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підтримати їх на державному рівні. 
Забезпечивши самодостаність розвитку зазначених галузей, тобто сфо-

рмувавши з них стрижень національної самодостатньої соціально-
економічної системи, який не піддається значним коливанням турбулентного 
середовища та є безпечним, держава зможе розраховувати на забезпечення 
достатнього рівня політичної, економічної та соціальної стабільності, що, в 
свою чергу, створить передумови для досягнення самодостатності й впевне-
ного поступу по шляху реформ. 
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У статті окреслено основні напрями проведення контролю витрат та доходів 
підприємств готельного господарства відповідно до процесу управління. Визначено за-
вдання внутрішнього контролю як результат фінансового аналізу діяльності підпри-
ємств. Запропоновано інформаційне забезпечення процесу контролю витрат та доходів 
підприємств готельного господарства України відповідно до етапів його проведення, що 
створює підґрунтя для прийняття управлінських рішень щодо оптимізації діяльності та-
ких підприємств. 

The article outlines the main directions of monitoring of expenditures and revenues of the 
hotel enterprises in accordance with the management process. Defined tasks of internal control 
as a result of the financial analysis of the enterprises. Proposed information support of the 
process of control of costs and revenues of the hotel enterprises of Ukraine according to the 
stages of its implementation, which creates a basis for making management decisions on 
optimization of activity of such enterprises. 
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Постановка проблеми. Готельне господарство є невід’ємною галузе-
вою ланкою економіки, яка входить у склад туристичних послуг. Підвищення 
туристичної активності в Україні, відповідний розвиток готельного госпо-
дарства країни актуалізує наукові дослідження економічного напряму, оскі-
льки готельне господарство виступає пропускною карткою туристичного по-
тенціалу будь-якої країни. В цьому контексті глибшого дослідження потре-
бують питання аналізу та господарського контролю діяльності підприємств 
готельного господарства, що дозволить посилити позитивні тенденції у роз-
витку готельного господарства, зокрема у фінансовій, трудовій та управлін-
ських сферах діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку, аналізу ви-
трат та калькулювання собівартості послуг на підприємствах готельного біз-
несу досліджували С.Я. Король, В.І. Попович, З.А. Балченко, Н.О. Гура, Ю. 
А. Маначинська та інші автори. Проте питання контролю доходів та витрат у 
готелях вимагають додаткового дослідження, оскільки зазначеними науко-
вцями здебільшого освітлювались питання обліку та аналізу. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні основних на-
прямів проведення та інформаційного забезпечення контролю витрат та дохо-
дів підприємств готельного господарства відповідно до процесу управління. 

Завданням дослідження є визначення етапів проведення внутрішнього 
контролю доходів та витрат підприємств готельного господарства,  окрес-
лення завдань контролю на кожному етапі та відображення взаємозв'язку 
внутрішньогосподарського контролю з результатами фінансового аналізу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність підприємств 
готельного господарства знаходиться під впливом численних факторів як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища функціонування таких підпри-
ємств. Всі ці фактори обумовлюють рівень рентабельності підприємства го-
тельного господарства, управління якою є основним напрямом фінансового 
управління на сучасному підприємстві. 

Сучасний підхід до побудови системи внутрішнього контролю доходів 
і витрат на підприємствах готельного господарства повинен базуватися на за-
вданнях, які ставить перед собою система управління таким підприємством.  

Основними напрямами проведення такого контролю є: 
1) контроль абсолютної величини витрат підприємства готельного гос-

подарства, відхилень їх величини за періодами, а також від норм та нормати-
вів, визначення причин таких відхилень; 

2) контроль структури витрат підприємства готельного господарства, від-
хилень у структурі витрат за періодами, визначення причин таких відхилень; 

3) контроль величини та структури собівартості основних та додатко-
вих готельних послуг; 

4) контроль величини та структури витрат, пов’язаних з використанням 
та охороною природних ресурсів. 

