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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Україна володіє унікальними і різноманітними 
природно-кліматичними умовами та ресурсами, історико-культурною 
спадщиною, народними традиціями, мережею рекреаційно-лікувальних та 
санаторно-курортних об’єктів, що формує значний потенціал розвитку галузі 
туризму в цілому та туристичних підприємств зокрема. Проте наявні можливості 
не реалізовані, а вітчизняні підприємства туризму не в повній мірі виконують 
властиві їм соціально-економічні функції та завдання, поступаючись за 
ключовими параметрами обсягів і ефективності діяльності суб’єктам 
туристичного бізнесу держав із високим рівнем розвитку туризму. Йдеться про 
частку у ВВП, зайнятості і податкових платежах, чисельність обслуговуваних 
туристів, показники доходу в розрахунку на одного споживача послуг та одного 
зайнятого, рівень капіталізації підприємств і обсяги інвестування, стан 
модернізації матеріально-технічної і технологічної бази туристичних об’єктів.  

Поточний стан функціонування і розвитку підприємств туризму в Україні 
обумовлений комплексом причин і чинників як внутрішнього, так і зовнішнього 
характеру. Також їх подальший стабільний розвиток у значній мірі пов’язаний із 
труднощами протидії посиленню конкуренції на ринку туристичних послуг в 
умовах глобалізації, цифровізації, спрощення умов перетину кордонів, зростання 
туристичної активності та урізноманітнення пропозицій національних 
турпродуктів країн з позитивним сальдо туристичного балансу. 

Такі обставини все більше актуалізують проблему обґрунтування 
теоретико-методологічних положень і прикладних рекомендацій відносно 
розробки і застосування нових сучасних та ефективних механізмів та  
інструментів інноваційного менеджменту підприємств туризму. Комплексна і 
системна політика туристичних підприємств щодо створення і реалізації 
інновацій у всіх функціональних сферах та структурних напрямах 
господарювання дозволяє представити на ринку більш якісний і 
конкурентоспроможний туристичний продукт, причому значно ширшого 
асортименту і діапазону послуг, забезпечити вищу ефективність бізнес-процесів 
та кращу комунікацію зі споживачами послуг, контрагентами, партнерами по 
бізнесу, елементами бізнес-інфраструктури туризму. 

Проблемам управління функціонуванням і розвитком підприємств, зокрема 
туризму, присвячено багато уваги у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних 
науковців: Ю. Алексєєвої, В. Апопія, М. Барни, А. Ветитнева, В. Герасименка, 
І. Гродзинської, І. Дишлового, В. Калитюка, М. Мальської, Б. Мізюка, 
Г. Михайліченко, В. Москаленка, М. Окландера, І. Павленко, В. Степанова, 
Т. Ткаченко, С. Харічкова, О. Шаптали, Л. Шимановської-Діанич та ін. 

Різні аспекти інноваційної діяльності та інноваційного розвитку 
підприємств глибоко досліджені і висвітлені у працях О. Амоші, У. Баумоля, 
О. Вовчак, А. Гальчинського, В. Гейця, Ю. Дайновського, Е. Деніса, О. Копилюк, 
Р. Лукаса, В. Новицького, Т. Осташко, Ю. Сафонова, Б. Семака, Р. Солоу, 
Л. Федулової, М. Хвесика, Й. Шумпетера та ін. 

Віддаючи належне доробку вчених у зазначеній сфері, слід зауважити, що 
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поглибленого дослідження вимагають підходи до впровадження і 
комерціалізації інновацій на вітчизняних туристичних підприємствах в контексті 
зміцнення їх конкурентоспроможності і забезпечення сталого розвитку. Потреба 
комплексного дослідження теоретико-методологічних положень та прикладних 
інструментів і засобів розвитку підприємств туризму на інноваційних засадах 
обумовили вибір теми, визначили мету, завдання, структуру та логіку побудови 
дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
пов’язана з науковими планами Львівського торговельно-економічного 
університету за темами: “Формування теоретико-методологічного забезпечення 
розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції” 
(номер державної реєстрації 0117U002092), де автором визначені концептуальні 
напрями інтеграції туристичного ринку Прикарпаття в європейський 
туристичний простір на інноваційних засадах; “Інституційно-інформаційний 
механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності” (номер державної 
реєстрації 0117U002091), де автором розроблено механізм формування 
інституціонального забезпечення інноваційного розвитку підприємств індустрії 
гостинності; Тернопільського національного економічного університету за 
темами: “Маркетингові технології на ринку інноваційних товарів і послуг” 
(номер державної реєстрації 0112U007883), де автором визначені маркетингові 
технології інноваційного розвитку підприємств сфери туризму; “Обґрунтування 
інвестиційно-інноваційного проекту розвитку готельно-туристичного 
комплексу” (номер державної реєстрації 0112U007452), де автором визначені 
механізми управління системою інноваційного розвитку туристичного 
підприємства; “Обґрунтування бізнес-плану розвитку ДЗ «ССС «Гірське 
повітря»” (номер державної реєстрації 0117U003880), де автором обґрунтовано 
теоретико-змістові характеристики організаційно-економічного інструментарію 
управління інноваційним розвитком підприємств туризму. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 
теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій із 
розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах. Для досягнення 
поставленої мети в дисертації вирішено такі завдання: 

– систематизувати й узагальнити концептуальні характеристики управління 
розвитком туристичних підприємств, дослідити їх інноваційну діяльність, її 
роль, елементи, завдання та функції; 

– ідентифікувати особливості управління інноваційним розвитком 
підприємств туризму; 

– сформувати інструментарій управління інноваційним розвитком 
туристичних підприємств; 

– визначити систему інноваційного розвитку підприємств туризму; 
– розробити методику оцінювання інноваційного розвитку туристичних 

підприємств; 
– дослідити стан та економічні передумови розвитку підприємств туризму, 

надати характеристику сучасної інноваційної діяльності туристичних 
підприємств; 
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– проаналізувати стан і тенденції розвитку туристичних підприємств, 
оцінити їх інноваційну активність, якість управління у цій сфері та виявити 
інструменти подальшої активізації інноваційної діяльності; 

– обґрунтувати перспективні сфери та напрями інноваційного розвитку 
туристичних підприємств; 

– розробити положення стратегії інноваційного розвитку туристичних 
підприємств; 

– визначити інституційне забезпечення розвитку підприємств туризму на 
інноваційних засадах; 

– сформувати організаційно-економічний механізм активізації інноваційної 
діяльності туристичних підприємств; 

– визначити напрями реалізації управлінсько-інфраструктурного механізму 
інноваційного розвитку підприємств туризму; 

– обґрунтувати шляхи та засоби покращення інтелектуально-кадрового 
забезпечення інноваційної діяльності в туристичному бізнесі; 

– забезпечити узгодження управління інноваційним розвитком 
туристичних підприємств із сучасними тенденціями глобалізації і 
функціонування світового ринку туризму. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку підприємств туризму.  
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних положень 

