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готельного комплексу як детермінант розвитку туристського сектора регіону
У статті досліджується проблематика визначення, забезпечення та моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємств готельного комп-
лексу в контексті розвитку туристського сектора регіону. На основі узагальнення теоретичних підходів викладено авторську позицію щодо 
трактування змісту фінансово-економічної безпеки підприємств. Розроблено схему алгоритму моніторингу та діагностики стану фінансово-
економічної безпеки підприємства, що відбувається за 5 послідовними етапами. Доведено, що ефективним напрямом забезпечення та підтримки 
стійкого стану фінансово-економічної безпеки готельних підприємств є моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища з метою завчасного 
попередження загроз і проведення необхідних заходів захисту. Система моніторингу передбачає постійне спостереження за станом і тенденці-
ями розвитку потенціалу підприємства, а також за станом загальноекономічного розвитку готельного господарства та туристичної галузі, 
інших факторів зовнішнього середовища. Обґрунтовано, що забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств готельного комплексу є 
визначально умовою та чинником підвищення якості готельних і туристських послуг та ефективності підприємств туріндустрії загалом.
Ключові слова: фінансово-економічна безпека підприємств, готельний комплекс, моніторинг фінансово-економічної безпеки готельних підпри-
ємств, принципи управління фінансово-економічною безпекою готельного підприємства.
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как детерминант развития туристского сектора региона
В статье исследуется проблематика определения, обеспечения и монито-
ринга финансово-экономической безопасности предприятий гостиничного 
комплекса в контексте развития туристского сектора региона. На основе 
обобщения теоретических подходов изложена авторская позиция относи-
тельно трактовки содержания финансово-экономической безопасности 
предприятий. Разработана схема алгоритма мониторинга и диагностики 
состояния финансово-экономической безопасности предприятия, состоя-
щие из 5 последовательных этапов. Доказано, что эффективным направ-
лением обеспечения и поддержания устойчивого состояния финансово-эко-
номической безопасности гостиничных предприятий является монито-
ринг внешней и внутренней среды с целью заблаговременного предупреж-
дения угроз и проведения необходимых мер защиты. Система мониторинга 
предусматривает постоянное наблюдение за состоянием и тенденциями 
развития потенциала предприятия, а также за состоянием общеэкономи-
ческого развития гостиничного хозяйства и туристической отрасли, дру-
гих факторов внешней среды. Обосновано, что обеспечение финансово-эко-
номической безопасности предприятий гостиничного комплекса является 
определяющим условием и фактором повышения качества гостиничных и 
туристских услуг, эффективности предприятий туриндустрии в целом.
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of the Financial-Economic Security of Enterprises of Hotel Complex  
as a Determinant of Development of the Tourism Sector of Region

The article examines the problems of definition, provision and monitoring of 
the financial-economic security of enterprises of hotel complex in the context 
of development of the tourism sector of region. On the basis of generalization 
of theoretical approaches the authors’ position concerning interpretation of 
the content of financial-economic security of enterprises is explicated. The 
scheme of the algorithm of monitoring and diagnostics of the financial-eco-
nomic security of enterprise, consisting of 5 successive stages, is developed. 
It is proved that the efficient direction of ensuring and maintaining a stable 
status of the financial-economic security of hotel enterprises is monitoring of 
the external and internal environment with the purpose of early warning of 
threats and taking necessary protection measures. The monitoring system 
envisages constant monitoring of the status and tendencies of development 
of the enterprise’s potential, as well as the status of general economic devel-
opment of hotel economy and tourism industry, other factors of external en-
vironment. It is substantiated that providing the financial-economic security 
of enterprises of hotel complex is the determining condition and the factor of 
improvement of quality of hotel and tourist services, efficiency of the enter-
prises in the tourism industry as a whole.
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toring of financial-economic security of hotel enterprises, principles of mana-
gement of financial-economic security of hotel enterprise.
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В умовах інтеграції економіки України у світо-
вий економічний простір та згідно з глобалі-
зацією ринку туристських послуг першочер-

