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ПРОБЛЕМАТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ
Є вчені, які вивчають проблеми безпеки і ризику у сфері туризму,
неможливо не згадати про таких, як М.Б. Біржакова, Ю.Ф. Волкова, Н.І. Гагаріна, Н.П. Казакова, А.Б. Косолапова, Л.Л. Руденко. Та розробка галузевих
аспектів у забезпеченні економічної безпеки в туристично-рекреаційній сфері
дуже відстає від потреб сучасної української практики на даний момент.
Згідно із системою класифікації об’єктів безпеки у сфері туризму, варто
виділити наступну складову економічної безпеки – економічна безпека
підприємств у сфері туризму.
Зараз туристичне підприємство – це діюча система в досить мінливому
середовищі. У сфері туризму проблема забезпечення економічної безпеки
підприємств є досить актуальною в таких умовах. Також зараз це один із
важливіших пріорітетів теперішніх наукових досліджень.
«Економічна безпека підприємства – це система створення механізму
мобілізації й найбільш оптимального управління корпоративними ресурсами
цього підприємства з метою найбільш ефективного їх використання і
забезпечення стійкого функціонування того чи іншого підприємства, його
активної протидії будь-яким негативним чинникам впливу на свою
економічну безпеку» [4].
У сфері туризму економічну безпеку підприємств варто розглядати як
його охорону від небезпек, що означає змогу забезпечити стабільність
результатів його діяльності та сильні позиції на туристичному ринку.
Успішний розвиток підприємств у сфері туризму – це ефективні
управлінські рішення, які направлені забезпечити економічну безпеку, адже
туристичні підприємства дуже чутливо реагують на зміни, які відбуваються у
зовнішньому середовищі.
Особливого значення набуває підтримка належного рівня економічної
безпеки туристичних підприємств із достатньо сильною залежністю
туристичного бізнесу від впливу зовнішнього середовища та сезонністю
функціонування [2]. Щоб підвищити ефективність підприємствам туристичної
галузі слід проводити дослідження та забезпечувати максимальну безпеку
основних функціональних складових економічної безпеки підприємства.
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Функціональні складові економічної безпеки – це множина або
сукупність основних складових економічної безпеки підприємств, істотно
відмінних одна від одної за своїм змістом, способами забезпечення рівня
економічної безпеки кожної з них [3].
Щоб забезпечити стійкість у сфері туризму економічної безпеки
підприємств слід проводити оцінку зовнішнього і внутрішнього середовища.
Це потрібно, щоб можна було завчасно попередити загрози та провести
необхідні заходи захисту.
Загроза безпеці підприємства – це потенційна чи реальна дія, процес або
явище, яке здатне порушити його стійкість та розвиток або призвести до
припинення його діяльності [1].
Можна виділити так загрози безпеки суб’єктів у сфері туризму:
 Фінансовій складовій;
 Техніко-технологічній складовій;
 Інформаційній складовій;
 Інтелектуально-кадровій складовій;
 Політико-правовій складовій;
 Екологічній складовій;
 Охоронній складовій.
Якщо не враховувати вищесказані загрози, знизиться рівень конкурентної
спроможності послуг, відбудеться втрата клієнтів, які купляють туристичні
продукти, понесуться фінансові збитки.
Отже, економічна безпека у сфері туризму залежить від ефективного
запобігання внутрішнім та зовнішнім загрозам. Успішне їх усунення сприяє
стійкості роботи підприємств у сфері туризму, це може виражатися через такі
показники: стабільне збільшення клієнтів, які споживають туристичні
послуги, стабільне зростання прибутку тощо.
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