та прикладних інструментів і засобів розвитку підприємств туризму на 
інноваційних засадах. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань у роботі 
використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів наукового 
дослідження. У дисертації використано методи: логічного узагальнення – для 
визначення концептуальних положень інноваційного розвитку підприємств 
туризму, надання загальної характеристики інноваційної діяльності в туризмі, її 
елементів, завдань та функцій, ролі у функціонуванні туристичних підприємств 
(розділ 1, п. 1.1, 1.2), групування – для ідентифікації та узагальнення 
інструментарію управління інноваційним розвитком туристичних підприємств 
(розділ 2, п. 2.1), аналізу і синтезу – для визначення особливостей управління 
інноваційним розвитком у туристичному бізнесі (розділ 1, п. 1.3), 
статистичного аналізу і розрахунку – при здійсненні аналізу тенденцій 
розвитку, оцінювання інноваційної активності та її впливу на параметри 
функціонування туристичних підприємств (розділ 3, п. 3.2, п. 3.3), економіко-
математичного прогнозування – для обґрунтування стратегічних пріоритетів, 
перспективних сфер та напрямів інноваційного розвитку туристичних 
підприємств (розділ 4, п. 4.1), теоретичного узагальнення – для 
концептуального обґрунтування сутності і структурних елементів системи 
інноваційного розвитку підприємств туризму (розділ 2, п. 2.2), стратегічного 
менеджменту – для розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств 
туризму (розділ 4, п. 4.2), формування інституційного забезпечення розвитку 
туристичних підприємств на інноваційних засадах (розділ 4, п. 4.3), системного 
підходу – при обґрунтуванні елементів та засобів організаційно-економічного та 
управлінсько-інфраструктурного механізмів інноваційного розвитку 
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туристичних підприємств (розділ 5, п. 5.1, 5.2). 
Інформаційною основою дослідження є закони України, укази Президента 

України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства культури 
України, статистичні матеріали Державної служби статистики України, 
фінансово-господарська звітність підприємств туризму, аналітичні матеріали 
Національної туристичної організації України, інших вітчизняних і міжнародних 
економічних та туристичних організацій, монографії та публікації вітчизняних і 
зарубіжних авторів, інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення й 
результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають 
у такому: 

вперше: 
– визначено методологічні засади розробки стратегії мультисистемного 

інноваційного розвитку підприємств туризму через створення відповідних 
інституційних та організаційно-економічних умов для розробки і впровадження 
всіх потенційних видів та типів інновацій та досягнення стратегічно-
господарських результатів розвитку бізнесу (реалізація інноваційного 
потенціалу та можливостей, зростання конкурентоспроможності на засадах 
маркетингових інновацій, забезпечення іманентного розвитку, розвиток практик 
бізнес-інтеграції та впровадження процесів інтерактивного просторово-
мережевого розвитку) за умов підкріплення системи її стратегічних та 
операційних цілей відповідним інституційним забезпеченням, що дозволило 
регламентувати організаційно-управлінський базис реалізації стратегії, функції 
структурних підрозділів та посадових осіб, принципи і методи управління 
інноваційним розвитком, параметри інформаційно-аналітичного забезпечення та 
отримати низку мультиплікативних ефектів; 

– науково обґрунтовано теоретико-методологічні та прикладні положення 
формування і реалізації управлінсько-інфраструктурного механізму як окремого 
стратегічного напряму політики мультисистемного інноваційного розвитку 
туристичного підприємства, що дозволило вибудувати інституціонально-
управлінський базис (та його інфраструктуру) нарощування обсягів інноваційної 
активності, підвищення ефективності та стимулювання зовнішнього 
різносуб’єктного попиту на нововведення, які створюються підприємствами 
туризму, а об’єктами реалізації механізму є ініціювання та розвиток діяльності 
координаційних рад, бізнес-асоціацій, фондів інвестиційно-інноваційного 
розвитку і державно-приватного партнерства, інноваційно-інфраструктурних 
кластерів, науково-технологічних парків, бізнес-інкубаторів, венчурно-
страхових інноваційних фондів за проактивної участі і ролі в їх діяльності 
суб’єктів туристичного бізнесу; 

– розроблено концептуальний підхід до ідентифікації та утвердження 
“карти” параметрів інноваційного розвитку (збалансована рівноважна система 
параметрів і показників за ключовими групами видів інновацій у туристичному 
бізнесі: сервісно-продуктові, організаційно-управлінські, маркетингові, 
технологічні, соціально-екологічні) як основи для моніторингу, аналізу та 
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діагностики стану мультисистемного інноваційного розвитку туристичного 
підприємства, стратегування змін і бачення напрямів реалізації політики 
подальшого зростання бізнесу на інноваційних засадах;  

удосконалено: 
– методичний інструментарій оцінювання інноваційного розвитку 

туристичних підприємств, що, на відміну від традиційних методів із 
використанням низки стандартних показників, передбачає комплексний аналіз 
(на базі методів оцінювання інноваційного розвитку, діяльності та потенціалу) 
наявних на підприємстві передумов створення і впровадження інновацій, 
отриманих та потенційних ефектів інноваційної діяльності, приросту соціальних 
та господарських результатів, зв’язків інноваційної діяльності та стану розвитку 
і конкурентоспроможності бізнесу, ставлення та сприйняття персоналом, 
зовнішніми контрагентами підприємства його інноваційної активності, що 
дозволило значно розширити інформаційну основу для прийняття виважених 
управлінських рішень у сфері формування та диференціації політики 
туристичного підприємства за напрямами інноваційного розвитку та видами 
інновацій;  

– методологічні підходи до формування системи інноваційного розвитку 
підприємства, які, на відміну від наявних в економічній літературі, окрім 
класичних елементів (суб’єкт, об’єкт, мета і стратегічні цілі, принципи та 
функції управління, завдання, механізми, інструменти та засоби тощо), 
враховують нові стратегічні орієнтири інноваційного розвитку (інноваційні 
зрушення в системі всього бізнесу, підсилення напрямів динамічного розвитку, 
системне покращення кількісно-якісних результатів господарювання), що 
дозволило обумовити об’єктивну необхідність ідентифікації таких сучасних 
елементів системи управління інноваційним розвитком, як організаційно-
управлінське забезпечення системного інноваційного розвитку, інноваційна 
інфраструктура, зовнішня інформаційно-комунікаційна політика, 
інституціонально-правова безпека, аналітико-діагностичний блок та 
“запобіжники” девіантної поведінки суб’єктів; 

– концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств 
туризму через визначення етапності відповідного алгоритму дій (від 
обґрунтування стратегічних цілей до діагностики наростаючих викликів і 
перспективних потреб туристичного ринку в інноваційній сфері) та структурної 
побудови системи управління (за блоками: проектно-технологічний блок, 
ресурсно-функціональний апарат, організаційно-постановочний механізм) з 
відповідними завданнями політики підприємства в інноваційній сфері, що 
уможливило ідентифікацію елементів системи управління інноваційним 
розвитком туристичного підприємства, які на поточному етапі його розвитку не 
сформовані або ж не реалізують визначені для них завдання та функції; 

– прикладний інструментарій політики формування та реалізації 
організаційно-економічного механізму розвитку туристичного підприємства на 
інноваційних засадах, який, базуючись на нових інструментах, а також 
принципах системності та комплексності їх поєднання, та на відміну від 
традиційного обґрунтування сукупності пропозицій із організації та контролю 
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інноваційної діяльності, впровадження низки економічних стимулів і мотивів 
для її внутрішніх та зовнішніх суб’єктів, дозволив обґрунтувати сутнісно-
типологічні та прикладні характеристики функціонально-структурних елементів 
організаційно-економічного механізму: інституційно-правового базису, 
управлінсько-функціонального апарату, інформаційно-аналітичного блоку, 
науково-технічного забезпечення, фінансово-інвестиційної підтримки, ринково-
інтерфейсної надбудови, інтелектуально-кадрової складової та матеріально-
технічного забезпечення; 