гового значення набувають дослідження перспектив 
функціонування туристських підприємств, напрямів 
ефективного використання ними фінансових ресур-
сів. Позитивні тенденції розвитку туристської сфери 
тісно пов’язуються з інтенсивними інтеграційними 
зв’язками, підвищенням стандартів життя, масштаб-
ними інвестиціями, зростанням мобільності насе-
лення. З наближенням України до Європейського Со-
юзу створюються додаткові можливості для перспек-
тивного розвитку туристсько-рекреаційної галузі. 
Важливою складовою туристської сфери є готельне 
господарство. Діяльність готельної індустрії вигідна  
з усіх боків (прямо або опосередковано) регіонам, які 
беруть участь у цьому процесі. Державна влада вель-
ми зацікавлена в отриманні доходів та інших видів 
дивідендів від усього, що здобувають громадяни, під-
приємці та підприємства, і, відштовхуючись від цих 
інтересів, будує пріоритети у сфері регулювання й ко-
ординації готельної діяльності.

У сучасних умовах готельний бізнес як унікаль-
не соціальне явище доступний широким верствам 
населення. Він є засобом оздоровлення, забезпечен-
ня душевного комфорту людей. Готельний бізнес як 
індустрія в економіці багатьох країн світу займає 
важливе місце, а в деяких – навіть вирішальне. Ста-
більний розвиток туристської сфери вимагає від-
повідного рівня розвитку готельного господарства. 
На частку готельного бізнесу припадає 6% світового 
національного продукту, 7% усіх світових інвестицій 
і близько 11% усіх світових споживчих витрат. Між-
народна готельна асоціація прогнозує, що до 2020 р. 
кількість поїздок складе 1560 млн, прибутковість го-
тельного бізнесу зросте до 1,1 трлн дол. [1].

В умовах підсилення процесів регіоналізації та 
децентралізації влади в регіонах країни готельний 
бізнес, з одного боку, стає дієвим засобом формуван-
ня ринкового механізму господарювання, надходжен-
ня значних коштів до бюджету, створення високоо-
плачуваних робочих місць, а з іншого – покращення 
якості життя українських громадян. З метою забезпе-
чення ефективності подібного процесу очевидною є 
необхідність підвищення якості процесів організації 
та управління готельним господарством у регіонах, 
розвиток підприємств готельного комплексу в умо-
вах забезпечення їх фінансово-економічної безпеки. 

У зв’язку з цим дедалі більшої актуальності на-
буває проблема фінансово-економічної безпеки го-
тельних підприємств та її моніторинг. Це обумовлено 
посиленням конкурентної боротьби на ринку, неста-
чею фінансових ресурсів для підтримання ліквідності 
діяльності підприємств, великою кількістю збитко-
вих і збанкрутілих підприємств, а також необхідніс-
тю їх постійної адаптації до сучасних умов господа-
рювання. 

Вагомою теоретико-методологічною базою до-
слідження фінансово-економічної безпеки підприєм-
ства є праці таких зарубіжних і вітчизняних учених, 
як: Ю. Алтухов [2], А. Берлач [3], І. Бланк [4], З. Вар-
налій [5], В. Геєць [6], Т. Іванюта [7], В. Каркавчук [8], 
А. Козаченко [9], Н. Куркін [10], В. Лазаренко [11],  
Т. Шлемко, І. Бінько [12], В. Шликов, Й. Шумпетер тощо. 

Існує багато підходів до визначення поняття 
«фінансово-економічна безпека підприємства», але 
в основі всіх трактувань лежить поняття «загроза», 
яке всі вчені поділяють на внутрішні та зовнішні за-
грози. Для кожного підприємства ці загрози можуть 
бути абсолютно різними, тому дати точне визначення 
фінансово-економічній безпеці дуже складно. Таким 
чином, ключовим підсумком проаналізованих праць 
повинно бути те, що поняття «фінансово-економічна 
безпека» є основою для існування будь-якого госпо-
дарського суб’єкта.

