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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙ

ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE HOTEL BUSINESS  
WITH THE HELP OF INNOVATION

АНОТАЦІЯ
Метою статті є дослідження суті та механізмів забезпечен-

ня економічної безпеки підприємницької діяльності, оскільки 
стабільність соціально-економічного розвитку як на регіональ-
ному, так і на державному рівні безпосередньо залежить від 
економічної безпеки кожного підприємства. Вирішальну роль 
як чинника економічного розвитку будь-якого підприємства 
набуває його інноваційна активність. У статті висвітлено роль 
інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності та економіч-
ної безпеки підприємства. Приділено особливу увагу впливу 
інновацій на конкурентні позиції підприємств готельного типу. 
Зроблено висновок про необхідність формування сприятливих 
умов для інноваційного розвитку підприємств. Розглянуто та 
проаналізовано чинники, що впливають на стан інноваційної 
активності готельних підприємств. Визначено умови розвитку 
інноваційного потенціалу підприємства і запропоновано еконо-
мічний механізм підвищення його інноваційної активності.

Ключові слова: економічна безпека, готельне підприєм-
ство, конкурентоспроможність, інновації, інноваційна актив-
ність, інноваційній потенціал.

АННОТАЦИЯ
Целью статьи является исследование сущности и меха-

низмов обеспечения экономической безопасности предпри-
нимательской деятельности, так как стабильность социаль-
но-экономического развития как на региональном, так и на 
государственном уровне напрямую зависит от экономической 
безопасности каждого предприятия. Решающую роль в каче-
стве фактора экономического развития любого предприятия 
играет его инновационная активность. В статье освещена роль 
инноваций в обеспечении конкурентоспособности и экономи-
ческой безопасности предприятия. Уделено особое внимание 
влиянию инноваций на конкурентные позиции предприятий 
гостиничного типа. Сделан вывод о необходимости формиро-
вания благоприятных условий для инновационного развития 
предприятий. Рассмотрены и проанализированы факторы, 
влияющие на состояние инновационной активности гостинич-
ных предприятий. Определены условия развития инноваци-
онного потенциала предприятия и предложен экономический 
механизм повышения его инновационной активности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, гостинич-
ное предприятие, конкурентоспособность, инновации, иннова-
ционная активность, инновационный потенциал.

ANNOTATION
In a dynamically developing world space, the issues of eco-

nomic security of enterprises are very relevant. Today, in the 
Ukrainian realities, service enterprises have to work in an un-
certain and unstable market environment. The difficulties of the 
Ukrainian economy are manifested in a decrease in both produc-

tion volumes and the quality characteristics of the products offered. 
Competitiveness is becoming a determining factor in ensuring the 
economic security of the economic system and its sustainable de-
velopment. The transition to an innovative development model is 
not only a state task, but also a real, objectively existing need for 
any enterprise operating in a market economy. For an enterprise 
that wants not only to maintain its position in the market, but also 
to strengthen it, it is necessary to introduce innovative approaches 
in all areas of production and economic activity. One of the main 
threats in modern conditions of the functioning of economic entities 
of economic security of an enterprise is low innovation activity. This 
is due to the use of outdated technologies, imperfect methods and 
forms of organization of production and management, the lack of 
approved mechanisms of innovation, an ineffective scheme of in-
teraction between scientific institutions and innovative structures, 
etc. financial, personnel, material and technical, informational, 
etc.). However, in order for these resources to be focused on the 
implementation of specific innovative technologies, it is necessary 
that the enterprise be able to effectively use these resources. This 
ability can be provided at the state level through organizational 
and managerial influence. Consequently, it is necessary to form an 
economic mechanism for increasing the innovative activity of en-
terprises in the real sector of the economy. Thus, today the innova-
tive orientation of enterprises is a key instrument of their competi-
tiveness and economic security. To increase the level of economic 
security of an enterprise, it is necessary to apply an innovative 
development strategy, which will allow to form and strengthen busi-
ness relations, take advantageous market positions and increase 
the level of business activity of the enterprise. The company’s in-
novative strategy should be aimed, first of all, at the production of 
competitive services (products), increasing production efficiency, 
carrying out correct sales activities, obtaining high profits and form-
ing an insurance reserve, the presence of which is a mandatory 
factor in the company’s economic security.