– інструментарій політики формування та ефективного використання 
інтелектуально-кадрового забезпечення, який через розроблену систему цілей і 
завдань, що поєднує операційний, тактичний та стратегічний напрями і 
активність із впровадження інновацій, сприяє поєднанню знань, навичок і 
здібностей персоналу, нематеріальних активів підприємства, що дозволило 
отримати важливий ресурс функціонування й інноваційного розвитку 
підприємств туризму в умовах посилення конкуренції, формування 
інформаційного суспільства, трансферу технологій та розвитку ІТ-комунікацій;       

дістали подальшого розвитку: 
– методичний підхід до ідентифікації стратегічних напрямів інноваційного 

розвитку підприємств туризму, який, на відміну від найбільш поширеного 
способу, що ґрунтується на методах стратегічного аналізу, передбачає 
застосування розробленої методики, згідно з якою обґрунтування системи 
стратегічних напрямів політики підприємства в аналізованій сфері базується на 
використанні компаративного аналізу та результатів оцінювання зовнішнього 
(світові та національні тенденції і перспективи розвитку туристичних послуг та 
ринку туризму, особливості еволюції потреб та запитів споживачів послуг, 
перспективні сфери ефективного використання нововведень) та внутрішнього 
(стан розвитку і ефективність створення та комерціалізації інновацій) 
середовища інноваційної діяльності, що дозволило підвищити рівень 
усвідомлення та ефективність використання зв’язку між внутрішнім 
інноваційним потенціалом та зовнішніми ринковими можливостями 
туристичного підприємства; 

– концептуальні засади інноваційної діяльності на підприємствах туризму 
через врахування особливостей цього виду економічної діяльності при 
ідентифікації напрямів здійснення та джерел трансформації корисного ефекту 
інноваційної діяльності в площину зміцнення конкурентних переваг 
туристичного підприємства, що, на відміну від існуючих, дозволило доповнити 
їх склад такими завданнями, як покращення системи безпеки клієнтів та 
споживачів послуг, зростання якості туристичних послуг, реструктуризація 
бізнес-процесів туристичного бізнесу, їх інформатизація, усунення 
трансакційних та трансформаційних витрат; 

– класифікація та методичний підхід до формування складу операційних 
інструментів управління інноваційним розвитком туристичних підприємств, які, 
на відміну від класичних класифікаційних ознак та переліку інструментів 
менеджменту, ґрунтуються на запропонованій системі інструментів управління 
інноваційним розвитком у туристичному бізнесі, що дозволило розвинути 
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класифікацію відповідних інструментів за видами інновацій; 
– методичний підхід до оцінювання інноваційної активності туристичних 

підприємств через розробку відповідної системи показників – індикаторів, а 
також формування більш раціональної методики оцінювання, яка, на відміну від 
існуючих, передбачає опрацьовування результатів соціологічних опитувань 
через використання методу головних компонент, що дозволило уникнути 
суб’єктивізму експертів та емпірично розрахувати коефіцієнти вагомості 
показників і критеріїв кожного виду інновацій туристичного підприємства, а 
також диференційовано оцінити їх вплив на параметри розвитку бізнесу; 

– концептуальний підхід до визначення перспективних напрямів 
стратегування політики інноваційного розвитку підприємств туризму, який, на 
відміну від існуючих, дозволив ефективно та на інституційній основі поєднати 
протилежні за характером стратегічні вектори активізації інноваційної 
діяльності: зовнішній (коли підприємство орієнтується на інновації, пов’язані з 
тенденціями зміни ринкового попиту і зовнішнього “запиту” інновацій) та 
внутрішній (коли напрям інноваційного розвитку й активності визначається 
внутрішнім потенціалом та фінансово-ресурсним забезпеченням) і 
ідентифікувати організаційно-управлінський, інформаційно-технологічний, 
інтегрований, фінансово-інвестиційний, маркетинговий, іманентний, 
інфраструктурний, кластерний та інтерактивний просторово-мережеві напрями 
інноваційного розвитку підприємств туризму з чітко вираженими ознаками 
синергізму. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 
використані в діяльності Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму, зокрема під час формування і 
удосконалення положень Закону України “Про туризм” та Стратегії розвитку 
туризму та курортів на період до 2026 року (довідка № 04-33/19-77 (14061) від 
23.01.2019 р.).  

Рекомендації щодо державної політики підтримки та стимулювання 
інноваційної діяльності підприємств галузі туризму України використані 
Міністерством економічного розвитку та торгівлі України при розробці 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (довідка 
№ 2433-06/2627-07 від 22.01.2019 р.). 

Висновки та пропозиції щодо розробки та реалізації стратегії забезпечення 
розвитку підприємств туризму на інноваційних засадах враховані Управлінням 
міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-
Франківської ОДА при формуванні Стратегії розвитку Івано-Франківської 
області на період до 2020 р. (довідка № 38/06.2/42/2-19 від 21.01.2019 р.). 

Науково-практичні пропозиції щодо розробки та реалізації стратегії 
забезпечення розвитку підприємств туризму на інноваційних засадах знайшли 
використання у діяльності Відділу міжнародних зв’язків, туризму та промоції 
міста Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого 
комітету Івано-Франківської міської ради при розробці Стратегії розвитку міста 
Івано-Франківськ на період до 2028 року (довідка № 5/40-13/35в від 
15.01.2019 р.).  
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Методичні положення та практичні рекомендації щодо забезпечення 
розвитку і зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних туристичних 
підприємств на інноваційних засадах використані в діяльності Національної 
туристичної організації України (довідка № 001/17122018 від 17.12.2018 р). 

Науково-прикладні розробки з дослідження проблем управління 
інноваційним розвитком туристичних підприємств використані в діяльності 
ДЗСС “Санаторій «Косів»” МОЗ України (довідка № 11/1100-7 від 22.01.2019 р.) 
та ДЗ “Спеціалізований санаторій «Гірське повітря» МОЗ України” (довідка 
№ 01-21/845 від 30.10.2018 р.). 

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі 
Тернопільського національного економічного університету при розробці 
методичного забезпечення та викладанні таких дисциплін, як “Інноваційний 
менеджмент”, “Управління інноваціями”, “Інноваційна діяльність 
підприємства”, “Інноваційний маркетинг”, “Технологія туристичної діяльності”, 
“Економіка санаторного, готельного та ресторанного господарства” (довідка 
№ 126-37/59 від 17.01.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Концептуальні положення дисертації, 
висновки, рекомендації та пропозиції, які виносяться на захист, є результатом 
самостійного наукового пошуку здобувача. З наукових праць, що опубліковані у 
співавторстві, використані лише ті результати дослідження, які одержані 
особисто здобувачем. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні й методологічні 
положення і результати дослідження доповідалися та схвалені на 21 науково-
практичній конференції, зокрема міжнародних: “Економічне зростання: 
стратегія, напрями і пріоритети” (м. Запоріжжя, 2019 р.); “Актуальні питання 
сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів” (м. Київ, 2019 р.); “Сталий 
розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика” (м. Львів, 
2018 р.); “Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської 
інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів” (м. Ужгород, 2018 
р.); “Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи” (м. Чернівці, 
2016 р.); “Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці” (м. Київ, 2015 р.); “Тренди та 
інновації в сучасній економіці” (м. Харків, 2015 р.); “Організація діяльності 
підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів” (м. 
Тернопіль, 2013 р.); “Менеджмент предпринимательской деятельности” (м. 
Сімферополь, 2013 р.); “Особенности развития регионов Украины в новых 
экономических условиях” (м. Сімферополь, 2013 р.); “Управление развитием 
предпринимательства в современных условиях” (м. Сімферополь, 2012 р.); 
“Географія та туризм: національний та міжнародний досвід” (м. Львів, 2012 р.); 
“Методологія та практика менеджменту в XXI ст.: загальнодержавні, галузеві та 
регіональні аспекти” (м. Полтава, 2012 р.); “Управление развитием 
предпринимательства в современных условиях” (м. Сімферополь, 2010 р.); 
“Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення” (м. 
Тернопіль, 2010 р.); “Управлінські аспекти підвищення національної 
конкурентоспроможності” (м. Сімферополь, 2009 р.); “Актуальні проблеми, 
сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні” (м. 
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Житомир, 2008 р.); “Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та 
перспективи в умовах глобалізації” (м. Тернопіль, 2008 р.); всеукраїнських: 
“Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях” 
(м. Сімферополь, 2014 р.), “Менеджмент предпринимательской деятельности” 
(м. Сімферополь, 2013 та 2011 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 51 наукову працю, 
із них: 2 одноосібні монографії; 4 колективних монографії; 24 статті у наукових 
фахових виданнях України, у т. ч. 6 статей у виданнях, які включені до 
міжнародних наукометричних баз даних; 2 статті у зарубіжних виданнях; 19 тез 
доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій; 2 публікації в інших 
виданнях. Загальний обсяг публікацій – 144,89 друк. арк., з них особисто автору 
належить 56,89 друк. арк.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 
п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 308 найменувань та 4 
додатків на 9 сторінках. Загальний обсяг роботи складає 394 сторінки. Основний 
зміст роботи викладено на 354 сторінках. Робота містить 50 рисунків, 28 
таблиць.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
У вступі здійснено обґрунтування актуальності теми дисертаційної роботи, 

