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Постановка проблеми. В сучасних умовах гос-
подарювання аудит визнано як дієвий інструмент 
контролю та управління економічною безпекою під-
приємства. Розвиток аудиту в Україні пов’язаний з 
еволюційними змінами в економіці, суспільстві, по-
літичному устрої. Необхідність аудиту не виникає 
стихійно – в його результатах зацікавлені різні ко-
ристувачі інформації, які прямо та непрямо регулю-
ють діяльність суб’єкта господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у формування теоретичних та організа-
ційно-методичних аспектів бухгалтерського обліку 
та внутрішнього аудиту послуг, які надаються різни-
ми галузями економіки, здійснили вітчизняні вчені: 
Р.І. Балашова, Ю.А. Верига, О.С. Височан, Ю.А. Ма-
начинська, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, В.П. Пан-
телеєв, О.А. Петрик, М.С. Пушкарь, В.С. Рудниць-
кий, В.О. Шевчук, Л.М. Янчева, а також зарубіжні 
вчені: Г. Армстронг, В.Д. Андрєєва, Ф. Букерель, 
Б. Вейтц, А. Голмен, А. Дайан, Р. Монтгомері, 
В.П. Суйц, Л.О. Сухарева, Д. Уокер та інші. Вра-
ховуючи результати та не применшуючи ролі здій-
снених досліджень, варто зазначити, що теоретичні 
та методичні питання бухгалтерського обліку і вну-
трішнього аудиту, а саме готельних послуг, обмежу-
ються фрагментарними напрацюваннями специфіки 
обліку: розрахункових операцій в готельному під-
приємстві; визначення рентабельності; собівартості; 
оцінки ефективності інвестиційної політики готель-
них послуг. Недостатньо розробленими залишаються 
питання удосконалення організації та методики вну-
трішнього аудиту готельних послуг.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в об-
ґрунтуванні організаційних і методичних положень, 
а також розробки практичних рекомендацій з удо-
сконалення бухгалтерського обліку й внутрішнього 
аудиту послуг в системі управління готельними під-
приємствами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аудит 
як один із найважливіших елементів ринкової інфра-
структури та форма незалежного фінансового контр-

олю перебуває в стані еволюційних змін під впливом 
глобалізації економіки. Процес становлення й розви-
тку внутрішнього аудиту на підприємствах України 
знаходиться на стадії переходу від підтверджуючого 
аудиту до системно-орієнтованого, а по суті до прак-
тичної діяльності суб’єктів внутрішнього аудиту, 
орієнтованої на оцінку систем бухгалтерського облі-
ку та внутрішнього контролю підприємств.

Систему внутрішнього аудиту в сфері фінансового 
контролю М.Й. Гейдз формулює як дослідження по-
казників фінансової звітності суб’єкта господарюван-
ня з метою висловлення незалежної думки про її до-
стовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність 
критеріям, встановленим користувачами [1, с. 153]. 
Така позиція є досить обмеженою. Цілі внутрішньо-
го аудиту значно ширші ніж цілі зовнішнього ауди-
ту, що надає гнучкості внутрішнім аудиторам для за-
доволення потреб підприємства [2, с. 42].

Підприємства відрізняються обсягом, спря-
мованістю та сферами дослідження внутрішньо-
го аудиту, що надає підстави для класифікації 
внутрішнього аудиту, обумовленої розмаїттям фінан-
сово-господарської діяльності суб’єкта господарю-
вання. При проектуванні організаційно-методичної 
структури внутрішнього аудиту на підприємствах го-
тельного господарства доречно використовувати на-
ступні етапи розвитку аудиту:

Згідно з МСА 610 «Розгляд роботи внутрішнього 
аудиту» можливості й мета діяльності служби вну-
трішнього аудиту мають дуже широкий спектр та 
багато напрямків і залежать від розміру та структу-
ри підприємства, а також вимог його управлінського 
персоналу [3, с. 371]. Тому перед прийняттям рішен-
ня про створення та функції служби внутрішнього 
аудиту на підприємствах готельної галузі необхідно 
дослідити наступні чинники впливу: 

- розмір та категорію; 
- організаційно-правову форму господарювання; 
- організаційну структуру підприємства; 
- потреби управлінського персоналу; 
- рівень автоматизації облікових та контрольних 

процедур. 
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Як бачимо, більшість підприємств готельної галу-

зі Харківського регіону не має в своїй структурі сис-
теми внутрішнього аудиту, а ті, що мають таку сис-
тему, покладають на внутрішні аудиторські служби 
здебільшого завдання щодо підтвердження достовір-
ності фінансової звітності підприємства, залишаючи 
поза увагою її трансформацію за міжнародними стан-
дартами та інші завдання з підвищення ефективності 
облікових робіт та управління взагалі. 

