виділених найістотніших 
ознак, внутрішній контроль – це процес вияв-
лення, ідентифікації, оцінки та моніторингу тих 
факторів і умов, які негативно впливають на здій-
снення господарських операцій та досягнення 
цілей суб’єкта господарювання, результати якого 
слугують інформаційною базою для підготовки і 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень, 
спрямованих на підвищення ефективності діяль-
ності суб’єкта господарювання.

Внутрішній контроль організовується і реалізу-
ється суб’єктом господарювання та являє собою 
постійно діючий процес усередині підприємства 
на всіх рівнях управління. Менеджерам і власни-
кам підприємства внутрішній контроль допома-
гає оцінити виконання поставлених цілей під час 
здійснення фінансово-господарської діяльності, 
а наглядовому органу – з’ясувати відповідність 
діяльності підприємства вимогам чинних норма-
тивних актів, підтвердити достовірність підготовки 
та складання фінансової звітності тощо.

У науковій економічній літературі наводяться 
різні тлумачення сутності поняття «система вну-
трішнього контролю» (табл. 2).

Аналізуючи наведені у табл. 2 визначення сис-
теми внутрішнього контролю, зазначимо, що дея-
кими авторами допускаються певні неточності або 
даються не зовсім коректні його трактування, що 
ускладнює розуміння сутності цього поняття. 

Дещо спрощене тлумачення системи внутріш-
нього контролю дає Дорош Н.І., згідно з яким це 
«політика і процедури підприємства, спрямовані 
на попередження, виявлення і виправлення сут-
тєвих помилок та відхилень від норм, які можуть 
з'явитись у фінансових звітах» [4, c. 218]. Проте 
створення та організація системи внутрішнього 
контролю (далі – СВК) на підприємстві здійсню-
ється не тільки для підтвердження достовір-
ності його фінансової звітності, але й для оцінки 

Таблиця 1
Найістотніші ознаки поняття «внутрішній контроль» 

Ознака Характеристика
Мета внутрішнього 
контролю

підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, 
обґрунтованості підготовки та прийняття управлінських рішень 

Завдання внутрішнього 
контролю

перевірка та оцінка достовірності, правильності, законності, економності та ефективності 
здійснення господарських операцій та процесів; визначення розмірів і причин виявлених 
відхилень, попередження їх виникнення у майбутньому

Суб’єкти внутрішнього 
контролю

окремий орган, структурний підрозділ або посадова особа, які уповноважені здійснювати 
внутрішній контроль від імені та за дорученням суб’єкта господарювання 

Об’єкти внутрішнього 
контролю фінансово-господарська діяльність суб’єкта господарювання

Предмет внутрішнього 
контролю процеси та явища, пов’язані з господарською діяльністю підприємства

Етапи процесу 
внутрішнього контролю

виявлення, ідентифікація, оцінка та моніторинг тих факторів і умов, які негативно вплива-
ють на здійснення господарських операцій та досягнення цілей суб’єкта господарювання

Джерело: власна розробка авторів



265

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ефективності і результативності фінансово-госпо-
дарської діяльності, корпоративного управління, 
управління ризиками; встановлення відповідності 
регламентів, стандартів, установчих докумен-
тів підприємства нормативно-правовим актам 
України; визначення відхилень та похибок у біз-
нес-процесах, забезпечення збереження активів 
тощо. Зауважимо, що в готельно-ресторанному 
бізнесі значна кількість суб’єктів господарювання, 
зокрема фізичних осіб-підприємців, не складає і 
не надає зовнішнім користувачам фінансову звіт-
ність, але у них, хоча і у спрощеному вигляді, орга-
нізована та діє система внутрішнього контролю. 

Деякі неточності містить і визначення сис-
теми внутрішнього контролю, запропоноване 
Т.О. Каменською та О.Ю. Редько [5, c. 32]. Так, у 
цьому визначенні, найімовірніше, має йтися не 
про «досягнення цілей, установлених законодав-
ством України», а про перевірку порядку здій-
снення господарських операцій та відповідності 
їх вимогам, встановленим нормативно-правовими 
актами України. Крім того, відповідно до систем-
ного підходу система внутрішнього контролю має 
складатися не з «сукупності систем і напрямів 
внутрішнього контролю» [5, c. 32], а з певних ком-
понентів, які являють собою сукупність елементів 
та підсистем внутрішнього контролю. Під елемен-
том системи внутрішнього контролю мається на 

увазі найпростіший її складник зі своїми специ-
фічними рисами, властивостями, призначенням, 
що є неподільним у межах цієї системи. Елементи 
системи внутрішнього контролю вважаються 
взаємопов'язаними, якщо вони накладають вза-
ємні обмеження на поведінку один одного. Будь-
яка відособлена частина системи внутрішнього 
контролю утворює її підсистему. 