У табл. 1 наведено аналіз підходів до визначен-
ня поняття «фінансово-економічна безпека підпри-
ємства».

За оцінками експертів, витрати на створення 
системи безпеки підприємства та його оптимальне 
функціонування можуть досягати 25% усіх витрат на 
забезпечення функціонування готелю [18, с. 12].

Проблеми власної фінансово-економічної без-
пеки виникають перед кожним готелем не лише  
в кризові періоди, але і при роботі в стабільному еко-
номічному середовищі, хоча комплекс розв’язуваних 
при цьому цільових завдань має істотні розбіжності.

У режимі сталого функціонування готель при ви-
рішенні завдань своєї економічної безпеки акцентує 
головну увагу на підтримці нормального ритму робо-
ти, високого завантаження, на запобіганні матеріаль-
ному і/або фінансовому збитку, на недопущенні не-
санкціонованого доступу до службової інформації та 
руйнування комп’ютерних баз даних, на протидії не-
добросовісній конкуренції та кримінальним проявам.

Надалі будемо виходити з того, що показник 
фінансово-економічної безпеки не є абсо-
лютним. Тобто, здійснювати його моніторинг 

необхідно в системі координат, що орієнтована на 
множину існуючих зовнішніх загроз. Це означає, що 
один і той самий рівень фінансово-економічної захи-
щеності підприємства може продукувати різні рівні 
фінансово-економічної безпеки, залежно від сили не-
гативного впливу тієї чи іншої зовнішньої загрози:  
в умовах відсутності загроз існуючий рівень захище-
ності може продукувати достатній рівень безпеки; 
якщо ж загрози стають реальними, то підприємству 
для збереження поточного рівня економічної безпе-
ки слід нарощувати рівень економічної захищеності, 
тим самим збільшуючи можливості спротиву неба-
жаним змінам [16].

Отже, авторська позиція полягає в трактуванні 
змісту фінансово-економічної безпеки підприємств як 
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Таблиця 1

Аналіз підходів до визначення поняття «фінансово-економічна безпека підприємства»

Автор(-и), джерело Трактування поняття «фінансово-економічна безпека»

Г. Козаченко, В. Пономарьов, 
О. Ляшенко [9]

«можливість забезпечення стабільності підприємства в різноманітних умовах, у томи 
числі й у несприятливих, які виникають у зовнішньому середовищі незалежно від ха-
рактеру його впливу на діяльність підприємства, обсяг і характер внутрішніх змін»

Д. Ковальов, Т. Сухорукова [14]
«захищеність діяльності підприємства від негативного впливу зовнішнього середови-
ща, а також здатність швидко усунути різноваріантні загрози чи прилаштуватися до 
існуючих умов, які не позначаються негативно на його діяльності»

Т. Васильців [15]

«такий стан системи регулювання, а також рівень розвитку підприємництва, при яко-
му дотримуються гарантії захищеності життєво важливих інтересів окремих суб’єктів 
підприємницької діяльності та підприємництва взагалі від внутрішніх та зовнішніх 
загроз»

В. Шлемко, І. Бінько [12] «стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від реальних і потенцій-
них джерел небезпеки чи економічних загроз»

В. Тамбовцев [16]
«стан підприємства, що характеризується вірогідністю небажаної зміни певних якос-
тей, параметрів належного йому майна і такого, що торкається його зовнішнього се-
редовища (менше відповідної межі)»

А. Ілларіонов [17]

«такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації  
та технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого 
гарантується найефективніше їх використання для стабільного функціонування  
та динамічного науково-технічного і соціального розвитку, запобігання внутрішньому 
та зовнішньому економічному впливу»

Таким чином: 1) фінансово-економічна безпека підприємства – це такий стан суб’єкта господарювання, за якого жит-
тєво важливі складові його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності характеризуються високим рівнем 
захищеності від небажаних змін під впливом зовнішніх загроз; 2) під фінансово-економічною безпекою суб’єкта госпо-
дарювання пропонується вважати характеристику суб’єкта господарювання, яка відображає його здатність реалізувати 
власні інтереси при певних зовнішніх умовах завдяки захисту від існуючих і потенційних загроз та використанню мож-
ливостей, що надає зовнішнє середовище

Джерело: систематизовано за [9–17].