Таблиця 1
Аналіз стану системи внутрішнього аудиту 

підприємств готельного господарства 
Харківського регіону

Стан системи внутрішнього 
аудиту

Рівень готелю 
(кількість зірок) 

5 4 3 Без зірок

Функції внутрішнього аудиту 
не виконуються – 3 – 5

Планується створення 
системи внутрішнього аудиту – 5 – 1

Окремі функції ВА 
виконуються за ініціативою 
менеджменту

– – – 1

Окремі функції внутрішнього 
аудиту віддаються на 
аутсорсінг

– – 1 –

Посада внутрішнього 
аудитора виділяється в 
структурі облікової служби

– 1 – –

Система ВА підконтрольна 
менеджменту – – – 1

Незалежна система 
внутрішнього аудиту 2 – – –

Разом 2 9 1 8

Дослідження потреб управління готельними комп-
лексами дозволило запропонувати взаємозв’язок рів-
нів системи внутрішнього аудиту та типів підпри-
ємств готельного господарства (рис. 1).

Першочергово потребу в формуванні відділу вну-
трішнього аудиту мають великі підприємства з різ-
ними видами діяльності, зі складною розгалуженою 
структурою та великою кількістю територіально від-

далених філій, дочірніх і залежних підприємств. Ро-
бота фахівців відділу внутрішнього аудиту в цьому 
напрямку полягає в уніфікації та стандартизації об-
лікових процесів для раціонального формування фі-
нансової звітності [4, с. 50].
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Рис. 1. Взаємозв’язок типів підприємств готельного 
господарства та видів внутрішнього аудиту

Одним із напрямків діяльності внутрішніх ауди-
торів є формулювання висновків та розробка реко-
мендацій, які мають сприяти скороченню витрат і 
підвищенню ефективності діяльності підприємства. 
Внутрішній аудит не може вважатися завершеним, 
доки не будуть впроваджені аудиторські рекоменда-
ції та усунуті виявлені відхилення.

Управлінський персонал компанії може прийняти 
рішення, а може відхилити таку пропозицію, оскіль-
ки звітність підприємств підлягає обов’язковій пе-
ревірці. У табл. 2 наведено відмінні риси між вну-
трішнім та зовнішнім аудитом, що дозволяє оцінити 
доцільність формування служби внутрішнього ауди-
ту [5, с. 48].

Отже, потреба в обов’язковій зовнішній ауди-
торській перевірці не виключає потреби в створенні 
служби внутрішнього аудиту, що необхідно для ви-
явлення внутрішніх резервів компанії, визначення 
пріоритетних напрямків її розвитку, оцінки ризиків 
та управління на основі використання знань і досві-
ду її фахівців, що забезпечує підвищення фінансо-
вої стійкості та конкурентоспроможності компанії. 
Підрозділ внутрішнього аудиту не замінює собою 
зовнішній аудит, ревізійну групу, службу безпеки, 
бухгалтерію чи фінансовий відділ, він тісно співпра-
цює з ними [6, с. 447].

Аналіз змісту облікової політики готельних під-
приємств свідчить про те, що в більшості готелів 

Таблиця 2 
Відмінні риси між внутрішнім і зовнішнім аудитом 

Ознака Внутрішній аудит Зовнішній аудит 

Мета аудиту Переконати менеджерів у тому, що активи ви-
користовуються найефективніше 

Отримати можливість висловити думку про 
те, що фінансову звітність складено відповід-
но до встановлених вимог

Обсяг перевірки Аналіз усіх процесів Вибіркова перевірка 

Періодичність і частота Працюють у постійному контакті з бухгалте-
рією та іншими економічними службами 

Працюють одноразово, як правило, по закін-
ченні звітного року

Користувач послуг Направлений на задоволення інтересів управ-
лінського персоналу 

Направлений на задоволення інтересів ко-
ристувачів інформації – клієнтів, власників 
корпоративних прав та ін. 

Суб’єкт аудиту Персонал підприємства Незалежна аудиторська компанія 

Регламент Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту, 
внутрішні положення компанії

Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту, 
чинне законодавство 

Результати, їх вико-
ристання 

Аудиторський звіт та рекомендації щодо під-
вищення ефективності діяльності використо-
вуються для управління 

Аудиторський висновок, що використовуєть-
ся для одержання впевненості у вірогідності 
фінансової звітності 

Формат звіту 
Визначається безпосередньо керівником служ-
би внутрішнього аудиту за погодженням із 
керівним персоналом підприємства

Залежно від виду послуг визначається Між-
народними стандартами аудиту 

Охоплення сфери ді-
яльності підприємства 

Поточне оперативне консультування з питань 
управління та економічної політики конкрет-
ного підприємства 

