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Подолання наслідків негативного впливу факторів зовнішнього середовища, на господарську діяль-
ність підприємств індустрії гостинності, пов'язаних з поширенням пандемії та військового стану, вимага-
ють змін у підході до формування механізму управління підприємствами. В цьому аспекті особливої уваги 
набуває забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств індустрії гостинності, як складової 
системи управління. У статті наголошено на необхідності пошуку нових форм і методів забезпечення 
економічного захисту підприємств індустрії гостинності в умовах загострення епідеміологічних обста-
вин та інших кризових явищ. Досліджено теоретико-методологічне підґрунтя терміну «економічна безпе-
ка» та визначено її атрибути. Запропоновано модель економічної безпеки підприємства зазначеної сфери, 
яка відображає спосіб досягнення його економічних інтересів. 

Ключові слова: індустрія гостинності, підприємства, криза, економічна безпека, стабільне функціону-
вання, економічні інтереси, система управління.

Overcoming the consequences of the negative impact of environmental factors on the economic activities of 
hospitality industry enterprises associated with the spread of the pandemic requires changes in the approach to the 
formation of an enterprise management mechanism. In this aspect, special attention is paid to ensuring the economic 
security of domestic enterprises in the hospitality industry, as a component of the management system. The purpose 
of the study is to study the conceptual and categorical apparatus of the attributes of economic security and propose a 
model of the economic security of a hospitality industry enterprise, reflecting the way to achieve its economic interests. 
Research methods are scientific abstraction, theoretical analysis and synthesis of special economic literature on the 
problem of ensuring the economic security of hospitality industry enterprises, systematization and generalization of 
the studied. Based on a theoretical analysis of the problems of economic security of enterprises and an analysis 
of the negatives that are hazard factors for enterprises in the hospitality industry in the economic sphere, a model 
of economic security of an enterprise in this area is proposed, reflecting the way to achieve its economic interests.  
The article emphasizes the need to search for new forms and methods to ensure the economic protection of 
hospitality industry enterprises in the context of crisis phenomena and exacerbation of epidemiological circumstances.  
The theoretical and methodological basis of the term "economic security" has been studied and its attributes 
have been determined: management of the use of resources and potential; management of response to threats 
and prevention of their negative impact; competitiveness management; enterprise development management; 
achievement of economic interests of the enterprise. The certain allowed to form a model of economic security, 
reflecting the way to achieve the economic interests of hospitality industry enterprises.

Keywords: hospitality industry, enterprises, crisis, economic security, stable operation, economic interests, 
management system.

Постановка проблеми. Відновлення ефек-
тивного функціонування, підвищення рівня кон-
курентоспроможності, зростання економічного 

потенціалу будь-якої компанії у сучасних еконо-
мічних умовах, а також в умовах загострення епі-
деміологічних обставин, багато в чому залежить 
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від наявності надійної системи економічної 
безпеки та стабільного фінансового забезпе-
чення. Особливо це актуально для підпри-
ємств індустрії гостинності. Крім того, індустрія 
гостинності, туристичні та готельні продукти 
якої позиціонуються як сукупність послуг, що 
задовольняють потреби подорожуючих людей 
і підлягають оплаті ними, має прямі чисельні 
інтерфейси та взаємодію з постачальниками 
вироблених товарів, посередниками, спожива-
чами, підприємствами та компаніями, що нада-
ють різні послуги з постачання сучасного облад-
нання та правильної організації технологічного 
процесу, пов'язаного з наданням послуг. Тому 
індустрія гостинності є найбільш уразливою до 
турбулентності зовнішнього середовища, так 
як його фактори можуть надавати стримуючий 
вплив на реальні умови функціонування підпри-
ємств зазначеної сфери. Крім того, специфіка 
діяльності компаній індустрії гостинності, необ-
хідність постійного забезпечення комфортного 
для споживачів процесу надання послуг з ура-
хуванням сукупності факторів, що впливають на 
якість діяльності компаній індустрії гостинності, 
також показують об'єктивну можливість наяв-
ності внутрішніх проблем, які необхідно своє-
часно вирішувати або своєчасно передбачати 
та запобігати.