забезпечення реалізації стратегічних інтересів підпри-
ємства на основі використання можливостей зовніш-
нього середовища із застосуванням продуктивної вза-
ємодії із суб’єктами зовнішнього середовища (рис. 1). 

Фінансово-економічна безпека підприємства 
є динамічною ознакою, що змінюється під впливом 
чинників і загроз внутрішнього та зовнішнього се-
редовища. Формування надійної системи фінансово-
економічної безпеки підприємства забезпечує його 
стабільне функціонування та створює умови для 
зростання його економічного потенціалу. Враховую-
чи багатоаспектний та динамічний характер процесу 
управління безпекою, особливо актуальними є питан-
ня використання методів оцінювання і прогнозування 
її рівня, а також моделювання процесу моніторингу. 

Виходячи з цього під фінансово-економічною 
безпекою суб’єкта господарювання пропону-
ється вважати характеристику суб’єкта гос-

подарювання, яка відображає його здатність реалі-
зувати власні інтереси при певних зовнішніх умовах 
завдяки захисту від існуючих і потенційних загроз та 
використанню можливостей, що надає зовнішнє се-
редовище. Інтереси підприємства відображають усві-
домлені реалізовані та потенційно можливі потреби 

підприємства короткострокового та довгостроково-
го характеру, які вирізняються стійкістю, наполегли-
вістю щодо досягнення визначеної мети та дієвістю; 
формуються та узгоджуються з інтересами суб’єктів 
зовнішнього середовища, які є найбільш значущими 
для фінансово-економічної безпеки підприємства. 
Головна складність тут полягає в їхній індивідуаліза-
ції та відсутності повної єдності, наявності протиріч 
економічних інтересів, що стають як внутрішнім дже-
релом розвитку економічних відносин, так і джерелом 
виникнення загроз для економічного стану суб’єктів 
господарювання та економіки в цілому. Тому важли-
вим завданням забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства стає узгодження його інтересів 
із інтересами суб’єктів зовнішнього середовища за-
вдяки встановленню стратегічної взаємодії. 

На рис. 2 наведено схему алгоритму моніторин-
гу та діагностики стану фінансово-економічної без-
пеки підприємства. 

Процес моніторингу та діагностики рівня фі-
нансово-економічної безпеки підприємства включає 
такі кроки: 

1) вибір критерію ефективності фінансово-еко-
номічної безпеки, який характеризує ступінь набли-
ження підприємства до безпечного стану; 
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Рис. 1. Взаємозв’язок між інтересами підприємства та забезпеченням фінансово-економічної безпеки
Джерело: авторська розробка.

Розробка заходів зі стабілізації та покращення стану
фінансово-економічної безпеки

Проведення ідентифікації стану
фінансово-економічної безпеки

об’єкта та визначення
потенціалу його покращення

Формування системи показників для діагностики
фінансово-економічної бепеки

Формування ознакового простору для проведення
діагностики фінансово-економічної безпеки

Управлінський
контроль

Формування
бази даних

у системі
моніторингу

Здійснення
оперативно-

тактичних 
заходів

передкризовий
стан

нормальний стан

Рис. 2. Схема алгоритму моніторингу та діагностики стану фінансово-економічної безпеки підприємства
Джерело: авторська розробка.

2) побудова множини показників (індикаторів) 
фінансової безпеки; 

3) визначення порогових значень показників 
(індикаторів); 

4) моніторинг вибраних показників і зіставлен-
ня їх фактичних значень із пороговими; 

5) визначення інтегрального рівня фінансової 
безпеки підприємства за обраними показниками. 