Key words: economic security, services sector, hotel enter-
prise, competitiveness, innovation, innovative activity, innovation 
potential.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Питання економічної без-
пеки підприємств набувають усе більшої акту-
альності в глобальному просторі, що динамічно 
розвивається, оскільки підприємствам дово-
диться функціонувати в умовах невизначеного 
і нестабільного ринкового середовища. Сьогодні 
готельні підприємства функціонують у серед-
овищі багатовимірної конкуренції, яка диктує 
свої умови, за яких ефективне господарювання 
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залежить від своєчасного впровадження інно-
вацій, а саме використання інноваційних ме-
тодів управління персоналом, матеріальними 
ресурсами, інформацією, інфраструктурних та 
технологічних та інших інновацій у діяльності 
готельних підприємств.

Конкурентоспроможність стає визначаль-
ним чинником забезпечення економічної без-
пеки господарської системи та її стійкого роз-
витку, тому перехід на інноваційну модель 
розвитку – це не лише державне завдання, а 
й реальна, об’єктивно існуюча потреба будь-
якого підприємства, що функціонує в умовах 
ринкової економіки.

Проте для підприємства готельного типу, 
яке хоче не лише зберегти свої позиції на рин-
ку, а й зміцнити їх, потрібне впровадження ін-
новаційних підходів у всі сфери виробничо-гос-
подарської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Досліджен-
ню інноваційного потенціалу підприємства на 
предмет його економічної безпеки значну увагу 
приділено в роботах багатьох сучасних учених-
економістів, таких як А.І. Абалкін, Є.С. Беля-
єва, С.В. Валдайцев, С.Ю. Глазьєв, Ф.Ф. Гли-
сін, В.Я. Горфінкель, В. Єлисєєв, Г.І. Жиц, 
Н.Д. Кондратьєв, А.І. Татаркін, А.А. Трифіло-
ва, Г. Менш, Д. Нортон, М. Портер, Б. Твісс, 
А. Шенхар та ін.

Проблемам визначення інноваційного розви-
тку та його складових частин приділено значну 
увагу в роботах таких зарубіжних та вітчиз-
няних учених, як: С.О. Біла, К.В. Філіппо-
ва, Т.Й. Товт, М.В. Давидова, О.В. Марченко, 
Ж.А. Говоруха, Л.Г. Смоляр, О.В. Ареф’єва, 
А.Є. Воронкова, А.В. Гриньов, А.П. Гречан, 
С.М. Ілляшенко, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк, 
Н.І. Чухрай, Н. Краснокутська, О. Кузьміна, 
С. Ягудіна, Р. Акофф, П. Друкер, Р. Фостер, 
Й. Шумпетер та ін. Проте сьогодні низка пи-
тань з уточнення та поглиблення визначення 
інноваційного розвитку та побудови системи 
його складових частин залишається недослі-
дженою та потребує детального вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Стабільність соціально-економічного 
розвитку як на регіональному, так і на дер-
жавному рівні безпосередньо залежить від еко-
номічної безпеки кожного підприємства. До-
слідження сутності забезпечення економічної 
безпеки підприємницької діяльності та впливу 
інноваційних технологій на конкурентоспро-
можність готельних підприємств є основною 
метою дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Економічна безпека підприєм-
ства передбачає стійкий, тобто збалансований 
безупинний та сталий розвиток, що досяга-
ється за допомогою використання усіх видів 
ресурсів і підприємницьких можливостей для 

стабільного функціонування та динамічного 
науково-технічного і соціального розвитку, за-
побігання внутрішнім і зовнішнім негативним 
впливам (загрозам), забезпечення стабільно-
го функціонування підприємства сьогодні й у 
майбутньому [1, с. 17].

Своєю чергою, належний рівень економіч-
ної безпеки підприємництва в державі сприяє 
її економічному зростанню, підвищенню кон-
курентоспроможності економіки, поліпшенню 
експортного потенціалу, формуванню раціо-
нальної галузевої структури, поліпшенню рівня 
життя і доходів населення, зростанню інвести-
ційної привабливості економіки тощо.

Характерною рисою розвитку сучасної еко-
номіки є домінування інновацій як чинника, 
що забезпечує конкурентоспроможність, еко-
номічне зростання й економічну безпеку під-
приємству в довгостроковій перспективі. Отже, 
стійкість конкурентних позицій національних 
підприємств може бути досягнута за допомогою 
активізації інноваційних процесів, які, своєю 
чергою, забезпечать конкурентні переваги їхній 
продукції на відкритому вітчизняному і світо-
вих ринках.

Інноваційна діяльність підприємства – це 
діяльність, що націлена на розроблення, ви-
користання та комерціалізацію науково-техні-
ко-технологічних результатів (інновацій) інно-
ваційного процесу для виробництва продукції, 
розширення номенклатури (асортименту), 
впровадження новітньої технології (організа-
ція управління чи вдосконалення тощо) та ре-
алізації конкурентоспроможного товару (робіт, 
услуг) із метою отримання економічної ефек-
тивності [2, с. 24].