За результатами дослідження, відповідно до виділених напрямів прове-
дення контролю витрат підприємств готельного господарства, окреслено за-
вдання проведення такого контролю, виділено інформаційне забезпечення 
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таких контрольних процедур (табл. 1, 2, 3, 4). 
Таблиця 1 

Завдання та інформаційне забезпечення контролю абсолютної величини 
витрат підприємства готельного господарства на надання основних та 

додаткових готельних послуг 
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 Перевірка повноти відо-
браження всіх витрат 

Первинні документи використання ресурсів підпри-
ємства готельного господарства 
Дебетові обороти рахунків 23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 
94 “Інші витрати операційної діяльності” 

2 Перевірка величини мате-
ріальних витрат 

Звіти матеріально відповідальних осіб 
Дебетові обороти рахунків 23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 
94 “Інші витрати операційної діяльності” (за корес-
пондуючими рахунками запасів) 

3 

Перевірка величини витрат 
на оплату праці, непродук-
тивних витрат, нарахування 
відрахувань ЄСВ 

Зведені розрахункові відомості щодо нарахування 
виплат працівникам 
Дебетові обороти рахунків 23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 
94 “Інші витрати операційної діяльності” (за корес-
пондуючими рахунками 66 “Розрахунки за виплата-
ми працівникам”, 65 “Розрахунки за страхуванням”) 

4 

Перевірка величини амор-
тизаційних відрахувань 
відповідно до інтенсивності 
використання об’єктів не-
оборотних активів 

Відомості нарахування амортизації 
Дебетові обороти рахунків 23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 
94 “Інші витрати операційної діяльності” (за корес-
пондуючими субрахунками рахунку 13 “Знос”) 

5 

Перевірка величини зага-
льновиробничих витрат та 
їх відповідності обсягам 
господарської діяльності 

Форма СВ-1 “Розподіл загальновиробничих витрат 
за ___ місяць 20___ року”, Форма СВ-2 “Розрахунок 
витрат на надання основних послуг з розміщення за 
___ місяць 20___ року” 

6 Перевірка величини витрат 
обслуговуючих підрозділів 

Форма ГП-3 “Звіт про обсяги наданих додаткових 
готельних послуг” 

 
 

Таким чином, аналіз абсолютної величини витрат підприємства готель-
ного господарства на забезпечення його діяльності та надання основних та 
додаткових готельних послуг дозволяє підприємству (з урахуванням частоти 
складання наведених форм та первинної документації) оперативно за резуль-
татами звітного місяця проводити контроль обсягів витрат, крім того, конт-
ролювати витрати на утримання обслуговуючих підрозділів для забезпечення 
основної діяльності такого підприємства та для реалізації відповідних послуг 
стороннім особам. 
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Таблиця 2 
Завдання та інформаційне забезпечення контролю структури витрат 

підприємства готельного господарства на надання основних та додатко-
вих готельних послуг 

№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 

Перевірка відповідності матеріальних 
величини витрат нормам та нормати-
вам, порівняння показників структури 
матеріальних витрат за відповідними 
статтями за попередній період та за 
аналогічний період попереднього року 

Лімітно-забірні картки, накладні на внут-
рішнє переміщення, акти списання, звіти 
матеріально відповідальних осіб, Форма 
СВ-3 “Калькуляція собівартості основних 
послуг з розміщення у категорії номерів 
____________ за ___ місяць 20___ року” 

2 

– перевірка величини витрат на оплату 
праці, нарахування ЄСВ, порівняння 
показників структури витрат на оплату 
праці за відповідними статтями (кате-
горіями персоналу), за попередній пе-
ріод та за аналогічний період попере-
днього року 

Розрахункові відомості, Форма СВ-3 
“Калькуляція собівартості основних по-
слуг з розміщення у категорії номерів 
____________ за ___ місяць 20___ року” 

3 

– перевірка нарахування амортизації, 
порівняння показників амортизаційних 
відрахувань за попередній період та за 
аналогічний період попереднього року 

Відомості нарахування амортизації, Фо-
рма СВ-3 “Калькуляція собівартості ос-
новних послуг з розміщення у категорії 
номерів ____________ за ___ місяць 
20___ року” 

 

Таблиця 3 
Завдання та інформаційне забезпечення контролю величини та структу-

ри собівартості готельних послуг 
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 