Сутнісні характеристики фінансово-економіч-
ної безпеки підприємства потребують уточнення, 
зокрема на предмет диференціації їх особливостей 
в аспекті виокремлення функціональних складових, 
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видів економічної діяльності та секторів підприєм-
ництва, визначення завдань та принципів безпеки, 
розробки надійного постійно діючого механізму її за-
безпечення [17]. 

Фінансово-економічна безпека підприємства 
має бути визначена як комплексна категорія, що міс-
тить декілька різновагомих для певного підприєм-
ства в різні часові проміжки частин: 
 стала складова (S0) – такий стан ресурсного 

потенціалу підприємства, який склався за 
результатами функціонування підприємства 
та дії загроз його діяльності в попередньо-
му періоді та який визначає його фінансово-
економічні можливості щодо реалізації своєї 
стратегічної мети в поточному періоді; 

 динамічна складова поточного періоду (S1) – 
здатність системи менеджменту здійснюва-
ти управління в умовах дії внутрішніх та зо-
внішніх деструктивних чинників; 

 динамічна складова, спрямована на резуль-
тати діяльності в майбутньому періоді (S2) – 
сукупність дій у рамках існуючої системи 
менеджменту (чи побудова нової її архітек-
тури), яка здатна не тільки адаптувати діяль-
ність підприємств до дії всіх типів подразни-
ків, але й активно впливати на формування 
сприятливих умов функціонування остан-
нього в майбутніх періодах. 

Отже, загальне категоріальне розуміння фі-
нансово-економічної безпеки підприємства 
може бути описано функціоналом:

           0 0 1 1 2 2{ },ES F S q S q S q= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
            

(1)
де q0, q1 та q2 – коефіцієнти значущості для підпри-
ємства складових фінансово-економічної безпеки  
в певний момент дослідження.

Ефективним напрямом забезпечення та підтрим-
ки стійкого стану фінансово-економічної безпеки го-
тельних підприємств є моніторинг зовнішнього і вну-
трішнього середовища з метою завчасного поперед-
ження загроз і проведення необхідних заходів захисту. 
Система моніторингу передбачає постійне спостере-
ження за станом і тенденціями розвитку потенціалу 
підприємства, а також за станом загальноекономічно-
го розвитку готельного господарства та туристичної 
галузі, інших факторів зовнішнього середовища.

Основними цілями такого моніторингу є такі:
 оцінювання стану і динаміки розвитку ту-

ристських і готельних послуг; 
 виявлення деструктивних тенденцій ресурс-

ного забезпечення суб’єкта;
 визначення факторів, причин та інтенсив-

ності впливу зовнішніх загроз на діяльність 
готельного підприємства;

 прогнозування наслідків дії загрозливих 
факторів для суб’єкта [18, с. 8].

При проведенні моніторингу фінансово-еконо-
мічної безпеки готельних підприємств необхідно до-
тримуватися певних принципів та правил: 

1. Забезпечення моніторингу безпеки персона-
лу, матеріальних, фінансових та інформаційних ре-
сурсів від можливих погроз. 

2. Усебічне вивчення ринкового сегмента, у яко-
му працює готельне підприємство та в якому воно 
планує почати роботу в доступному для огляду май-
бутньому, політичних, економічних, криміногенних 
факторів у країні, регіоні, місті, а за необхідності й у 
світі, які можуть впливати на його діяльність. 

3. Постановка завдань комплексної безпеки на 
ранніх стадіях розробки системи безпеки на основі 
аналізу й прогнозування обстановки, погроз. 

4. Зіставлення можливого збитку та витрат на 
забезпечення безпеки (ефективність-вартість). 

5. Залучення до проведення моніторингу спеці-
алізованих організацій та експертів. 

6. Забезпечення чіткої взаємодії зацікавлених 
підрозділів і служб у сфері надання, обміну та оброб-
ки інформації для моніторингу [19]. 

З урахуванням вищезазначеного пропонуємо 
основні принципи управління фінансово-економіч-
ною безпекою готельних підприємств (рис. 3).