визначено її мету та завдання, предмет і об’єкт дослідження, відображено 
наукову новизну й практичну цінність одержаних здобувачем результатів. 

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження розвитку та 
інноваційної діяльності туристичних підприємств” узагальнені 
концептуальні характеристики управління розвитком та інноваційною 
діяльністю туристичних підприємств, її елементи, завдання та функції, роль у 
забезпеченні зростання ефективності підприємств туризму, ідентифіковані 
особливості управління інноваційним розвитком підприємств туризму.  

Концентрація уваги на проблемах розвитку туристичних підприємств є 
адекватною реакцією на виклики оточуючого середовища, яка передбачає 
імплементацію сукупності поступальних змін у розрізі структурно-
функціональних параметрів, що спрямовані на підвищення ефективності 
використання ресурсного потенціалу та зміцнення динамічної 
конкурентоспроможності в просторово-часовому вимірі. Розвиток туристичного 
підприємства обумовлюється особливостями цього виду економічної діяльності, 
серед яких сезонність, територіальна розгалуженість об’єктів надання послуг, 
наявність тісних взаємозв’язків із представниками інших галузей економіки, 
переважна орієнтація на споживачів із середнім та високим рівнем доходів, 
потреба в залученні до процесу надання туристичних послуг посередників, 
глобалізаційний характер розвитку туристичної галузі, надмірна залежність від 
стану об’єктів інфраструктури, високий рівень галузевої спеціалізації видів 
туризму, обов’язковість умови гарантування належного рівня безпеки туристів, 
визначальність іміджевих характеристик поряд з ціновими параметрами 
конкуренції, потужний соціально-культурний аспект туристичної галузі, 
пов’язаність із використанням природних ресурсів та екосистем. Врахування 
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цих особливостей дозволило ідентифікувати концептуальні характеристики 
розвитку в туристичному бізнесі, а саме: динамічність, керованість, системність, 
упорядкованість, циклічність, адаптивність, конгруентність і результативність. 

Загострення конкурентної боротьби обумовлює доцільність активізації 
розвитку інноваційної діяльності туристичних підприємств як їх 
цілеспрямованої діяльності у сфері використання інтелектуально-кадрового, 
науково-технічного, інвестиційно-ресурсного та управлінського інструментарію, 
що трансформується в проектування та розробку нововведень, забезпечує 
підвищення ефективності функціонування, покращення соціально-економічних 
параметрів задоволення потреб споживачів, побудову превентивних механізмів 
мінімізації дестабілізуючого впливу ризиків і загроз, а також зміцнення 
конкурентних переваг підприємства на туристичному ринку. Характер і сфера 
застосування інновацій туристичного підприємства передбачає їх диференціацію 
за такими ключовими видами, як сервісно-продуктові, організаційно-
управлінські, ринково-маркетингові, технологічні та соціально-екологічні. 
Інноваційна діяльність відіграє стратегічно важливу роль у функціонуванні 
підприємств туризму, яка формалізується в максимізації їх прибутку, 
структурній перебудові бізнес-процесів, залученні незадіяних резервів розвитку, 
підвищенні якості туристичних послуг, покращенні керованості підприємства, 
оптимізації трансакційних витрат, підвищенні гарантій безпеки споживачів 
туристичних послуг, автоматизації технологічних процесів і становленні засад 
раціонального природокористування. 

Для забезпечення належної ефективності управління інноваційним 
розвитком на підприємствах туризму важливо сформувати та 
інституціоналізувати відповідну систему (рис. 1). Система управління 
інноваційним розвитком туристичного підприємства має власну структурно-
ієрархічну побудову, що агрегується з таких складових елементів, як проектно-
технологічний блок, ресурсно-функціональний апарат та організаційно-
постановчий механізм та взаємодія яких спрямована в площину забезпечення 
керованості інноваційних процесів на засадах розподілу повноважень, обов’язків 
і відповідальності в контексті досягнення детермінованих цілей функціонування 
підприємства на туристичному ринку. Досягнення ефективності системи 
управління інноваційним розвитком підприємств туризму вимагає дотримання 
таких принципів, як комплексність, гнучкість, іманентність, збалансованість, 
науковість, послідовність і раціональність.  

Управління інноваційним розвитком туристичних підприємств 
детермінується низкою важливих додаткових аспектів, серед яких: підвищений 
ризик ймовірності прийняття помилкового управлінського рішення; наявність 
диференційованого інституційно-правового базису регулювання інноваційної 
сфери для підприємств, що надають туристичні послуги у різних країнах; 
стратегічна спрямованість підприємств туризму на розробку сервісно-
продуктових інновацій; обмеженість державної підтримки інноваційної 
діяльності; наявність ризиків витоку інформації, що містить комерційну 
таємницю; ліцензування окремих видів діяльності; залежність ефективності 
управління інноваційною діяльністю підприємств від розвитку об’єктів 
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інфраструктурного забезпечення; тінізація туристичної сфери. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура системи управління інноваційним розвитком туристичних 
підприємств (авторська розробка) 

 

У другому розділі “Методологічні основи управління розвитком 
туристичних підприємств на інноваційних засадах” проведено аналіз 
інструментарію управління та системного підходу до інноваційного розвитку 
підприємств туризму, розроблено методику оцінювання інноваційного розвитку 
туристичних підприємств. 

У результаті узагальнення концептуальних характеристик та особливостей 
здійснення інноваційної діяльності, впровадження інновацій підприємствами 
туристичної сфери визначено і структуровано основні напрями та 
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інструментарій управління в цій сфері.   
Зокрема, встановлено, що перспективними напрямами інноваційного 

розвитку туристичних підприємств є впровадження інновацій: сервісно-
продуктових, пов’язаних зі створенням та виведенням на ринок нових 
туристичних продуктів та послуг; технологічних відносно застосування техніко-
технологічних нововведень, використання новітніх сучасних технологій, 
зростання інтегрованості та мобільності підприємства на туристичному ринку; 
маркетингових щодо пошуку нових шляхів просування, рекламування та 
стимулювання продажу продуктів і сервісів; організаційно-управлінських, 
основою яких є застосування нових управлінських технологій та підходів до 
управління інноваційним розвитком туристичних підприємств; соціально-
екологічних, спрямованих на втілення в господарську практику нових 
ефективних рішень у сфері соціальної відповідальності бізнесу, у т. ч. в 
екологічній сфері. 