Перевірка структури собівартості 
за статтями витрат, її порівняння з 
показниками структури собіварто-
сті попереднього року  

Форма СВ-3 “Калькуляція собівартості осно-
вних послуг з розміщення у категорії номерів 
____________ за ___ місяць 20___ року” 
Дебетові обороти рахунків 231 “Основне ви-
робництво”, 91 “Загальновиробничі витрати” 
(за аналітичними розрізами витрат на вироб-
ництво) 

2 

Перевірка правильності розподілу 
загальновиробничих витрат та їх 
включення до собівартості готель-
них послуг 

Форма СВ-1 “Розподіл загальновиробничих 
витрат за ___ місяць 20___ року”, Форма СВ-
2 “Розрахунок витрат на надання основних 
послуг з розміщення за ___ місяць 
20___ року” 
Кредитові обороти рахунку 
91 “Загальновиробничі витрати” (за аналіти-
чними розрізами витрат на виробництво) 

3 

Перевірка правильності розподілу 
витрат обслуговуючих підрозділів 
та їх включення до собівартості го-
тельних послуг 

Форма ГП-3 “Звіт про обсяги наданих додат-
кових готельних послуг” 
Кредитові обороти рахунку 
232 “Обслуговуюче виробництво” (за аналі-
тичними розрізами витрат на виробництво) 
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Отже, з урахуванням неоднорідності ресурсів, що споживаються в про-
цесі надання готельних послуг підприємствами готельного господарства, кон-
троль структури витрат дозволяє ідентифікувати та уточними напрями прове-
дення більш предметного контролю витрачання кожного виду ресурсів (мате-
ріальних, трудових та інших). Так, наприклад, значне підвищення величини 
матеріальних витрат порівняно з плановими калькуляціями, а також з фактич-
ними калькуляціями за попередні звітні періоди є маркером перевитрачання 
товарно-матеріальних цінностей на місцях їх застосування, що без належної 
уваги з боку систем контролю за рік може призвести до значних втрат. 

Враховуючи, що собівартість готельних послуг є результуючим показ-
ником бухгалтерського обліку та розподілу різних видів витрат та демон-
струє загальний рівень витратності основної діяльності підприємства готель-
ного господарства, контролю собівартості готельних послуг слід приділити 
особливу увагу. Так, необхідно здійснювати контроль постійних та змінних 
прямих витрат, що дозволить визначати запас міцності при більш глибокому 
аналізі прибутковості підприємства за окремими категоріями готельних по-
слуг. Крім того, слід контролювати обсяг внутрішнього споживання послуг 
обслуговуючих підрозділів підприємства при наданні готельних послуг, оскі-
льки, на певному етапі при загальних показниках прибутковості підприємст-
ва готельного господарства можна виявити збиткові напрями діяльності, лік-
відація яких або підвищення їх рентабельності слугує резервом підвищення 
ефективності господарської діяльності всього підприємства в цілому. 

З урахуванням тенденцій функціонування підприємств готельного гос-
подарства в Україні, зокрема, неконтрольованого використання ними приро-
дних ресурсів, їх виснаження та пошкодження, вважаємо за доцільне окре-
мим напрямом контролю витрат таких підприємств  виділяти контроль ви-
трат, пов’язаних з використанням та охороною природних ресурсів. Зокрема, 
в табл. 4 наведено завдання та інформаційне забезпечення контролю витрат, 
пов’язаних з використанням та охороною природних ресурсів. 

Таблиця 4 
Завдання та інформаційне забезпечення контролю витрат, пов’язаних з 

використанням та охороною природних ресурсів 
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 

Перевірка повноти відобра-
ження витрат, пов’язаних з 
використанням природних ре-
сурсів (за видами ресурсів) 

Первинні документи щодо операцій, пов’язаних з 
розробкою або використанням природних ресурсів 
(накладні, акти виконаних робіт, акти приймання-
передачі виконаних будівельно-монтажних робіт) 
Дебетові обороти рахунків 15 “Капітальні інвес-
тицій” 94 “Інші витрати операційної діяльності” 