Практика та наукові дослідження показують, 
що організація сучасної господарської діяль-
ності в індустрії гостинності вимагає розробки 
системи економічної безпеки, яка враховува-
тиме негативи, які можуть бути пов'язані з кож-
ною стороною чи економічною дією щодо біз-
несу галузі. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження 
поняття «економічна безпека» викликає інтерес 
у багатьох вчених. У сучасній науковій літературі 
існують різні погляди як на зміст, складові та цілі 
економічної безпеки, так і на формування її мето-
дичного забезпечення, проте застосувати їх для 
підприємств індустрії гостинності без відповід-
них уточнень галузі не можна. Наукові аспекти 
економічної безпеки в контексті забезпечення 
сталого функціонування та розвитку держави 
досліджували як вітчизняні, так і закордонні 
вчені: Т. Г. Васильців [1]; В. М. Геєць, М. О. Кизим, 
Т. С. Клебанова, О. І. Черняк [2]; О. Б. Жихор [3]; 
Є. О. Олейніков [4]; О. В. Скорук [5] та ін. Серед 
сучасних учених, які виклали проблеми забез-
печення економічної безпеки підприємництва, 
національної та міжнародної економіки можна 
виділити Л. В. Рибальченко, Е. В. Рижкова [6]. 
Дослідженню змісту поняття «економічна без- 
пека підприємства» присвячено багато науко- 
вих робіт авторів, серед яких: М. І. Камлик 
[7], С. Ф. Покропивний [8], А. М. Штангрет 
[9], Ю. О. Ярова [10] та ін. Всі вони розгляда-
ють його з різних аспектів, таких як: комплекс 
заходів, складова підприємства, стан розви-
тку підприємства, ресурсозабезпечення, стан 

захищеності підприємства. Теоретичні основи 
економічної безпеки готельно-ресторанних під-
приємств та підходи щодо створення механізму 
забезпечення економічної безпеки готельно-
ресторанних підприємств викладені у працях 
В. І. Ящук [11].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вивчення існуючої теоре-
тичної спадщини дозволило зробити висновок, 
що більшість вчених свої дослідження присвя-
чували або аналітичному поясненню негативів, 
що виникають та впливають на фінансово-еко-
номічну безпеку, або прогностичним підходам 
до зміни внутрішнього та зовнішнього бізнес-
середовища. Також зазначимо, що досі від-
сутня єдина методика визначення факторів 
забезпечення економічної безпеки, а також пра-
вова база регулювання цих питань та в цілому 
поняття «економічної безпеки підприємства 
індустрії гостинності». Доцільність дослідження 
визначається також необхідністю пошуку нових 
форм і методів забезпечення економічного 
захисту підприємств індустрії гостинності в умо-
вах загострення епідеміологічних обставин. 
Таким чином, недостатня розробка проблеми 
економічної безпеки підприємств індустрії гос-
тинності, її доцільність та актуальність визна-
чили вибір теми дослідження, його спрямова-
ність та структуру.