Поняття інноваційної діяльності нерозривно 
пов’язане з поняттям інноваційної активності. 
Багато дослідників ототожнюють інноваційну 
активність з інноваційною діяльністю, хоча ці 
поняття мають різне сутнісне значення, оскіль-
ки діяльність є заняттям або сукупністю дій, 
своєю чергою, активність припускає участь у 
діяльності. 

Інноваційна активність – це комплексна ха-
рактеристика її інноваційної діяльності, яка 
включає сприйнятливість до новацій, заснова-
ну на компетенції в питаннях прогресу в цьо-
му виді діяльності, міра інтенсивності здій-
снюваних дій із трансформації новації та їх 
своєчасність, здатність мобілізувати потенціал 
необхідної кількості й якості, у тому числі його 
приховані боки, здатність забезпечити обґрун-
тованість уживаних методів, раціональність 
технології інноваційного процесу за складом і 
послідовністю операцій [3, с. 160; 7]. 

У сучасних умовах функціонування суб’єктів 
господарювання однією з основних загроз еко-
номічній безпеці підприємства є низька інно-
ваційна активність. Підвищення інноваційної 
активності є не лише проблемою самого під-
приємства, а й проблемою держави, оскільки 
відсутність державної підтримки інноваційних 
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підприємств є перешкодою введення інновацій. 
Таким чином, доцільно виділити основні групи 
чинників, що впливають на інноваційну актив-
ність як на рівні країни, так і на рівні підпри-
ємства. До них належать: 

1. Науково-освітній потенціал, представле-
ний мережею академічних інститутів і націо-
нальними дослідницькими університетами, що 
проводять фундаментальні дослідження і при-
кладні розробки в інтересах учасників іннова-
ційної діяльності.

2. Нормативно-правовий аспект, який пе-
редбачає наявність актуальної нормативно-пра-
вової бази, необхідної для розвитку інноваційної 
діяльності: закону про інноваційну діяльність, 
стратегії розвитку галузей, цільових програм 
розвитку інноваційної діяльності, програм ін-
новаційного розвитку підприємств та ін.

3. Організаційний аспект, який заснований 
на впровадженні сучасних методів управління 
виробництвом і процесами на підприємствах; 
використанні моделі аутсорсинга; формуванні 
корпоративних механізмів і структур, що спри-
яють створенню й упровадженню інновацій.

4. Інституціональний аспект, який при-
пускає наявність розвиненої освітньої, науково-
технічної та інноваційної інфраструктури.

5. Виробничий аспект, що включає розвине-
ну систему менеджменту якості; виробничо-тех-
нологічну базу підприємств і організацій.

6. Кооперація і співпраця відображає співп-
рацю підприємств певної галузі з провідними 
профільними вищими і середніми навчальни-
ми закладами, науково-дослідними організаці-
ями; кооперацію підприємств і науково-освіт-
ніх установ з українськими і зарубіжними 
партнерами, з науковими та освітніми органі-
заціями, інститутами розвитку й організація-
ми інноваційної інфраструктури, фінансовими 
інститутами, з компаніями малого і середньо-
го бізнесу.

7. Кадровий і соціальний аспекти включають 
забезпеченість підприємств працівниками з різ-
ними рівнем освіти і кваліфікації; чисельність 
зайнятих на підприємствах галузі; організовану 
систему соцзахисту і доступу працівників під-
приємств і організацій до всіх необхідних со-
ціальних послуг.

8. Маркетинговий аспект об’єднує затре-
буваність продукції внутрішнім і зарубіжним 
ринками; обсяг державного замовлення; міст-
кість ринку; частку підприємств галузі на від-
повідному сегменті ринку; рівень конкурен-
тоспроможності підприємства галузі, рівень 
конкуренції на ринках і темпи росту ринків.

9. Економічний і фінансовий аспекти пе-
редбачають фінансову підтримку інноваційного 
розвитку підприємств; їх стійкий фінансовий 
стан; інвестиційний клімат.

10. Інформаційний аспект відбиває впро-
вадження інформаційних технологій в управ-
ління виробництвом; забезпечення доступності 
інформації про діяльність об’єктів інноваційної 

інфраструктури; використання сучасних інфор-
маційних технологій у діяльності підприємств.