2 

Перевірка використання резе-
рвів для покриття витрат та 
величини перевищення фак-
тичних витрат над створени-
ми забезпеченнями майбутніх 
витрат і платежів 

Розрахунки бухгалтера щодо створення забезпе-
чень майбутніх витрат і платежів, первинні доку-
менти використання щодо операцій, пов’язаних з 
розробкою або використанням природних ресурсів 
(накладні, акти виконаних робіт, акти приймання-
передачі виконаних будівельно-монтажних робіт) 
Дебетові обороти рахунків 15 “Капітальні інвес-
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№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

тицій” 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 
дебетові та кредитові обороти рахунку 
47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” (за 
аналітичним розрізами забезпечень щодо викорис-
тання різних видів природних ресурсів) 

3 

Перевірка структури витрат, 
пов’язаних з використанням 
природних ресурсів (за вида-
ми ресурсів) 

Зведені розрахункові відомості щодо обліку ви-
трат за економічними елементами та статтями ви-
трат 
Обороти рахунків 23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, класу 8 “Витрати 
за елементами”, 

4 

Перевірка повноти відобра-
ження витрат, пов’язаних з 
охороною природних ресурсів 
(за видами ресурсів) 

Первинні документи щодо операцій, пов’язаних з 
охороною та відновленням природних ресурсів 
(накладні, акти виконаних робіт, акти приймання-
передачі виконаних будівельно-монтажних робіт) 
Дебетові обороти рахунків 102 “Капітальні поліп-
шення земель”, 15 “Капітальні інвестицій”, 
94 “Інші витрати операційної діяльності” 

 

Контроль величини витрат, пов’язаних з використанням та охороною 
природних ресурсів, дозволяє підприємству проводить моніторинг таких ви-
трат, а також визначати та економічно обґрунтовувати: 

– напрями впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій; 
– напрями зменшення непродуктивних витрат, пов’язаних з нецільовим 

або безгосподарним використанням природних ресурсів; 
– резерви підвищення витрат на здійснення природоохоронної діяльно-

сті підприємством готельного господарства. 
Завдання контролю доходів підприємства готельного господарства не-

обхідно формувати згідно з виділеними вище напрямами управління фінан-
совим станом та згідно з основними інформаційними запитами користувачів. 
Основними напрямами проведення такого контролю є: 

1) контроль врахування норми прибутку при ціноутворенні на основні 
готельні послуги за різними категоріями номерного фонду та додаткові готе-
льні послуги за різними видами додаткових послуг, що реалізовані стороннім 
особам; 

2) контроль величини доходів підприємства готельного господарства за 
формами їх одержання;  

3) контроль доходів підприємства готельного господарства за 
об’єктами поставки (доходів від реалізації готельних послуг, доходів від реа-
лізації продукції ресторанного господарства, доходів від реалізації товарів). 

В результаті проведеного дослідження практики діяльності підпри-
ємств готельного господарства та вивчення їх систем управління, сформу-
льовано завдання контролю доходів підприємства готельного господарства та 
визначено систему інформаційного забезпечення проведення відповідних го-
сподарських процедур (табл. 5, 6). 
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Таблиця 5 
Завдання та інформаційне забезпечення контролю врахування норми 
прибутку при ціноутворенні на основні та додаткові готельні послуги 
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 

Перевірка норми прибутку при 
ціноутворенні на основні готельні 
послуги за різними категоріями 
номерного фонду 

Прейскуранти підприємства, Форма СВ-3 
“Калькуляція собівартості основних послуг з 
розміщення у категорії номерів __________ за 
___ місяць 20___ року”, Форма ГП-2 “Звіт про 
обсяги наданих основних готельних послуг з 
розміщення” 

2 

Перевірка норми прибутку при 
ціноутворенні на додаткові готе-
льні послуги за різними видами 
додаткових послуг, що реалізова-
ні стороннім особам 

Прейскуранти підприємства, Форма ГП-3 “Звіт 
про обсяги наданих додаткових готельних по-
слуг” 

3 

Перевірка дотримання на підпри-
ємстві політики ціноутворення 
при визнанні доходів від реаліза-
ції готельних послуг 