Постановка завдання (мета статті). На 
основі вивчення понятійно-категоріального апа-
рату атрибутів економічної безпеки запропону-
вати модель економічної безпеки підприємства 
індустрії гостинності, що відображає спосіб 
досягнення його економічних інтересів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Події політичного та економічного характеру 
останніх років, а також глобальна пандемія 
COVID-19 вплинули на функціонування підпри-
ємств індустрії гостинності України та усклад-
нили їх розвиток. Оптимістичні очікування, які 
гравці цього ринку покладали на 2020–2021 роки, 
не справдилися. Так, на думку експертів гро-
мадської організації «Центр прикладних дослі-
джень», найбільш істотних збитків від запро-
вадження обмежувальних заходів зазнали 
заклади ресторанного бізнесу, які зіткнулися 
з необхідністю покриття витрат на утримання 
персоналу, території, охорони, здійснення 
комунальних платежів в умовах значного ско-
рочення доходів через заборону відвідування 
закладів ресторанного бізнесу в перші місяці 
карантинних обмежень. За результатами впро-
вадження карантинних заходів та дотримання 
соціальної дистанції лише у березні-червні 
2020 р. було скорочено близько 15% персоналу 
в даній сфері. Запровадження послуг з адресної 
доставки замовлень у закладах ресторанного 
господарства не вплинуло значно на доходи 
ресторанного бізнесу в умовах карантину – 
доставка дозволила компенсувати лише до 5% 
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загального прибутку. Динаміка рентабельності 
таких підприємств після відкриття знизилася до 
60%, порівняно з попереднім, 2019 роком. Крім 
того, 90% персоналу в ресторанах (особливо 
що базуються в ТРЦ) довелося найняти заново 
[12, с. 169]. Через пандемію коронавірусу не 
менш, ніж ресторанний, постраждав і готель-
ний бізнес. Незважаючи на запровадження опе-
ративних заходів, спрямованих на зниження 
витрат на утримання номерного фонду, готельні 
господарства також зазнали значних збитків. 
Зокрема, у першому кварталі 2020 року обсяг 
наданих послуг знизився на 76% порівняно 
з відповідним періодом 2019 року, що призвело 
до вимушеного скорочення штату та до зни-
ження рівня рентабельності. Керуючі компанії 
готелів перейшли на віддалену роботу та стали 
працювати в дистанційному режимі.

Максимальна економія – скорочення опера-
ційних витрат, відмова від послуг аутсорсингу, 
управління робочими графіками персоналу, 
орендні канікули на період реалізації карантин-
них заходів, відстрочка платежів контрагентам, 
призупинення інвестиційних проектів – до таких 
заходів вдаються суб'єкти готельного ринку 
України, щоб знизити фінансове навантаження 
на свій бізнес та мати можливість пройти склад-
ний період.

Пандемія COVID-19 внесла корективи та під-
штовхує компанії індустрії гостинності до швид-
кої зміни підходів у роботі та піддає стійкість різ-
них виробничих, соціально-економічних систем 
серйозній перевірці. Підприємствам індустрії гос-
тинності доводиться стикатися з цілою низкою 
нових системних пріоритетів та викликів: ризи-
ками порушення безперервності діяльності, рап-
товими кількісними змінами, прийняттям рішень 
у реальному часі, показниками продуктивності 
праці, загрозами безпеці – і керівники повинні 
діяти дуже оперативно, вирішуючи нагальні про-
блеми стійкості систем та закладаючи одночасно 
основу майбутнього своїх організацій.

Сучасні умови господарювання підпри-
ємств індустрії гостинності в процесі подолання 
наслідків як світової фінансової кризи так і зна-
чного негативного впливу факторів зовнішнього 
середовища, пов'язаних з поширенням пандемії, 
ускладнюють їх розвиток. У зв’язку з цим вини-
кають проблеми, які вимагають змін у підході 
до формування механізму управління вітчиз-
няними підприємствами індустрії гостинності. 
Суб’єкти господарювання повинні передбачати 
негативні зміни у своєму стані, бути готовим 
до цих змін, здатними їх адаптувати. Від побу-
дови такої системи управління залежить еконо-
мічний стан підприємств індустрії гостинності 
в цілому, стабільність їх функціонування та роз-
витку. В цьому аспекті особливої уваги набуває 
забезпечення економічної безпеки вітчизняних 
підприємств індустрії гостинності, як складової 
системи управління. 