При цьому основними методами управління інноваційним розвитком 
туристичних підприємств є організаційно-правові, економічні, технологічні, 
соціально-психологічні та адміністративні. В межах зазначених методів 
підбирається арсенал найбільш доречних інструментів управління. Їх 
формування доцільно здійснювати з використанням узагальненої класифікації, 
представленої на рис. 2. 

 
Рис. 2. Узагальнена класифікація інструментів та засобів управління 

інноваційним розвитком туристичних підприємств (сформовано автором) 
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У результаті застосування системного та структурного підходів, 
узагальнення концептуальних засад інноваційного розвитку туристичних 
підприємств зроблено висновок, що система їх інноваційного розвитку має 
відкриту динамічну структуру, охоплює цілі, завдання, функції, принципи, 
механізми, методи та інструменти управління; її основою є наявний 
інноваційний потенціал; метою формування – забезпечення 
конкурентоспроможності та інноваційного розвитку підприємства; 
результативність залежить від підтримки необхідного інтелектуально-кадрового 
та техніко-технологічного рівня, активної динамічної взаємодії з суб’єктами 
інноваційних систем зовнішнього середовища та інноваційної інфраструктури. 

Складовими елементами системи інноваційного розвитку туристичного 
підприємства є: суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності, її мета і завдання, 
принципи формування та функціонування. Враховуючи особливості 
інноваційної діяльності туристичних підприємств, найбільш доцільною є 
побудова організаційної структури управління інноваційним розвитком на 
основі матричного підходу, що дозволяє оптимізувати інноваційний, кадровий, 
ресурсний, фінансовий потенціал підприємства.  

Визначено, що основними принципами, на яких функціонує система 
інноваційного розвитку туристичного підприємства, є базові принципи 
(системності, адаптивності, динамічності, цілісності, розвитку, законності, 
плановості, ефективності), а також специфічні принципи відкритості, активності, 
відповідності, науково-технологічного рівня, сумісності та технологічності.   

Окреслено основні функції управління інноваційним розвитком 
туристичних підприємств, серед яких загальні (аналіз тенденцій та 
закономірностей у сфері інноваційного розвитку, планування інноваційного 
розвитку, організації інноваційної діяльності, мотивування її суб’єктів, 
регулювання процесу інноваційного розвитку, контролювання та забезпечення 
його моніторингу), додаткові (інформаційно-аналітична, цільова, облікова) та 
забезпечувальні (інтеграційна, координуюча та мобілізаційна) функції. 

Встановлено, що класично механізм управління інноваційним розвитком 
туристичного підприємства включає методи, засоби та інструменти управління, 
нормативно-правове, інформаційно-аналітичне, кадрове та матеріально-технічне 
та інше забезпечення. Застосування методів, засобів та заходів механізму 
забезпечує прийняття та реалізацію управлінських рішень, необхідних для 
активізації та здійснення інноваційної діяльності, досягнення цілей 
інноваційного розвитку туристичних підприємств. 

У результаті узагальнення методичних підходів, складових та показників 
оцінювання інноваційної діяльності, інноваційного потенціалу та інноваційного 
розвитку підприємств туристичної сфери розроблено комплексну методику 
оцінювання їх інноваційного розвитку. Методика передбачає аналіз двох 
компонент: 1) передумови інноваційного розвитку (показники наявного 
інноваційного потенціалу, ресурсного, науково-дослідного, технічного та 
фінансового забезпечення) та 2) результати інноваційного розвитку 
(характеристики інноваційної активності, фінансової результативності та 
ринкової успішності інновацій). Методика оцінювання інноваційного розвитку 
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дає змогу розрахувати інтегральне значення за кожною зі складових та 
визначити загальний інтегральний індекс для комплексної діагностики, аналізу 
та оцінювання успіхів у царині інноваційного розвитку туристичного 
підприємства. 

Третій розділ “Аналіз ефективності функціонування та розвитку 
туристичних підприємств на інноваційних засадах” розкриває результати 
дослідження стану та економічних передумов розвитку підприємств туризму, 
характеристики сучасної інноваційної діяльності туристичних підприємств, 
оцінювання їх інноваційної активності, якості управління у цій сфері та 
виявлення інструментів подальшого нарощування інноваційної діяльності. 

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку вітчизняної економіки 
як склалися позитивні аспекти, так і сформувалися недоліки та перешкоди 
подальшого розвитку підприємств туризму. Чинники сприятливого впливу 
передусім забезпечили зростання чисельності обслуговуваних туристів (на 
23,6 % за 2011-2017 рр. (на прикладі Івано-Франківської області)), кількості та 
загальної вартості реалізованих туристичних путівок (на 39,6 % та у 3,9 рази), 
збільшення доходу підприємств (на 24,7 %), покращення окремих важливих 
питомих параметрів економічної ефективності господарювання, зокрема 
кількості обслуговуваних туристів та доходу від туристичної діяльності в 
розрахунку на одного зайнятого. Передумовою розвитку як підприємств, так і 
туристичного бізнесу в цілому залишається збереження відносно великої 
чисельності санаторно-курортних та оздоровчих закладів, їх матеріально-
технічної бази та інфраструктури. 

Разом із тим, стан функціонування туристичних підприємств потребує 
реалізації дієвих і ефективних інноваційних заходів, орієнтованих на їх розвиток 
та забезпечення зростання туристичних потоків (рис. 3). 

 
 

Роки 

Рис. 3. Показники туристичних потоків у Івано-Франківській області у 
2000, 2005, 2010-2017 рр. (складено за даними Державної служби 

статистики України) 
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Подальший розвиток туристичних підприємств неможливий без вирішення 
і подолання проблем скорочення чисельності суб’єктів туристичної діяльності, 
зокрема підприємств, зменшення кількості санаторіїв-профілакторіїв, будинків і 
пансіонатів відпочинку, потенціалу їх ліжко-місць, погіршення якості 
матеріально-технічної бази, зниження обсягів туристичного потоку, усунення 
його високої імпортозалежності, збитковості, нераціональності структури 
операційних витрат туристичних підприємств, її неінвестиційного характеру, 
істотної тінізації діяльності, погіршення соціальної компоненти ефективності 
туристичного бізнесу і зниження рівня зайнятості на підприємствах, їх невисокої 
ролі в економіці. 

У підсумку аналізу сучасних практик та сфер розробки і впровадження 
інновацій підприємствами туризму встановлено наявність позитивного досвіду в 
цій сфері. Більше того, інноваційну активність туристичних підприємств можна 
вважати комплексною та з ознаками системності, адже впроваджуються 
інновації за такими напрямами, як продуктовий, процесний, організаційний, 
маркетинговий, соціальний, екологічний та управлінський. 

Водночас інноваційна діяльність все ще не стала стратегічною платформою 
і вектором розвитку підприємств туризму; вкрай мала чисельність підприємств 
системно і комплексно підходить до політики планування, розробки і 
впровадження інновацій, їх поширення на всі аспекти функціонування та 
протікання бізнес-процесів; не враховуються інноваційні аспекти й при 
моделюванні програм інтеграції та партнерства як напрямів подальшого поступу 
і зміцнення конкурентоспроможності туристичних підприємств. 