Проте поділ системи внутрішнього контролю 
на окремі елементи й підсистеми, встановлення 
взаємозв’язків між ними для різних суб’єктів 
господарювання є далеко не однозначними. 
Обґрунтовуючи власну позицію та доповнюючи 
погляд І.Б. Стефанюк та С.В. Бардаш [10] на це 
питання, зазначимо, що кожний господарюючий 
суб’єкт має низку особливостей, а саме відмін-
ності у видах економічної діяльності, організа-
ційно-правовій формі господарювання, розмірах 
(мікро-, мале, середнє, велике підприємство), 
організаційній структурі, методиці та стилі управ-
ління, наявності достатніх фінансових ресурсів, 
доцільності охоплення контролем різних аспектів 
діяльності, ставленні керівництва до контролю 
тощо. У зв'язку з цим система внутрішнього контр-
олю одного учасника господарських відносин 
матиме відмінності від системи контролю іншого 
[10]. Так, структура та склад елементів системи 
внутрішнього контролю корпоративної мережі 

Таблиця 2
Сутність поняття «система внутрішнього контролю» 

Автор, джерело Визначення
Аренс Е.А.,  
Лоббек Дж.К.  
[2, c. 258]

Система внутрішньогосподарського контролю – це конкретні  методики і процедури, розро-
блені для того, щоб адміністрація компанії була до певної міри впевнена, що визначені нею 
цілі компанії будуть успішно досягнуті. 

Бондар М.І.  
[3, c. 195]

Система внутрішнього контролю підприємства – це сукупність організаційної структури, мето-
дик і процедур контролю, що  приймаються керівництвом підприємства як засоби для здій-
снення ефективної господарської діяльності. 

Дорош Н.І.  
[4, c. 218]

Система внутрішнього контролю – це політика і процедури підприємства, спрямовані на 
попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок та відхилень від норм, які можуть 
з'явитись у фінансових звітах.

Каменська Т.О., 
Редько О.Ю.  
[5, c. 32]

Система внутрішнього контролю – це сукупність систем і напрямів внутрішнього контролю, що 
забезпечує дотримання порядку здійснення та досягнення цілей, установлених законодав-
ством України, установчими та внутрішніми документами підприємства.

Клюс Ю.І., 
Іжболдіна І.В. [6]

Система внутрішнього контролю – це внутрішні правила та процедури контролю, які запрова-
джені для забезпечення ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньої 
політики, збереження і раціонального використання активів, запобігання помилкам та зло-
вживанням. 

Наумова Т.А., 
Бойченко Н.В., 
Нестеренко І.В. [7]

Система внутрішнього контролю – це всі внутрішні правила та процедури контролю, запро-
ваджені керівництвом для забезпечення стабільного й ефективного функціонування підпри-
ємства, дотримання внутрішньої господарської політики, збереження та раціонального вико-
ристання активів, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки фінансової 
інформації, запобігання фальсифікаціям.

Савченко Р.О. [8]
Система внутрішнього контролю – це основа функціонування управлінської інформаційної 
системи, тобто системи обробки та інтеграції різноманітної внутрішньої і зовнішньої інформа-
ції, необхідної для прийняття рішень на всіх рівнях управління підприємством. 

Яценко В.М.,  
Пронь Н.О. [9]

Система внутрішнього контролю – це політика і процедури внутрішнього контролю, прийняті 
управлінським персоналом  суб’єкта господарювання з метою забезпечення правильного та 
ефективного ведення господарської діяльності, збереження активів, запобігання шахрайству 
та помилкам, а також  виявлення їх, забезпечення точності і повноти облікових  записів, своє-
часної підготовки достовірної фінансової  інформації.

Джерело: узагальнено та систематизовано авторами
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підприємств готельно-ресторанного бізнесу буде 
суттєво відрізнятися від системи внутрішнього 
контролю самостійних суб’єктів господарювання 
або тих, хто здійснює свою діяльність на умовах 
франчайзингу.

У працях провідних учених-економістів достат-
ньо уваги приділено розкриттю сутності елементів 
системи внутрішнього контролю. Проте погляди на 
їх склад настільки відрізняються один від одного, 
що авторами публікації [10] здійснено спробу 
об’єднати їх у групи та проведено ґрунтовний ана-
ліз доцільності включення окремих елементів до 
складу системи внутрішнього контролю. 

Впровадження повноцінної системи внутріш-
нього контролю в практику діяльності підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу України лише на 
початку свого формування. Проте чим більше 
за розміром підприємство готельно-ресторан-
ного бізнесу і чим складніша його організаційна 
структура управління, тим більш жорсткі вимоги 
пред’являються до системи внутрішнього контролю 
і тим актуальнішим є завдання підвищення її якості.

Нині найбільш поширеними підходами до орга-
нізації системи внутрішнього контролю є традицій-
ний та ризик-орієнтований.

Головною метою організації системи вну-
трішнього контролю за традиційним підходом є 
виявлення порушень регламентів і правил, вста-
новлення кола винних осіб. Організація системи 
внутрішнього контролю за цим підходом здійсню-
ється шляхом встановлення правил та стандартів, 
які регулюють усі аспекти діяльності підприєм-
ства, та створення такого режиму роботи, який би 
не дозволяв відхилятися від установлених стан-
дартів. Контрольні повноваження покладаються 
на організаційно відокремлений підрозділ: контр-
ольно-ревізійну службу, службу економічної без-
пеки тощо, які підпорядковуються особисто керів-
нику підприємства.