У сучасній науковій літературі існують різні 
погляди як на зміст, складові та цілі економіч-
ної безпеки, так і на формування її методич-
ного забезпечення. У великому економічному 
словнику формулювання поняття «економічна 
безпека» надано з позиції забезпечення ста-
лого функціонування та розвитку підприєм-
ства. Економічна безпека розглядається як стан 
юридичних, економічних відносин, організацій-
них зв’язків, матеріальних та інтелектуальних 
ресурсів підприємства, при якому гарантується 
стабільність його функціонування, фінансово-
комерційний успіх, прогресивний науково-тех-
нічний та соціальний розвиток [13]. З позиції 
забезпечення сталого функціонування та розви-
тку економічних систем економічна безпека роз-
глядається в працях В. М. Геєць, М. О. Кизима, 
Т. С. Клебанової, О. І. Черняк. Суть економічної 
безпеки в інтерпретації зазначених науковців 
полягає в нормальному функціонуванні еконо-
мічної системи взагалі, можливості нормальної 
роботи внутрішньої економічної системи та без-
болісного включення в світову економічну сис-
тему [2]. Характеристика економічної безпеки 
надана в контексті забезпечення сталого функ-
ціонування та розвитку держави. Ідеї забез-
печення економічної безпеки підприємництва, 
національної та міжнародної економіки заяв-
лені в працях Л. В. Рибальченко, Е. В. Рижкова. 
Визначення поняття «економічна безпека» дано 
дещо ширше і докладніше, але насправді воно 
не відрізняється від того, яке наведено вище. 
Економічна безпека – це комплекс дієвих захо-
дів офіційних державних органів, які забезпечу-
ють стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, 
характеризують здатність національної еконо-
міки до розширеного самовідтворення та задо-
волення потреб громадян, суспільства і дер-
жави на певному визначеному рівні та часовому 
проміжку [6, с. 10].  

Економічна безпека являє собою універ-
сальну категорію, яка може розглядатися на 
різних рівнях: підприємства, яке є складною 
виробничої та соціально-економічної системи, 
галузі, країни загалом. Між усіма цими рівнями 
існує тісний взаємозв'язок. Економічна безпека 
підприємства неможлива без створення, регу-
лювання та підтримки державою сприятливих 
для життєздатності умов. Збільшення кількості 
підприємств із високим рівнем економічної без-
пеки допоможе зміцнити економічну безпеку 
будь-якої країни. Економічна безпека підприєм-
ства розглядається як стан ефективного вико-
ристання ресурсів та існуючих ринкових можли-
востей, що дозволяє нейтралізувати внутрішні 
та зовнішні загрози та забезпечує довгостро-
кове виживання та стійкий розвиток на ринку 
відповідно до обраної місії. Цілком справедливо 
зазначає Є. О. Олейніков, що економічна без-
пека підприємства являє собою стан найбільш 
ефективного використання корпоративних 
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ресурсів для запобігання загрозам і для забез-
печення стабільного функціонування підприєм-
ства в даний час і в майбутньому [4]. Близьке 
по суті, що охоплює визначення економічної 
безпеки та її морфологічні ознаки, запропону-
вав С. Ф. Покропивний. Він вважає, що еконо-
мічна безпека являє собою стан корпоратив-
них ресурсів і підприємницьких можливостей, 
за якого гарантується найбільш ефективне їх 
використання для стабільного функціонування 
і динамічного розвитку підприємства, запобі-
гання внутрішнім і зовнішнім загрозам [8]. 

Заслуговує на увагу і думка А. М. Штангрет 
щодо головної ознаки економічної безпеки під-
приємства, яка полягає в тому, щоб гарантувати 
його стабільне та максимально ефективне функ-
ціонування сьогодні і високий потенціал розви-
тку в майбутньому [9]. Позиція М. І. Камлика 
полягає в тому, що під економічною безпекою 
підприємства він розуміє стан розвитку господа-
рюючого суб’єкта, який характеризується ста-
більністю економічного розвитку, ефективністю 
нейтралізації негативних факторів та протидії їх 
впливу на всіх стадіях його діяльності [7].