З метою формування висновків щодо поточного стану і перспектив 
розвитку туристичних підприємств проведено аналіз на мікрорівні. Об’єктами 
дослідження стали ПАТ “Укртрансгаз” (Оздоровчий комплекс “Карпати”), ТзОВ 
“Готель «Писанка»”, ТзОВ “Оріана-Буковина”, Державний заклад 
спеціалізований санаторій “Гірське повітря”, ТзОВ “Санаторій «Гердан»”, 
Державний заклад спеціалізований санаторій “Косів” МОЗ України, ТзОВ 
“Лісова пісня” та ТзОВ “ГР-АНД і Ко”. Аргументами достовірності вибірки 
слугували наступні: обрані підприємства складають 10 % від загальної 
чисельності колективних засобів розміщування; на них залучено 11,7 % від 
середньооблікової кількості штатних працівників галузі; частка доходу 
аналізованих підприємств склала 6,7 % від загального доходу колективних 
засобів розміщування; підприємства представляють різні райони регіону, є 
різними за обсягами (3 середніх та 5 малих підприємств), а також 
спеціалізуються на різних типах колективних засобів розміщування (готелі, 
мотелі, приватні садиби, інші місця тимчасового розміщування, санаторії), що 
загалом відповідає кількісно-якісній структурі підприємств туризму. 

Ідентифіковано наявність позитивних аспектів та можливостей до 
подальшого розвитку підприємств туризму (табл. 1). 

Це наявність достатньо великої чисельності туристичних підприємств 
різних напрямів діяльності, туристичних об’єктів та елементів туристичного 
комплексу; нарощування обсягів реалізації послуг; зростання чисельності 
обслуговуваних туристів; підвищення рівня ключових питомих показників 
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господарської ефективності в туристичному бізнесі (кількості обслуговуваних 
туристів на одного зайнятого, обсягів доходу в розрахунку на одного туриста та 
зайнятого).   

Таблиця 1 
Показники соціально-економічної ефективності туристичних підприємств 

України за типами розміщування у 2010, 2012, 2015-2017 рр. (складено за 
даними звітності підприємств) 

Підприємства 
Роки Відхилення,              

% / +/- 

2010 2012 2015 2016 2017 2017 / 
2010 

2017 / 
2016 

Середньомісячна заробітна плата, тис. грн 
Готелі (ПАТ “Укртрансгаз” (ОК “Карпати”),  
ТзОВ “Готель «Писанка»”, ТзОВ “Оріана-Буковина”) 2,6 3,1 3,4 3,7 3,9 150,0 105,4 

Мотелі (ТзОВ “ГР-АНД і Ко”) 1,8 2,2 2,7 3,3 3,4 188,9 103,0 
Приватні садиби (ТзОВ “Лісова пісня”) 2,2 2,6 3,0 3,3 3,5 159,1 106,1 
Санаторії (ДЗСС “Гірське повітря”, ТзОВ “Санаторій 
«Гердан»”, ДЗСС “Косів” МОЗ України) 2,1 2,9 3,2 3,6 3,8 180,9 105,6 

Кількість обслуговуваних туристів в розрахунку на одного зайнятого, осіб 
Готелі (ПАТ “Укртрансгаз” (ОК “Карпати”),  
ТзОВ “Готель «Писанка»”, ТзОВ “Оріана-Буковина”) 15,9 18,7 17,5 21,3 27,3 171,4 128,6 

Мотелі (ТзОВ “ГР-АНД і Ко”) 61,5 61,5 97,5 115,5 246,0 4,0 р. 2,1 р. 
Приватні садиби (ТзОВ “Лісова пісня”) 70,7 90,8 92,2 50,4 70,1 77,3 139,2 
Санаторії (ДЗСС “Гірське повітря”, ТзОВ “Санаторій 
«Гердан»”, ДЗСС “Косів” МОЗ України) 5,2 6,6 6,4 7,6 7,5 145,9 99,2 

Обсяги доходу в розрахунку на одного зайнятого, тис. грн 
Готелі (ПАТ “Укртрансгаз” (ОК “Карпати”),  
ТзОВ “Готель «Писанка»”, ТзОВ “Оріана-Буковина”) 134,7 159,1 163,3 193,7 243,9 181,1 125,9 

Мотелі (ТзОВ “ГР-АНД і Ко”) 200,9 185,9 293,4 362,2 739,2 3,7 р. 2,0 р. 
Приватні садиби (ТзОВ “Лісова пісня”) 336,7 436,5 442,8 248,3 337,2 77,2 135,8 
Санаторії (ДЗСС “Гірське повітря”, ТзОВ “Санаторій 
«Гердан»”, ДЗСС “Косів” МОЗ України) 60,8 82,9 80,6 100,9 116,4 191,5 115,3 

Обсяги доходу в розрахунку на одного обслуговуваного туриста, тис. грн 
Готелі (ПАТ “Укртрансгаз” (ОК “Карпати”),  
ТзОВ “Готель «Писанка»”, ТзОВ “Оріана-Буковина”) 8,5 8,5 9,3 9,1 8,9 105,7 97,9 

Мотелі (ТзОВ “ГР-АНД і Ко”) 3,3 3,02 3,0 3,1 3,0 91,9 95,8 
Приватні садиби (ТзОВ “Лісова пісня”) 4,8 4,8 4,8 4,9 4,8 100,0 97,5 
Санаторії (ДЗСС “Гірське повітря”, ТзОВ “Санаторій 
«Гердан»”, ДЗСС “Косів” МОЗ України) 11,8 12,5 12,5 13,3 15,5 131,2 116,2 

Рентабельність операційної діяльності, % 
Готелі (ПАТ “Укртрансгаз” (ОК “Карпати”),  
ТзОВ “Готель «Писанка»”, ТзОВ “Оріана-Буковина”) 3,6 4,4 -0,5 -1,1 -1,2 -4,8 -0,1 

Мотелі (ТзОВ “ГР-АНД і Ко”) 4,3 7,4 5,2 4,4 6,2 +1,9 +1,8 
Приватні садиби (ТзОВ “Лісова пісня”) 5,4 4,6 1,8 2,9 2,6 -2,8 -0,3 
Санаторії (ДЗСС “Гірське повітря”, ТзОВ “Санаторій 
«Гердан»”, ДЗСС “Косів” МОЗ України) -2,0 -2,2 -4,6 -4,9 -6,8 -4,8 -1,9 

 
Натомість чинниками, які стримують подальший розвиток підприємств, 

залишаються недовикористання потенціалу матеріально-технічної бази туризму 
і рекреації, невисокий рівень завантаженості туристичних об’єктів; зменшення 
чисельності зайнятих та погіршення інтелектуально-кадрового забезпечення 
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туристичних підприємств; низький рівень офіційної оплати праці та 
матеріального стимулювання персоналу; низькі фінансово-економічні 
результати господарювання та низька рентабельність операційної діяльності 
підприємств туризму, зниження їх інвестиційної привабливості. Подолання цих 
недоліків у значній мірі пов’язане з активізацією політики стратегування, 
планування, реалізації і контролю інноваційної діяльності туристичних 
підприємств, забезпечення її високої ефективності, що сприятиме їх системному, 
сталому і збалансованому розвитку. 

З використанням експертного опитування (за участі керівників та провідних 
фахівців туристичних підприємств) доведено наявність все ще не високого рівня 
активності підприємств туризму в інноваційній сфері. Попри те, що 41,7 % 
респондентів вказали, що інноваційна діяльність їх підприємств достатня, а 
14,5 % – висока, ідентифіковано низький рівень застосування готелями 
технологічних та соціально-екологічних інновацій, а санаторіями – сервісно-
продуктових, організаційно-управлінських та маркетингових інновацій. 

