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В сучасних економічних умовах господарська діяльність закладів готельно-

ресторанного бізнесу відбувається під впливом економічних, фінансових, 

політичних, соціальних, ресурсних, інноваційних, інвестиційних, маркетингових 

та інших ризиків. Підвищення ризикованості господарської діяльності суб’єктів 

господарювання готельно-ресторанного бізнесу може стати однією з причин 

погіршення їх фінансового стану, а в деяких випадках призвести до банкрутства, 

що потребує створення дієвої системи фінансово-економічної безпеки. 

Поняття фінансово-економічної безпеки складне та багатогранне, сутність 

якого рядом вчених розкривається через розмежування його на дві окремі 

частини: «фінансова» та «економічна» безпека. Іншими дослідниками 

фінансово-економічна безпека розглядається на різних рівнях економічної 

системи держави: макро-, мезо- та мікрорівні, відповідно до яких і дається 

трактування змісту цього поняття. Наступну групу науковців об’єднує підхід, 

згідно якого поняттю «фінансово-економічна безпека» дається визначення в 

контексті її функціональних складових. При цьому під функціональними 

складовими фінансово-економічної безпеки підприємства мається на увазі 

сукупність основних її напрямів, а саме: фінансової, інтелектуальної, кадрової, 

соціальної, техніко-технологічної, інноваційної, інформаційної, екологічної, 

енергетичної безпеки тощо [1; 6; 7]. 

Враховуючи багатоаспектний характер фінансово-економічної безпеки, 

розкриття сутності цього поняття доцільно здійснювати з позицій системного 

підходу. Отже, з авторської точки зору, фінансово-економічна безпека 

підприємства представляє собою цілісну систему, яка складається з сукупності 

взаємопов'язаних між собою підсистем та елементів, орієнтованих на протидію 

зовнішнім і внутрішнім загрозам стабільності функціонування та ефективного 

розвитку підприємства з метою забезпечення його прибутковості, фінансової 
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стійкості й конкурентоспроможності, захисту економічних інтересів його 

власників та найманих працівників. 

Одними із найважливіших функцій в системі управління фінансово-

економічною безпекою закладів готельно-ресторанного бізнесу є моніторинг і 

контроль. Саме через ці функції забезпечується відповідність фактичних 

показників фінансово-господарської діяльності закладів готельно-ресторанного 

бізнесу заданим або нормативним, розбіжність між якими і буде свідчити про 

ефективність системи фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Функція моніторингу в системі управління фінансово-економічною 

безпекою спрямована на безперервне стеження, збір та обробку інформації за 

динамікою показників фінансово-господарської діяльності готельно-

ресторанних закладів з метою виявлення відхилень від очікуваних значень та 

запобігання виникнення кризових явищ. Як правило, стан фінансово-

економічної безпеки суб'єктів господарювання готельно-ресторанного бізнесу 

визначається за допомогою системи кількісних і якісних оцінок (критеріїв, 

показників, коефіцієнтів, їх допустимих і граничних значень). Відхилення від 

допустимого значення того чи іншого показника, ще не означатиме само по собі 

загрози фінансово-економічній безпеці підприємству. Але організація 

моніторингу, комплексний та поглиблений аналіз системи показників окремих 

економічних процесів при їх відхиленні від нормальної траєкторії повинні бути 

об'єктами постійного спостереження [2]. 

Контроль як функція управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства слугує засобом встановлення зворотного зв'язку між суб’єктом та 

об’єктом управління, завдяки якому менеджмент підприємства отримує 

інформацію про фактичні показники його фінансово-господарської діяльності, 

величину їх відхилень від бажаних або нормативних, а також про хід виконання 

прийнятих управлінських рішень, спрямованих на нейтралізацію виявлених 

фінансово-економічних загроз [3].  