Політика ціноутворення підприємства готель-
ного господарства, прейскуранти підприємст-
ва, готельні рахунки 
Кредитові обороти за аналітичними рахунками 
субрахунку 703 “Доходи від реалізації робіт і 
послуг” 

 

Таким чином, контроль врахування норми прибутку при ціноутворенні 
на основні та додаткові готельні послуги дозволяє оперативно реагувати на 
зміни економічної кон’юнктури та враховувати зміни у величині собівартос-
ті, пов’язані з подорожчанням економічних ресурсів. Аналіз відповідності 
норми прибутку положенням політики ціноутворення підприємства готель-
ного господарства уможливлює зміни в прейскурантах підприємства з ураху-
ванням фактичних витрат та демонструє запас міцності при  застосуванні 
підприємствами програм лояльності до постійних клієнтів, сезонних знижок, 
знижок за пакетними пропозиціями. 

Таблиця 6 
Завдання та інформаційне забезпечення контролю величини доходів 
підприємства готельного господарства за формами їх одержання 

№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 
Перевірка повноти надання 
послуг за одержаними по-
передніми оплатами 

Первинні документи використання ресурсів підпри-
ємства готельного господарства 
Дебетові обороти рахунків 23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 
94 “Інші витрати операційної діяльності” 

2 

Перевірка повноти одер-
жання оплати за фактично 
наданими готельними по-
слугами 

Звіти касира, виписки банку з поточного та транзит-
ного рахунків, відомості реєстрації використаних 
подарункових сертифікатів тощо. 
Дебетові обороти рахунків 30 “Каса”, 31 “Кошти на 
рахунках в банку” 
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№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

3 
Перевірка повноти оприбу-
ткування готівкових надхо-
джень 

Виставлені рахунки, прибуткові та видаткові касові 
ордери, касова книга, звіти касира, виписки банку з 
поточного рахунку 
Дебетові обороти рахунків 30 “Каса” за аналітични-
ми розрізами операційних кас 

4 

Перевірка повноти зараху-
вання від клієнтів безготів-
кової оплати за спожиті по-
слуги 

Виставлені рахунки, виписки банку з поточного та 
транзитного рахунків 
Дебетові обороти рахунків 31 “Кошти на рахунках в 
банку” 

5 

Контроль величини доходів 
від надання послуг, остато-
чний розрахунок за які від-
будеться  наступному звіт-
ному періоді 

Журнал обліку громадян, що проживають в готелі 
(Форма 5-Г), Журнал обліку іноземців, що прожи-
вають в готелі (Форма 6-Г), Журнал реєстрації за-
явок на бронювання (Форма 7-Г), Відомості руху 
номерів у готелі (Форма 9-Г) 
Кредитові обороти рахунку аналітичного обліку 
70312 “Доходи від реалізації готельних послуг, ра-
хунок за якими не виставлено” 

 

Отже, контроль величини доходів підприємства готельного господарства 
за формами їх одержання забезпечує виконання завдань контролю касової дис-
ципліни, оскільки готелі переважно має розрахунки готівковими коштами, що 
означає необхідність посилення контролю за рухом готівки. Крім того, конт-
роль відстрочення оплати за надання готельних послуг, що відбувається на ос-
нові співставлення даних виставлених рахунків та дат зарахування такої оплати, 
сприяє підвищенню результативності претензійної роботи підприємства готе-
льного господарства, а отже і підвищенню рівня його платоспроможності. 

Наступним важливим моментом проведення контролю доходів підприєм-
ства готельного господарства є перевірка їх величини та структури за видами 
об’єктів поставки. Це означає, що доходи отримані від реалізації готової проду-
кції, товарів та готельних послуг перевіряються окремо з урахуванням організа-
ційних основ налагодженого на підприємстві порядку розрахунків. Крім того, 
застосування в контролі аналітичних процедур щодо співставлення результати-
вності діяльності підприємства за різними напрямами його діяльності (надання 
готельних послуг, торгівля сувенірною продукцію, діяльність підрозділу ресто-
ранного господарства), дозволяє оперативно виявити напрями, які є менш при-
бутковими для підприємства, що дозволяє реагувати шляхом згортання або 
стимулювання відповідного напряму. Завдання такого контролю та його інфор-
маційне забезпечення наведено в таблиці 7. 