Із застосуванням розробленої автором “карти” параметрів інноваційного 
розвитку та методу головних компонент здійснено інтегральне оцінювання 
інноваційної активності туристичних підприємств. Авторською методикою 
передбачалися такі ключові етапи діагностики: встановлення вагових значень 
(на основі використання методу головних компонент) всіх параметрів у межах 
своєї групи інновацій; призначення оптимальних значень для кожного параметра 
(10 балів); розрахунок міри відхилень кожного з параметрів від оптимальних 
значень; обчислення на основі інформації про відхилення інтегральних значень 
активності за кожним видом інновацій; визначення коефіцієнтів вагомості 
кожної групи інновацій; розрахунок міри відхилень інтегральних коефіцієнтів 
для кожного виду інновацій від оптимальних значень; обчислення інтегрального 
значення інноваційної активності в туристичному бізнесі.  

На рис. 4 подано значення інтегрального коефіцієнта інноваційної 
активності підприємств туризму в кожному часовому періоді аналізу.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Значення інтегральних коефіцієнтів інноваційної активності туристичних 
підприємств України у 2016-2018 рр. (розраховано автором) 

 
Ідентифіковано, що її рівень посередній (0,50 за шкалою від нуля до 

Місяць, рік 
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одиниці) з наявністю негативної тенденції до погіршення ситуації у січні та 
липні 2018 р. Серед видів інновацій найменш розробленими виявилися 
організаційно-управлінські (0,36) та соціально-екологічні (0,33). При цьому для 
організаційно-управлінських інновацій характерним стало ще й зниження 
показника у 2016-2018 рр. (з 0,38 до 0,36). 

Встановлено, що до погіршення інтегрального індексу інноваційної 
активності туристичних підприємств призвели зниження за 2016-2018 рр. 
інтегральних значень показників таких видів інновацій, як сервісно-продуктові 
(на 0,034) та організаційно-управлінські (на 0,023), а також за останній часовий 
період – соціально-екологічні (на 0,014) інновації. Але при цьому в структурі 
важливості усі напрямки інноваційної активності залишаються необхідними для 
підприємств туризму з незначним відставанням технологічних інновацій. 
Вказане доводить необхідність системного і комплексного підходу до розвитку 
вітчизняних туристичних підприємств на інноваційних засадах. 

Водночас спостерігається чітка диференціація в інноваційній активності у 
відповідності до структури й особливостей господарської діяльності в межах 
видової спеціалізації підприємств – колективних засобів розміщування (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Результати опитування щодо видів інновацій, які реалізуються 
туристичними підприємствами України, 2018 р. (узагальнено автором за 

результатами експертного опитування) 
 

Зокрема, чітко ідентифікується значно більша увага готелів до сервісно-
продуктових (71,4 % в структурі відповідей респондентів – представників цього 
типу підприємств), організаційно-управлінських та маркетингових (по 85,7 %) 
інновацій, тоді як істотно менша – до технологічних та соціально-екологічних 
(по 42,9 %) інновацій. Протилежною є ситуація відносно спеціалізації 
інноваційної діяльності санаторіїв, профілакторіїв та інших аналогічних засобів 
розміщування, які в більшій мірі зацікавлені у впровадженні соціально-

Вид інновацій 
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екологічних (85,7 %) та технологічних (64,3 %) інновацій. Туристичні 
підприємства – представники такого сегмента туристичного бізнесу, як приватні 
садиби – в значній мірі спеціалізуються на соціально-екологічних та 
маркетингово-ринкових (по 75,0 %) інноваціях. Маркетингові інновації є 
прерогативою також і мотелів. 

Управління інноваційним розвитком підприємств туризму України все ще 
належним чином не організоване. Такий висновок підтверджується 
результатами опитування відносно реалізації на підприємствах функцій аналізу, 
планування, організації та мотивації інноваційної діяльності. Попри низькі 
параметри виконання усіх з цих функцій, найбільшими прогалинами 
характеризуються функції планування в цьому напрямі, а також мотивації 
суб’єктів інноваційної діяльності підприємств. 

Доведено, що перспективи інноваційного розвитку українських 
туристичних підприємств потрібно пов’язувати з системною і комплексною 
політикою, орієнтованою на розробку і впровадження всіх видів інновацій, але з 
врахуванням також і можливостей та переваг бізнес-кооперації, впровадження 
інформаційних технологій і електронних комунікацій зі споживачами та іншими 
зовнішніми суб’єктами. Оптимістичними є результати опитування експертів 
щодо напрямів подальшого інноваційного розвитку українських підприємств 
туризму (рис. 6).  

 
Рис. 6. Результати опитування щодо напрямів розвитку інноваційної діяльності 

підприємств туризму України, 2018 р. (результати опитування, проведеного 
автором) 

Напрями  інноваційного розвитку 
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У четвертому розділі “Стратегічні напрями розвитку туристичних 
підприємств на інноваційних засадах” обґрунтовано перспективні сфери та 
напрями інноваційного розвитку туристичних підприємств, розроблено 
положення стратегії та інституціональне забезпечення розвитку підприємств 
туризму на інноваційних засадах. 

Зростання конкуренції на внутрішньому ринку туристичних послуг, 
беззаперечно, ускладнило умови розвитку українських туристичних підприємств 
та активізувало потребу в нововведеннях як чиннику підвищення якості і 
конкурентоспроможності туристичних послуг. Водночас політика підприємств у 
цій сфері повинна бути системною і мати стратегічний характер із чітко 
визначеними напрямами реалізації. У підсумку аналізу стану і тенденцій, умов 
функціонування підприємств туризму в Україні встановлено, що 
перспективними кроками їх подальшого інноваційного розвитку можна вважати: 
створення нових інноваційних продуктів та сервісів, виведення на ринок нових 
туристичних послуг, удосконалення організаційно-управлінських процесів, 
інформаційно-технологічного, інтелектуально-кадрового, фінансового 
забезпечення інноваційної діяльності, активну інформатизацію та впровадження 
маркетингових інновацій, інтеграцію в єдиний інформаційно-туристичний 
простір. 

Відповідно, зазначене обґрунтувало необхідність визначити такі пріоритетні 
напрями інноваційного розвитку туристичних підприємств: (1) організаційно-
управлінський з орієнтацією на вдосконалення внутрішніх організаційно-
управлінських та бізнес-процесів у частині управління інноваційною діяльністю; 
(2) інформаційно-технологічний, що спрямований на впровадження нових 
інформаційних технологій у здійсненні туристичної діяльності, доєднання до 
єдиних інформаційних баз та мереж регіонального та глобального туристичних 
ринків; (3) фінансово-інвестиційний у контексті формування достатнього 
інвестиційного забезпечення та раціонального використання фінансових ресурсів, 
що спрямовуються на інноваційний розвиток; (4) маркетинговий зі створенням та 
просуванням бренду підприємства, впровадженням нових методів та інструментів 
рекламування та реалізації туристичних продуктів і послуг; (5) інфраструктурний, 
що передбачає модернізацію існуючої та розбудову нової внутрішньої і зовнішньої 
інфраструктури інновацій туристичного підприємства, активне впровадження 
інструментів аутсорсингу; (6) іманентний із завданнями нових підходів та способів 
задоволення потреби в туристичних та суміжних послугах; (7) інтегрований, 
орієнтований на вертикальну, горизонтальну та діагональну інтеграцію з 
зовнішніми суб’єктами для покращення функціонального забезпечення 
інноваційної діяльності; (8) кластерний, що передбачає участь туристичного 
підприємства у створенні та функціонуванні регіональних туристичних кластерів, 
формування тісніших коопераційних зв’язків між підприємствами туристичного 
ринку, зростання рівня спеціалізації, концентрації бізнесу, оптимізації витрат на 
створення і впровадження інновацій; (9) інтерактивний просторово-мережевий, що 
передбачає формування регіональних мереж туроператорів, просування сучасної 
моделі брендингу та провадження інструментів франчайзингу. 