Для найповнішої економічної оцінки іннова-
ційної активності на рівні фірм необхідно вра-
ховувати показники кожного з виділених аспек-
тів, оскільки чинники кожного з них роблять 
значний вплив на рішення фірми брати участь 
в інноваціях, при цьому не маючи строгої функ-
ціональної залежності один від одного. Найбіль-
ший рівень інноваційної активності підприємств 
відзначається у разі, коли наявність сприятли-
вих соціально-економічних і інституціональних 
умов поєднується з наявністю внутрішніх сти-
мулів у суб’єктів підприємництва до здійснення 
інновацій. Проблематика впливу інноваційних 
процесів на забезпечення економічної безпеки 
розвитку готельного бізнесу передбачає застосу-
вання багатовимірного та багатоієрархічного на-
укового аналізу. Зокрема, йдеться про значення 
людського фактору та про вплив професійної, 
фахової підготовки найманих працівників на 
економічну безпеку фірми. Так, дослідження 
ролі працівника, вплив глобальних тенденції 
розвитку світового ринку праці на забезпечення 
економічної безпеки діяльності бізнес-структур, 
у т. ч. у сфері готельного бізнесу, розглядає у 
своїй статті С.О. Біла [4, с. 107–108].

Вочевидь, що основою для прояву іннова-
ційної активності підприємства є наявність у 
нього відповідного ресурсного потенціалу (фі-
нансового, кадрового, матеріально-технічного, 
інформаційного та ін.). Проте для того, щоб 
ці ресурси були орієнтовані на реалізацію кон-
кретних інноваційних технологій, необхідно, 
щоб підприємство мало здатність ефективно ви-
користати ці ресурси. Така здатність може бути 
забезпечена на державному рівні за допомогою 
організаційно-управлінських дій.

Розглянемо основні групи інноваційних тех-
нологій у готельному бізнесі:

1. Організаційні інновації. Використання не-
традиційних методів привернення персоналу 
(лізинг, аутсорсинг, аутстаффінг).

2. Соціальні інновації. У готельному госпо-
дарстві існує два основних види: внутрішні та 
зовнішні соціальні інновації. До внутрішніх 
належить навчання високим стандартам об-
слуговування (це сучасні соціальні технології, 
які спрямовані на користь персоналу готельних 
підприємств). Зовнішні соціальні інноваційні 
концепції готельних підприємств обслуговують 
потреби сучасного суспільства (наприклад, еко-
логічна концепція готелю).

3. Технологічні інновації. Це можуть бути як 
підвищені вимоги до використання будівельних 
матеріалів у будівництві, реконструкції і ре-
монті готельних підприємств у руслі тенденцій 
науково-технічного прогресу, так і інноваційні 
рішення в розвитку інфраструктури готелів із 
використанням високотехнологічних новинок 
автоматизації.

4. Економічні інновації. Це нові методи під-
вищення ефективності діяльності готельних 
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Таблиця 1
Рівень глобальної конкурентоспроможності 
та інноваційного розвитку провідних країн 
(місце країни в рейтингу зі 144 країн) [6]

Країна

Місце у рейтингу
Глобальна 

конкуренто-
спроможність

Інноваційний 
розвиток

Швейцарія 1 1
Сінгапур 2 8
Фінляндія 3 2
Швеція 4 4
Нідерланди 5 9
Німеччина 6 7
США 7 6
Великобританія 8 10
Гонконг 9 26
Японія 10 5
Катар 11 19
Данія 12 12
Тайвань, Китай 13 14
Канада 14 22
Норвегія 15 15
Австрія 16 13
Бельгія 17 11
Саудівська Аравія 18 29
Республіка Корея 19 16
Австралія 20 23

підприємств із використанням концепції еколо-
гічного менеджменту.

Отже, потрібне формування економічного 
механізму підвищення інноваційної активнос-
ті підприємств реального сектору економіки. 
Економічний механізм підвищення інновацій-
ної активності підприємств реального сектору 
економіки повинен включати:

1. Стратегічне управління інноваціями (пе-
редбачає зміни в економічній ситуації й орі-
єнтоване на досягнення майбутніх результатів 
через створення та освоєння нововведень. Спря-
моване на розроблення заходів, програм, про-
єктів досягнення намічених цілей виходячи з 
потенціалу НДДКР, виробничого потенціалу 
підприємств, зовнішніх і внутрішніх чинників, 
потреб споживачів у нововведеннях).

2. Планування інновацій. Припускає сукуп-
ність інструментів, правил, інформації і проце-
сів, спрямованих на досягнення кінцевої мети. 
Сюди входять планування НДДКР, розроблен-
ня планів освоєння нововведень у виробництві. 