Складовими елементами такої системи вну-
трішнього контролю є:

– встановлення стандартів та правил, які регу-
люють усі аспекти діяльності підприємства;

– порівняння досягнутих результатів зі вста-
новленими стандартами; 

– коригування процесів управління у разі вияв-
лення відхилень між досягнутими результатами та 
встановленими стандартами.

Основними недоліками організації системи 
внутрішнього контролю на підприємстві за тради-
ційним підходом є:

– високий рівень суб’єктивізму під час вста-
новлення стандартів та правил; 

– спрощеність та формалізація процесів пере-
вірок, внаслідок чого система перестає реагувати 
на нові виклики та погрози;

– труднощі у своєчасному та точному розпізна-
ванні некоректного управлінського процесу, якщо 

відхилення викликано новими обставинами або 
не описано в стандартах (інструкціях, правилах) 
[5, с. 24–25].

Організація системи внутрішнього контролю, 
орієнтованої на ризик, передбачає:

– відмову від традиційного підходу до органі-
зації системи внутрішнього контролю на підприєм-
стві, заснованого на формальних вимогах регла-
ментів і правил; 

– визначення та моніторинг ризиків, прийнят-
них для підприємства; 

– передачу відповідальності за ідентифікацію 
ризиків та їх оцінку лінійним (операційним) керівни-
кам на всі рівні управління; впровадження процесів 
контролю, які обмежують ризик, у бізнес-процеси; 

– передачу функції надання гарантій і незалеж-
ної оцінки ефективності внутрішнього контролю 
та процесу управління ризиками внутрішньому 
аудитору [5, с. 27]. Під гарантіями тут мається на 
увазі об’єктивна оцінка внутрішнім аудитором сис-
теми контролю, вбудованої в бізнес-процеси, та 
її здатності обмежувати ризики на прийнятному 
рівні. У разі виявлення недопустимих відхилень 
внутрішній аудитор допомагає лінійному менедж-
менту у визначенні кроків, які дозволять привести 
систему контролю в належний стан і забезпечити 
прийнятний рівень ризику.

Слід зауважити, що якщо ідентифікацію ризи-
ків і здійснення внутрішнього контролю в закла-
дах готельно-ресторанного бізнесу покладено на 
власників процесів, то встановлення прийнятних 
рівнів ризику – на вище керівництво та представ-
ників власників підприємства в особі наглядової 
ради або аналогічних органів корпоративного 
управління. Для уникнення виникнення ризико-
вої ситуації керівництво підприємства розробляє 
певну політику та процедури для кожного виду й 
типу можливого ризику, які спрямовані на макси-
мальне зниження його рівня. Ці політика та проце-
дури є складовими частинами загальної системи 
внутрішнього контролю.

Основну відповідальність за належну організа-
цію та правильне функціонування системи внутріш-
нього контролю в закладах готельно-ресторанного 
бізнесу несе керівник. Під час ухвалення управ-
лінського рішення щодо певної господарської опе-
рації, виду діяльності, угоди керівництво закладів 
готельно-ресторанного бізнесу має ідентифікувати 
всі види ризиків, оцінити їх, встановити прийнятний 
(допустимий) рівень та запропонувати комплекс 
заходів, спрямованих на зниження їх рівня.

Отже, враховуючи специфіку діяльності закла-
дів готельно-ресторанного бізнесу, організація 
системи внутрішнього контролю на засадах ри- 
зик-орієнтованого підходу може здійснюватися 
як самим керівництвом підприємства (на мікро- 
та малих підприємствах), так і підрозділами вну-
трішнього контролю. Створення спеціальних 
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підрозділів внутрішнього контролю доцільно на 
середніх та великих підприємствах готельно-рес-
торанного бізнесу, яким притаманна розгалужена 
організаційна структура управління і велика кіль-
кість бізнес-процесів.

Таким чином, відповідно до ризик-орієнто-
ваного підходу система внутрішнього контролю 
являє собою сукупність політик, правил та про-
цедур контролю, підсистем обліку та звітності, які 
запроваджені керівництвом підприємства для сво-
єчасної ідентифікації й оцінки ризиків та спрямо-
вані на розроблення і вжиття таких управлінських 
заходів, які би сприяли зниженню рівня ризику та 
наслідків його впливу до прийнятного.

Висновки з проведеного дослідження. На 
підставі узагальнення та систематизації наявних у 
науковій економічній літературі трактувань понять 
«внутрішній контроль» та «система внутрішнього 
контролю», виділення їх найістотніших ознак та 
складових елементів, критичного аналізу сучас-
них підходів до організації системи внутрішнього 
контролю з урахуванням специфіки діяльності під-
приємств готельно-ресторанного бізнесу у роботі 
уточнено сутність цих категорій та запропоновано 
авторське визначення поняття «система внутріш-
нього контролю» з позицій ризик-орієнтованого під-
ходу, що дасть змогу здійснювати своєчасну іденти-
фікацію й оцінку ризиків, запроваджувати комплекс 
управлінських заходів, спрямованих на зниження 
рівня ризиків та наслідків їх впливу до прийнятного.
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