Предметом контролю є фінансово-економічний стан закладів готельно-

ресторанного бізнесу, який може бути описаний системою показників. Окрім 

того, на фінансово-економічний стан готельно-ресторанних закладів впливають 

чинники зовнішнього та внутрішнього середовища [4]. Саме тому одним із 

завдань контролю є виявлення потенційно небезпечних чинників, які 

загрожують його фінансово-економічній безпеці. Визначивши перелік 

показників, які характеризуватимуть фінансово-економічний стан готельно-

ресторанного закладу, та коло найбільш небезпечних чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища, які загрожуватимуть його фінансово-економічній 

безпеці, встановлюються необхідні параметри розвитку господарюючого 

суб’єкта та перевіряється їх узгодженість з метою управління. Правильність 

визначення цих параметрів значною мірою впливатиме на результати контролю. 

Контроль фінансово-господарської діяльності закладів готельно-

ресторанного бізнесу здійснюється за наступними стадіями: 

- перевірка виконання затверджених програм, планів, бюджетів, 

кошторисів, якості складання бухгалтерської та фінансової звітності, на підставі 
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яких можна оцінити фінансово-економічний стан закладів готельно-

ресторанного бізнесу; 

- оцінювання фінансово-економічного стану закладів готельно-

ресторанного бізнесу за допомогою сукупності якісних і кількісних показників; 

- усунення виявлених недоліків та розробка заходів, спрямованих на 

поліпшення фінансово-економічного стану закладів готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Таким чином, контроль в системі управління фінансово-економічною 

безпекою закладів готельно-ресторанного бізнесу окрім традиційної коригуючої 

функції виконує ще й інформаційну, яка дає змогу приймати обґрунтовані 

управлінські рішення. 

За допомогою інформаційної функції контрольної діяльності здійснюється 

пошук, збір, накопичення та обробка інформації про фінансово-економічний 

стан господарюючого суб’єкта, порівнюється отримані фактичні дані з 

цільовими показниками. На етапі коригування встановлюються способи і 

розробляються конкретні заходи щодо усунення виявлених розбіжностей та 

недоліків, приймаються управлінські рішення щодо нормалізації фінансово-

економічного стану закладів готельно-ресторанного бізнесу [3; 5]. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку закладів готельно-ресторанного 

бізнесу першочерговим завданням їх менеджменту є формування дієвої системи 

управління фінансово-економічною безпекою, ефективність якої в значній мірі 

визначатиметься рівнем організації моніторингу та контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємства. 
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Забезпечення отримання прибутку належить до числа найбільш важливих 

завдань керівництва та менеджменту підприємств, оскільки у підприємства 

з’являється додаткове джерело розвитку виробництва, що в кінцевому підсумку 

призводить до підвищення ефективності його діяльності. Для практичного 

розв’язання завдань підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання важливого значення набувають обліково-аналітичні дані про 

прибуток 

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад обліково-

аналітичного забезпечення процесу управління прибутком підприємств зробили 

такі вчені вчених, таких як: Ф. Ф. Бутинець, М. А. Вахрушина, С. Ф. Голов, 

Л. В. Бесараба, Л. В. Нападовська, Н. Ю. Єршова, А. О. Касич, О. М. Коробко, 

В. А. Юденко та ін. Але важливі питання обліково-аналітичного забезпечення  

управління прибутком для підприємств залишаються актуальними. 

Для управління прибутком підприємства необхідна релевантна інформація 

про процеси його формування та розподілу. Така інформація формується за 

допомогою системи обліково-аналітичного забезпечення, що надає 

управлінському персоналу інформацію у вигляді форм фінансової, податкової, 

управлінської та статистичної звітності, аналітичних даних, необхідних для 

здійснення оперативного аналізу процесу формування та використання прибутку 

підприємства, виходячи із підпорядкованості загальним цілям системи 

управління. 

Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком – це процес 

підготовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості 

для керівництва та менеджменту при управлінні прибутком . Таким чином, 

поняття обліково-аналітичного забезпечення постає у двох значеннях:  

- діяльність, пов’язана зі збором, реєстрацією, узагальненням, збереженням, 

передачею та аналітичним опрацюванням інформації; 

- забезпечення системи управління відповідною кількістю необхідної 

якісної інформації. 

Одним із напрямів удосконалення системи обліково-аналітичного 

забезпечення прибутку є формування чіткої системи об’єктів різного рівня 

управління. Так, А. О. Касич, Р. М. Циган, О. І. Карбан виділяють наступні 

об’єкти управління прибутком [1, с. 195]: в частині управління формуванням 