Розвиток загальних економічних тенденцій, 
аналіз їх впливу на виробничо-фінансову ді-
яльність підприємства 
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Харківського регіону виконання функцій внутріш-
нього аудиту та контролю покладається на головно-
го бухгалтера. Така практика не відповідає вимогам 
системи управління готельними підприємствами та 
не сприяє створенню умов для здійснення належного 
контролю над формуванням фінансових результатів 
та підготовкою звітності за сегментами підприєм-
ства. Відсутність незалежного відділу внутрішньо-
го аудиту на підприємствах готельного господарства 
призводить до викривлення інформації щодо форму-
вання собівартості готельних послуг та, відповідно, 
до невірного визначення обліковою службою фінан-
сового результату діяльності окремих підрозділів. Це 
викликає надмірно високий ризик невірного розпо-
ділу грошових потоків фінансовим відділом підпри-
ємства. Тому відповідно до визначених пріоритетів 
внутрішнього аудиту в сфері готельного господарства 
було виділено складові його концептуальної моделі 
та взаємозв’язки з такими елементами інформацій-
ного сервісу підприємств, як облікова та фінансова 
служби .

Одним з важливих питань, яке постає перед вну-
трішнім аудитором, є попереднє визначення розміру 
аудиторського ризику, значення якого безпосередньо 
впливає на кількість аудиторських процедур, розмір 
аудиторської вибірки та на витрати праці, пов’язані 
з проведенням перевірки. Крім того, широке вико-
ристання інформаційних технологій в організації та 
обліку діяльності з надання готельних послуг значно 
впливає на розмір аудиторського ризику, додаючи до 
традиційних його складових інформаційний ризик. 
Тому при розробці загальної стратегії внутрішньо-
го аудиту в сфері готельного господарства доцільно 
виділити напрямки діяльності готельного підприєм-
ства, здійснення яких пов’язано з високим аудитор-
ським ризиком та потребує більшої уваги в системі 
внутрішнього аудиту.

Формування програми внутрішнього аудиту перед-
бачає поглиблену перевірку вірогідності та якості облі-
кової інформації на підставі оцінки виділених елементів 
типових об’єктів аудиту, властивих організації –  
замовника та контролю окремих питань діяльності, 
зазначених органами управління суб’єкта господарю-
вання [7, с. 186]. Програма внутрішнього аудиту го-
тельних підприємств складається на етапі планування 
перевірки, основним завданням якого є виявлення та 
оцінка аудиторського ризику. Аудиторський ризик –  
це ризик того, що аудитор висловить невідповідну ау-
диторську думку, використовуючи при цьому фінан-
сову звітність, яка може містити як істотно викривле-
ну, так і достовірну інформацію [7, с. 197]

Згідно з міжнародними стандартами аудиту, ау-
диторський ризик складається з внутрішньогоспо-
дарського (властивого) ризику, ризику контролю та 
ризику не виявлення. Незважаючи на те, що систе-
мою внутрішнього аудиту здійснюється не вибірко-
ва, а суцільна перевірка діяльності готельного під-
приємства, йому притаманні такі ж групи ризиків, 
але їх оцінка на стадії планування має свої осо-
бливості. Перш за все необхідно брати до уваги те, 
що планування внутрішнього аудиту є перманент-
ним процесом, за результатами якого постійно вно-
сяться корективи до програми внутрішнього ауди-
ту. О.Ю. Редько називає внутрішній аудит «третім 
оком системи управління», наголошуючи на тому, 
що предмет уваги внутрішнього аудиту становлять 
ризики бізнесу як зовнішні, так і внутрішні (серед 
останніх – неефективність внутрішнього контролю), 
а завдання – попередження виникнення, виявлення 
та усунення небажаних наслідків ризиків для бізне-

су. Тому оцінка ризиків має здійснюватися в системі 
внутрішнього аудиту постійно, з метою їх зниження 
до прийнятного рівня. В системі ризик менеджменту 
готельного підприємства слід виділяти чотири групи 
ризиків: внутрішньогосподарські, контролю, інфор-
маційних систем та інвестиційних проектів. Перші 
три групи є актуальними для підприємств всіх ор-
ганізаційно-правових форм, а четверта – для публіч-
них та приватних акціонерних товариств. 

На кожному з етапів інформаційного сервісу під-
приємств готельного господарства виникають вну-
трішньогосподарські ризики, які для здійснення їх 
аудиторської оцінки слід класифікувати за наступ-
ними групами: за відношенням до макро- та мікро-
середовища, природою ризиків, можливістю страху-
вання та управління ними (рис. 2).