Таким чином, вивчення підходів до визна-
чення економічної безпеки дозволяє зробити 
висновок, що науковці розглядають її з різних 
сторін, таких як: ресурсозабезпечення, ефек-
тивне використання ресурсів та потенціалу, 
забезпечення сталого функціонування та розви-
тку, стан захищеності від внутрішніх і зовнішніх 
загроз, складова підприємства.

При чому, одні дослідники додержуються 
трактування економічної безпеки за одною 
з ознак, інші – комплексно узагальнюють кілька 
з них. Так, найпоширенішим атрибутом еконо-
мічної безпеки є захищеність підприємства від 
внутрішніх і зовнішніх загроз.

Найбільш повне визначення, яке включає 
достатній спектр ознак економічної безпеки, 
дає Т. Г. Васильців: економічна безпека під-
приємства являє такий стан функціонування, 
за якого підприємство і його продукція є кон-
курентоспроможними на ринку та одночасно 
гарантується: найефективніше використання 
ресурсів, інтелектуального і кадрового потенці-
алу; стабільність функціонування, стійкість та 
прогресивність розвитку; можливість протидіяти 
негативним впливам зовнішнього і внутрішнього 
середовища його функціонування [1].

З проблемами забезпечення власної еко-
номічної безпеки стикаються всі підприємства 
не лише за умов кризи, а й за умов стабільної 
економічної ситуації. В умовах стійкого функ-
ціонування підприємства індустрії гостинності 
при вирішенні завдань забезпечення своєї 
економічної безпеки орієнтуються на підтри-
мання ритмічності, високої завантаженості, 
дотримання санітарно-гігієнічних норм, запо-
бігання матеріальним та фінансовим збиткам, 
на недопущення несанкціонованого доступу до 

офіційної інформації та знищення комп'ютерних 
баз даних для боротьби з недобросовісною 
конкуренцією та злочинністю. Готель або рес-
торан є ефективно функціонуючими, якщо вони 
вчасно проходять необхідну модернізацію, не 
є джерелом фінансових труднощів як для групи 
співробітників та її власника, так і для учас-
ників ринку, які користуються його послугами, 
тобто для споживачів. Найбільшу небезпеку 
для розвитку підприємств індустрії гостинності 
(готель, ресторан) в умовах карантинної кризи 
являє знищення його людських ресурсів, скоро-
чення заповнюваності тощо. Все це не дозволяє 
забезпечувати відтворювання. Ресурси для від-
творювального процесу заклади готельно-рес-
торанного бізнесу можуть купувати за результа-
тами своєї діяльності (точніше, амортизації та 
прибутку), а також за рахунок кредитних коштів. 
Обидва ці джерела інвестицій у кризовій ситуа-
ції виявляються перекритими. 

Неповне завантаження виробничих потуж-
ностей, а отже, їх неефективне використання, 
а тим більше руйнування створеного потенці-
алу, являє загрозу фінансовим, матеріальним 
основам життєдіяльності колективу.

Криза призводить до створення у закладах 
готельно-ресторанного бізнесу наявності непо-
сильної для них дебіторської та кредиторської 
заборгованості та можливостей для поповнення 
оборотних коштів.

З усіх можливих видів загроз економіч-
ної безпеки підприємств індустрії гостинності 
виділяють катастрофічні (природні та техно-
генні), інформаційні, конкурентні, кримінальні, 
пов'язані з некомпетентністю власника у вироб-
ничо-фінансових та інституційних питаннях, 
організаційних та інших, особливо виділяються 
та розглядаються ті, які безпосередньо спря-
мовані на руйнування чи зменшення рівня еко-
номічного потенціалу ослаблення під впливом 
екзогенних (зовнішніх) факторів.