Такий підхід до контролю доходів підприємства готельного господарства 
з урахуванням об’єктів поставки дозволяє контролювати обсяги доходів від дія-
льності, яка підлягає та не підлягає патентуванню та відповідними чином вра-
ховувати дані доходи для цілей оподаткування підприємства податком на при-
буток. Крім того, вказаний поділ доходів забезпечує можливість контролю пов-
ноти відображення доходів не тільки за напрямами діяльності підприємства го-
тельного господарства, але й на місцях їх виникнення, що дозволить оперативно 
визначати стан дисципліни документообороту на місцях первинної реєстрації 
доходів. 
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Таблиця 7 
Завдання та інформаційне забезпечення контролю доходів підприємства 

готельного господарства за об’єктами поставки 
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення 

1 
Контроль доходів підпри-
ємства від реалізації осно-
вних готельних послуг 

Рахунки (Форма 4-Г)  
Кредитові обороти 70311 “Доходи від реалізації готе-
льних послуг, рахунок за якими виставлено” та 
70312 “Доходи від реалізації готельних послуг, раху-
нок за якими не виставлено” 

2 
Контроль доходів підпри-
ємства від реалізації дода-
ткових готельних послуг 

Рахунки (Форма 4-Г) 
Кредитові обороти аналітичного рахунку 
7032 “Доходи від реалізації додаткових готельних по-
слуг” (за аналітичними розрізами) 

3 
Контроль доходів від реа-
лізації продукції ресто-
ранного господарства 

Рахунки (Форма 4-Г), контрольні стрічки та Z-звіти 
реєстраторів розрахункових операцій 
Кредитові обороти аналітичних рахунків субрахунку 
701 “Доходи від реалізації продукції” (за аналітични-
ми рахунками місць продажу) 

4 
Контроль доходів підпри-
ємства від реалізації това-
рів 

Контрольні стрічки та Z-звіти реєстраторів розрахун-
кових операцій 
Кредитові обороти аналітичних рахунків субрахунку 
702 “Доходи від реалізації товарів” (за аналітичними 
рахунками місць продажу) 

 

Висновки. На основі узагальнення результатів проведеного дослі-
дження, встановлено, що розробка системи контролю на підприємствах готе-
льного господарства повинна відбуватися з урахуванням не тільки галузевих 
особливостей, а й на базі проведеного фінансового аналізу показників ліквід-
ності, платоспроможності, а також факторного аналізу формування фінансо-
вого результату підприємства (в динаміці). За результатами такого аналізу 
доцільно адаптувати завдання проведення контролю до виявлених ризикових 
ділянок фінансової стійкості підприємства, що дозволить концентрувати ре-
сурси системи внутрішнього контролю на потенційно проблемних фінансо-
вих аспектах діяльності підприємства готельного господарства, а викорис-
тання аналітичного інструментарію та належного обліково-інформаційного 
забезпечення створює економічне підґрунтя для реалізації контрольних фун-
кцій системи управління такого підприємства. 

Список використаних джерел: 
1. Гавришків І.Р. Облік та контроль доходів і витрат діяльності підприємств санаторно-

курортного комплексу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 
“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / І.Р. Гавришків. � Київ, 2008. � 20 с. 

2. Герасимова Н.С. Особливості проведення аудиту діяльності готельних підприємств в 
умовах використання інформаційних систем / Н.С. Герасимова // Наукові праці Кіровоградсь-
кого національного технічного університету – 2006.� Випуск 10, частина II � С. 41-112 

3. Костирко Р.О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом 
господарюючого суб’єкта: методологія і організація: монографія. – Луганськ: вид-во СНУ 
ім.. В.Даля, 2010, - 728 с.  

4. Попович В. Модель управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу/ 
В.Попович// Економічний аналіз. – 2008. - № 2 (18) – с. 377 – 381. 

Рецензент – д.е.н., професор Плаксієнко В.Я. 