Ри
зи

ки
 д

ія
ль

но
ст

і п
ід

пр
иє

мс
тв

 г
от

ел
ьн

ог
о 

го
сп

од
ар

ст
ва

За мож-
ливістю 

управління

За відно-
шенням до 
макро- та 

мікросередо-
вища

Керовані

Ризики конкретного готелю

Галузеві

Регіональні

Загальноекономічні

За мож-
ливістю 

страхування

За природою 
ризиків

Ризики, які не страхуються

Ризики, які можна застрахувати

Техніко-технологічні

Маркетингові

Фінансові

Військово-політичні

Соціальні

Юридичні

Екологічні

Форс-мажорні

Некеровані

Рис. 2. Класифікація внутрішньогосподарських 
ризиків готельних підприємств

Крім того, для готельних підприємств характер-
ною є наявність великої кількості паперової доку-
ментації, яка формується на всіх етапах надання го-
тельних послуг. Специфіка інформаційного сервісу 
на підприємствах готельного господарства полягає в 
тому, що більша частина облікової інформації фор-
мується та частково обробляється інженерно-техніч-
ними та допоміжними службами готелю, які ведуть 
оперативний облік на місцях фактичного надання 
комплексу готельних послуг, що створює додаткові 
загрози цілісності інформаційних масивів. На етапі 
документування процесу надання готельних послуг 
внутрішній аудит має забезпечити контроль стану 
інформаційної безпеки підприємства, який пропону-
ється здійснювати за допомогою розрахунку інфор-
маційного ризику.

Першим кроком в оцінці інформаційного ризику 
внутрішнього аудиту є аналіз стану використання ІТ, 
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який пропонується визначати на базі експертних оці-
нок 16 показників, за розробленою шкалою (1 – не 
використовується, 2 – на етапі розробки, 3 – на етапі 
впровадження, 4 – використовується частково, 5 – 
використовується в повному обсязі). В запропонова-
ній моделі оцінки інформаційного ризику готельних 
підприємств індекс інформаційного ризику доцільно 
розраховувати для підприємств, де розрахований по-
казник ступеня використання інформаційних техно-
логій перевищує 20 балів. Тому ступень захищеності 
та інформаційних погроз для підприємств, які мають 
нижчий показник використання ІТ, не аналізувався. 

Для розрахунку ступеня вразливості інформацій-
ного сервісу та стану інформаційного захисту підпри-
ємств готельного господарства слід використовувати 
шкалу, запропоновану правлінням НБУ в норматив-
ному документі системи технічного захисту інформа-
ції НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності 
інформації в комп’ютерних системах від несанкціо-
нованого доступу» [58] для використання в процесі 
аудиту банківського сектору. 

У розробленій моделі ризик інформаційних за-
гроз прямо пропорційно впливає на загальний ауди-
торський ризик інформаційної безпеки, а коефіцієнт 
стану інформаційної захищеності – обернено пропо-
рційно. Методика оцінки інформаційної безпеки вра-
ховує особливості діяльності підприємств готельного 
господарства.

Для розрахунку ризику інформаційних загроз не-
обхідно використовувати наступну формулу:

RІЗ
5

54321 RRRRRR²Ç ××××= ,     (2.1)

де RІЗ – ризик інформаційних загроз;
R1 – програмно-математичні ризики; 
R2 – фізичні pизики;
R3 – радіоелектронні pизики;
R4 – організаційно-правові pизики;
R5 – інформаційні pизики.
Для розрахунку ступеня інформаційного захисту 

доцільно використовувати наступну формулу:

SІЗ 
4

4321 SSSS²ÇS ×××= ,     (2.2)

де SІЗ – стан захищеності інформаційної системи;
S1 – стан захищеності фізичних засобів; 
S2 – стан захисту від несанкціонованого доступу;

S3 – стан захищеності програмних засобів;
S4 – стан захищеності баз даних.
Оцінка ризику інформаційної безпеки готельно-

го підприємства дозволяє вже на етапі планування 
перевірки відділом внутрішнього аудиту розробити 
комплекс процедур для перевірки стану інформацій-
ного сервісу на підприємстві.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, дієвим інструментом контролю та управління 
економічною безпекою підприємств готельного гос-
подарства є внутрішній аудит. При проектуванні 
організаційно-методичної структури внутрішнього 
аудиту на підприємствах готельного господарства до-
речно використовувати етапи розвитку аудиту: під-
тверджуючий, системно-орієнтований та аудит, за-
снований на ризику. При прийнятті рішення про 
створення та функції служби внутрішнього аудиту 
на підприємствах готельної галузі необхідно врахо-
вувати наступні чинники впливу: розмір та категорія 
підприємства, організаційно-правову форму господа-
рювання, організаційну структуру підприємства, по-
треби управлінського персоналу та рівень автомати-
зації облікових і контрольних процедур.
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