На ефективне функціонування підприємств 
індустрії гостинності впливають безліч факторів 
зовнішнього середовища. У минулому керів-
ники підприємств зосереджували увагу на еко-
номічних та технічних факторах. Проте останнім 
часом зміна цільових установок людей, соціаль-
них цінностей, політичних сил та сфери юридич-
ної відповідальності змусили суб'єктів господа-
рювання розширити спектр потребуючих обліку 
зовнішніх впливів. Система факторів зовніш-
нього оточення підприємства включає:

– законодавство, нові методологічні підходи 
та філософія управління, зумовлені прискорен-
ням процесів глобалізації національної еконо-
міки;

– зміна цінностей та звичаїв суспільства, 
потреб;

– тенденції розвитку технологій у світовій 
практиці;

– тенденції розвитку теорії та практики 
менеджменту;
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– тенденції розвитку теорії та світової прак-
тики формування умов трудового життя персо-
налу підприємства, конкурентоспроможності 
підприємства;

– зміна економічних умов, екології.
Системний аналіз показав, що економічна 

безпека підприємства індустрії гостинності – це 
стан у якому при найбільш ефективному вико-
ристанні ресурсів, інтелектуального, кадрового 
потенціалу, реалізації системи заходів право-
вого, економічного, організаційного, технічного 
та соціально-психологічного характеру забез-
печується безперервний процес захищеності 

життєздатності підприємства від негативного 
впливу зовнішніх та внутрішніх погроз, деста-
білізаційних чинників і в основному за якого 
гарантується стабільність його функціонування, 
гармонізація економічних інтересів підприєм-
ства з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів, що 
діють поза межами підприємства.

Слід зазначити, що стан захищеності носить 
динамічний характер; загроза, що виходить зсе-
редини, не менш небезпечна, ніж зовні; система 
економічної безпеки може стикатися, навіть вза-
ємодіяти на правовій основі із державною систе-
мою щодо забезпечення безпеки. Результатом 

Рис. 1. Модель економічної безпеки підприємства індустрії гостинності
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забезпечення економічної безпеки є стабіль-
ність (надійність) функціонування, ефективність 
економічної діяльності (прибутковість), осо-
биста безпека персоналу. Забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємств індустрії гостинності 
складається з наступних напрямків: захист 
матеріальних та фінансових цінностей; захист 
персоналу; захист інтелектуальної власності 
(зокрема комерційної таємниці); захист еконо-
мічних інтересів. 

На основі визначених проблем забезпе-
чення власної економічної безпеки та її атрибу-
тів виокремлених в результаті морфологічного 
аналізу можливо сформувати модель економіч-
ної безпеки, що відображає спосіб досягнення 
економічних інтересів підприємств індустрії гос-
тинності (рис. 1). Так, підсистема управління 
ефективністю використання ресурсів та потен-
ціалу, яка визначає напрями ефективного вико-
ристання ресурсів та потенційні можливості, 
разом з підсистемою управління реагуванням 
на загрози та попередженням їх негативного 
впливу формує: фінансову безпеку підприєм-
ства; кадрову безпеку; соціальну безпеку; інно-
ваційну безпеку; операційну безпеку; інформа-
ційну та правову безпеку. 

Підсистема управління ефективним функці-
онуванням підприємства разом з підсистемою 
управління реагуванням на загрози та попе-
редженням їх негативного впливу формує рин-
кову безпеку. В свою чергу, сформовані скла-
дові економічної безпеки разом із підсистемою 
управління розвитком підприємства на основі 
соціальної відповідальності забезпечують 
досягнення позитивних тенденцій прогресив-
ного розвитку та гарантує соціальну безпеку, 
забезпечує узгодження економічних інтересів 
суб’єктів, задіяних у суспільних відносинах та 
управлінні ними.

Досягнення економічних інтересів підпри-
ємства та тенденції прогресивного розвитку 
підприємства повинні мати односпрямований 
характер, тобто необхідним є узгодження даних 
аспектів діяльності підприємства.

Такий комплексний підхід є основою форму-
вання системи управління економічною безпе-
кою, під яким пропонується розуміти сукупність 
взаємодіючих підсистем управління ефектив-
ністю використання ресурсів та потенціалу, 
реагуванням на загрози та попередження їх 
негативного впливу, управління ефективним 
функціонуванням підприємства та розвитком на 
основі соціальної відповідальності задля досяг-
нення економічних інтересів підприємства.