3. Система фінансування інноваційних про-
цесів. Забезпечує багатоканальність джерел 
вступу фінансових ресурсів, принципи вкла-
дення засобів, що акумулюються, механізм 
контролю над використанням інвестицій, їх 
зворотність і оцінку ефективності інновацій-
них проєктів.

4. Оподаткування організацій і підпри-
ємств, що створюють і освоюють нововведен-
ня. Тут чимала роль відводиться державі, 
наприклад надання податкових пільг підпри-
ємствам, що проводять модернізацію свого 
виробництва, і зниження митних зборів на 
устаткування, що було придбане за кордоном 
у цілях оновлення основних фондів і виходу 
на новий рівень розвитку.

5. Страхування інноваційних ризиків. Стра-
хування інновацій дає змогу відшкодувати зби-
ток інтелектуальному і виробничому капіталу 
у разі настання несприятливих подій; покри-
ти непрямі збитки (недоотриманий прибуток), 
пов’язані зі здійсненням інноваційної діяльнос-
ті; захистити фінансові кошти (інвестиційний 
кредит), що інвестуються у сферу інновацій; 
відшкодувати збиток, заподіяний інноваційним 
підприємством третім особам (професійній і ци-
вільній відповідальності), захищеним страхо-
вою компанією; відшкодування збитку життю, 
здоров’ю, працездатності у разі настання ви-
падкових подій у життєдіяльності персоналу як 
учасників інноваційної діяльності [5, с. 148].

6. Стратегічний і тактичний інноваційний 
маркетинг. Припускає підтримку конкуренто-
спроможності підприємства й освоєння нових 
ринків збуту шляхом вивчення ринку, управ-
ління і регулювання виробництва та збуту інно-
ваційного продукту, інноваційних технологій.

7. Ціноутворення на інноваційну продукцію 
і послуги. Побудова цінової політики підприєм-
ства на інноваційну продукцію. Чинники впли-
вають на ціноутворення: тип ринку, стратегію 

підприємства, пропозицію і попит, рівень дохо-
дів покупця, державні регулятори і т. п.

8. Державна підтримка і стимулювання ін-
новаційної підприємницької діяльності.

В Україні останні роки не приділяється на-
лежної уваги цьому пріоритетному напряму 
розвитку економіки. У результаті акціонування 
і приватизації науково-дослідна сфера багатьох 
галузей була зруйнована. Державну підтримку 
слід сконцентрувати на фінансуванні цільових 
інноваційних програм, дослідно-виробничих 
господарствах, де проводиться перевірка прак-
тичного застосування науково-технічних розро-
бок у конкретних умовах. Бюджетні кошти до-
цільно надавати також тим підприємствам, які 
роблять конкурентоздатну продукцію, що має 
стійкий попит.

Проте наявність тіньової економіки, коруп-
ція, низький рівень економічної безпеки укра-
їнських підприємств ставлять під загрозу як ре-
алізацію політики модернізації, впровадження 
інновацій і залучення інвестицій в економіку 
країни, так і економічну безпеку держави у ці-
лому. Багато країн дотримуються погляду, що 
безперспективно і небезпечно інвестувати ко-
шти в країні, де не працюють державні закони, 
не створено умови для розвитку інноваційної 
діяльності, відсутні гарантії безпеки власності 
й особи. Приведений у табл. 1 рейтинг показує, 
що існує прямий зв’язок між рівнем конкурен-
тоспроможності країни на світовій арені і роз-
витком інновацій у країні.
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Тобто держави з високим рівнем іннова-
ційного розвитку займають лідируючі пози-
ції у світі. Відповідно, для того щоб держава 
могла стати «провідною світовою державою» 
XXI ст., що займає передові позиції в гло-
бальній економічній конкуренції, необхідно 
сфокусувати національну політику на розви-
тку інновацій. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Сьо-
годні інноваційна спрямованість підприємств 
виступає ключовим інструментом їх стійкості 
й економічної безпеки. Для збільшення рівня 
економічної безпеки готельного підприємства 
необхідно застосовувати інноваційну страте-
гію, яка дасть змогу сформувати і зміцнити 
ділові стосунки, придбати рентабельні ринкові 
позиції і підвищити рівень ділової активності 
підприємства. Основною метою вищого рівня 
керівництва компанії є визначення основних 
напрямів інноваційного розвитку готельного 
підприємства, якій сприятиме створенню необ-
хідних умов для сталого розвитку готельних 
підприємств, забезпеченню конкурентоспро-
можності послуг на рівні міжнародних стан-
дартів. Саме використання інноваційних тех-
нологій стає основним чинником, що сприяє 
динамічному розвитку і підвищенню результа-
тивності функціонування підприємств готель-
ного господарства.
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