 

Щоб ефективно конкурувати в нинішньому 
світі бізнесу, підприємство повинно по-
стійно займатися збором величезної кіль-

кості інформації про галузь, ринок, конкуренції та 
інші фактори. Сучасні умови функціонування підпри-
ємств, особливо в галузі туризму, характеризуються 
високим ступенем невизначеності, динамічністю, на-
явністю великої кількості загроз зовнішнього і вну-
трішнього характеру, пов’язаних із низьким рівнем 
споживчого попиту, нестабільною податковою по-
літикою держави, зменшенням ресурсного потенці-
алу, зниженням рівня інвестиційної та інноваційної 
активності, нерозвиненістю ринку довгострокового 
банківського кредитування тощо. Дія таких загроз 
призводить до значних утрат і збитків та, як наслідок, 
кризового стану підприємства [20, c. 10].

Через це в системах управління підприємством 
на перший план виступає проблема підвищення швид-
кості реагування на негативні впливи зовнішнього 
середовища й забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства [21, р. 239]. Алгоритм побудови 
системи фінансово-економічної безпеки готельного 
підприємства охоплює такі послідовні етапи:
 вивчення специфіки бізнесу підприємства, 

його сегмента на ринку;
 аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз фінан-

сово-економічній безпеці підприємства, ви-
вчення інформації про потенційні кризові 
ситуації, їх причини та шляхи врегулювання;

 аудит наявних коштів із забезпечення безпеки 
та аналіз їх відповідності виявленим загрозам;
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Основні
принципи

управління
фінансово-

економічною
безпекою

готельного
підприємства

Відповідність організаційної структури підприємства цілям
і завданням у сфері фінансово-економічної безпеки

Ієрархічність та несуперечливість цілей управління фінансово-
економічною безпекою на кожному рівні управління

Наявність системи однозначних критеріїв міри досягнення проміжних
і кінцевих цілей в управління фінансово-економічною безпекою

Узгодженість цілей управління фінансово-економічною безпекою
підприємства з цілями його розвитку

Дотриманість інтересів як підприємства, так і його
зацікавлених сторін

Наявність організаційного та ресурсного забезпечення
управління фінансово-економічною безпекою

Урахування наявних ресурсних обмежень управління
фінансово-економічною безпекою

Рис. 3. Основні принципи управління фінансово-економічною безпекою готельного підприємства
Джерело: авторська розробка.

 розроблення мети та стратегії фінансово-
економічної безпеки підприємства;

 моделювання нової системи фінансово-еко-
номічної безпеки готельного підприємства.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження визна-

чено особливості фінансово-економічної безпеки на 
підприємствах готельного бізнесу; доведено необхід-
ність здійснення постійного моніторингу фінансо-
во-економічної безпеки підприємств; виокремлено 
основні принципи управління фінансово-економіч-
ною безпекою на підприємствах готельного комплек-
су. Стабільний рівень фінансово-економічної безпе-
ки, завчасний моніторинг загроз, дотримання прин-
ципів управління фінансово-економічною безпекою 
готельних підприємств сприятимуть успішному роз-
виткові готельного комплексу на регіональному та 
національному рівнях, а також забезпечать високий 
ступінь конкурентоздатності туристського сектора 
України на міжнародних ринках.

Забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємств готельного комплексу є визначально 
умовою та чинником підвищення якості готельних  
і туристських послуг, підвищення ефективності під-
приємств туріндустрії загалом, підвищення рівня 
віддачі стосовно економіки регіону та держави, регіо-
нальних і державного бюджетів. Приведення якості 
готельних і туристських послуг до міжнародних стан-
дартів, впровадження нових видів і форм обслугову-

вання має стати пріоритетним напрямком розвитку 
готельної сфери, що дозволить повніше задоволь-
няти потреби клієнтів. Тільки за вказаних умов під-
приємства готельного комплексу зможуть стати цен-
трами формування туристичних потоків та розвитку 
суміжних підприємств у економіці регіону.                 
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