Якщо управлінню ефективністю використання 
ресурсів та потенціалу, ефективним функціону-
ванням підприємства та визначенню напрямів 
розвитку присвячено достатню кількість науко-
вих праць, то управління загрозами, як окрема 
важлива складова системи управління економіч-
ною безпекою, висвітлена у науковій літературі 
недостатньо. Разом з тим, саме ця підсистема, 

на наш погляд, є найбільш значущою в процесі 
забезпечення економічної безпеки, адже саме 
вона визначає як самі загрози діяльності під-
приємства, так і заходи щодо подолання впливу 
загроз або їх попередження. Отже, процес управ-
ління загрозами повинен включати:

– визначення цілей та об’єкту дослідження 
впливу загроз у відповідності до пріоритетних 
напрямів розвитку та визначених економічних 
інтересів підприємства;

– моніторинг та контроль загроз;
– регулювання впливу загроз;
– планування заходів щодо подолання 

впливу загроз або їх попередження;
– ліквідацію і мінімізацію наслідків загроз 

у разі, коли неможливо їх нейтралізувати або 
попередити.

Процеси моніторингу та контролю загроз, 
регулювання впливу загроз та планування 
заходів щодо подолання впливу загроз або їх 
попередження можливо визначити як контр-
олінг загроз, що обумовлюється досліджен-
нями Е. Майєра, який визначив роль контр-
олінгу у забезпеченні виживання підприємства 
як в короткостроковому, так і в довгостроковому 
періоді в тому числі на основі підтримки гармо-
нійних взаємозв’язків підприємства з зовнішнім 
середовищем [15], та А. Дайле, який відзначає 
роль контролінгу у з’ясуванні всіх шансів й ризи-
ків в діяльності підприємства [16].

В даному контексті предметом контролінгу 
виступатимуть зовнішні та внутрішні чинники, 
які перешкоджають розвитку та досягненню еко-
номічних інтересів підприємства. Таким чином, 
контролінг загроз повинен оперувати техноло-
гіями спостереження за загрозами, що пере-
шкоджають реалізації інтересів підприємства, 
їх діагностики, обліку, координації із можливос-
тями підприємства щодо подолання дестабілі-
зуючого впливу. 

Діагностика загроз є найважливішим елемен-
том контролінгу, який об’єднує етапи ідентифі-
кації загроз, їх аналізу та оцінки, виявлення від-
хилень від запланованого розвитку в результаті 
дії факторів негативного впливу, ранжування 
загроз за ступенем їх впливу та прогнозування 
загроз. 

У результаті контролінгу загроз стає можли-
вим відстежувати негативні фактори впливу на 
діяльність підприємства, формувати уявлення 
про сильні і слабкі місця в діяльності підприєм-
ства, прогнозувати сприятливі чи несприятливі 
тенденції у діяльності підприємства, визначати 
заходи з їх нейтралізації або попередження та, 
у решті, вирішувати завдання щодо досягнення 
економічних інтересів підприємства.

Висновки. Таким чином, розглянутий під-
хід до управління загрозами вимагає не тільки 
визначення чинників і джерел загроз, їх іден-
тифікації, але і передбачення майбутнього їх 
впливу. Проте, використання інструментарію 
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контролінгу загроз в умовах підприємства інду-
стрії гостинності потребує подальших дослі-
джень, оскільки його розвиток у теорії економіч-
ної безпеки не отримав достатнього висвітлення 
у вітчизняній науковій літературі. Зокрема, 
потребує додаткового обґрунтування система 
діагностики загроз діяльності підприємства 

індустрії гостинності в умовах невизначеності та 
погіршення епідеміологічного стану. Крім того, 
перспективною базою для майбутніх дослі-
джень вважаємо розробку методичного інстру-
ментарію, який дасть змогу адекватно оцінити 
загрози підприємства в умовах невизначеності 
та погіршення епідеміологічного стану.
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