Реалізація політики інноваційного розвитку за цими напрямами передбачає 
ретельне стратегічне планування і проектування впровадження інноваційних змін, 
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інституційною основою чого є стратегія мультисистемного інноваційного розвитку 
туристичного підприємства, реалізація якої забезпечує його стабільний структурно 
збалансований розвиток на інноваційних засадах (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Стратегічні та операційні цілі стратегії мультисистемного інноваційного 

розвитку туристичних підприємств (авторська розробка) 
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інноваційну діяльність, що в підсумку і забезпечує досягнення її мети, а також 
орієнтує на створення середовища довгострокового інноваційного розвитку. 

Встановлено, що ключовими елементами стратегії мультисистемного 
інноваційного розвитку туристичного підприємства є її мета, стратегічні цілі, 
завдання, операційні заходи. Управлінський блок стратегії включає: суб’єкти, 
об’єкти, ресурсне та організаційне забезпечення, процес моніторингу й оцінювання 
результатів впровадження заходів стратегії. Необхідними умовами ефективної 
реалізації стратегії є: повнота, комплексність та достатність інформаційно-
аналітичного, нормативно-правового, фінансового, інтелектуально-кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення підприємства.  

Інша невід’ємна умова ефективності – це розробка і формування на 
підприємстві належного інституційного забезпечення (рис. 8), що скеровуватиме 
інноваційні процеси на досягнення окресленої мети та визначених стратегічних 
цілей.  

 
Рис. 8. Інституційне забезпечення розвитку туристичних підприємств на 

інноваційних засадах (авторська розробка) 
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Інституційне забезпечення розвитку туристичних підприємств на 
інноваційних засадах передбачає закріплення на підприємстві інститутів 
інноваційного розвитку, удосконалення комплексу нормативно-правової 
документації (зокрема, концепції, стратегії, програми інноваційного розвитку, 
ін.) та створення й впровадження неформальних інститутів інноваційного 
розвитку (інноваційної корпоративної культури, ідеології інновацій тощо). 

У дисертації акцентовано на важливості розбудови неформальних 
інститутів інноваційного розвитку туристичних підприємств.  

Йдеться про формування корпоративної культури, розвиток інноваційних 
цінностей, визнання і підтримку нових інноваційних проектів, впровадження 
соціально-психологічних, ідеологічних методів стимулювання інноваційної 
діяльності. 

У п’ятому розділі “Механізми та інструменти розвитку туристичних 
підприємств на інноваційних засадах” сформовано організаційно-економічний 
механізм активізації інноваційної діяльності туристичних підприємств, 
визначено конфігурацію та напрями реалізації управлінсько-інфраструктурного 
механізму інноваційного розвитку підприємств туризму, обґрунтовано шляхи та 
засоби покращення інтелектуально-кадрового забезпечення, а також узгодження 
управління інноваційним розвитком туристичних підприємств із сучасними 
тенденціями глобалізації і функціонування світового ринку туризму. 

Забезпечення підтримки процесів інноваційного розвитку туристичних 
підприємств потребує свого адекватного врегулювання на засадах формування 
відповідного організаційно-економічного механізму, який передбачає агрегацію 
таких структурних компонент, як інституційно-правовий базис, управлінсько-
функціональний апарат, інформаційно-аналітичний блок, науково-технічне 
забезпечення, фінансово-інвестиційна підтримка, ринково-інтерфейсна 
надбудова, інтелектуально-кадрова складова, матеріально-технічне забезпечення 
(рис. 9). 

Функціонування організаційно-економічного механізму розвитку 
туристичних підприємств на інноваційних засадах передбачає дотримання 
стратегічної орієнтації на формування адекватного ресурсного базису, побудову 
організаційно-управлінських структур регулювання процесів інноваційної 
модернізації, оптимальний розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності в 
ході реалізації інноваційних проектів, збалансування стратегічних і тактико-
оперативних цілей у сфері інновацій із можливостями наявного ресурсного 
потенціалу підприємств туризму, налагодження дієвих комунікаційних 
взаємозв’язків із суб’єктами інноваційного процесу туристичної сфери.  

Інноваційний розвиток туристичних підприємств потребує ефективної 
реалізації їх управлінсько-інфраструктурного механізму, що повинен 
відповідати таким властивостям, як конгруентність, гнучкість, міцність, 
збалансованість, раціональність, інтегрованість, автономність та емерджентність 
(рис. 10).  

Формалізація структури цього механізму передбачає участь туристичних 
підприємств у розбудові мережі координаційних рад, бізнес-асоціацій, фондів 
інвестиційно-інноваційного розвитку, інноваційно-інфраструктурних кластерів, 
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фондів державно-приватного партнерства, науково-технологічних парків, бізнес-
інкубаторів, венчурних фондів, страхових компаній. 

 
Рис. 9. Організаційно-економічний механізм розвитку туристичного 

підприємства на інноваційних засадах (авторська розробка) 
 

Реалізація управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного 
розвитку туристичних підприємств забезпечить покращення керованості 
інноваційних проектів, капіталізацію інновацій на туристичному ринку, 

Інституційно-правовий базис Управлінсько-функціональний апарат 

Нормативно-правове забезпечення 

Усунення інституційних пасток  

Інституційний базис інновацій 

Структура управління інноваціями 

Підсистема функціонального розподілу 

Оптимізація використання ресурсів 

Інформаційно-аналітичний блок Науково-технічне забезпечення 

Моніторинг та збір інформації 

Систематизація та обробка даних 

Аналізування інформаційних даних 

Проектно-інноваційна діяльність 

Кооперація з науковими центрами 

Аутсорсинг інновацій 

Фінансово-інвестиційна підтримка Ринково-інтерфейсна надбудова 

Реструктуризація бюджету 

Диверсифікація фінансових джерел 

Страхування інноваційної діяльності 

Інструментарій комунікації з клієнтами 

Відносини з бізнес-партнерами 

Підсистема взаємодії з конкурентами 

Інтелектуально-кадрова складова Матеріально-технічне забезпечення 

Розвиток інтелектуального капіталу Диверсифікація джерел формування 
ресурсного базису підприємства 

Підготовка та перепідготовка кадрів 

Трансформація знань в інновації 
Формування техніко-технологічної 
підтримки інноваційних проектів 
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лобіювання та захист інтересів туристичних підприємств, інтеграцію ресурсного 
базису інноваційної модернізації останніх, диверсифікацію ризиків інноваційної 
діяльності, вирівнювання просторово-регіональних дисбалансів розвитку 
інноваційної інфраструктури. 

 

 
Рис. 10. Структура управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного 

розвитку туристичних підприємств (авторська розробка)  
 

Стратегічним інструментом активізації інноваційної діяльності 
туристичних підприємств є формування її інтелектуально-кадрового 
забезпечення, що передбачає раціоналізацію процесів пошуку та підбору кадрів, 
перегляд усталених принципів і засад розстановки працівників на посади, 
вдосконалення підходів до підготовки та перепідготовки персоналу, формування 

УПРАВЛІНСЬКО-ІНФРАСТРУКТУРНИЙ МЕХАНІЗМ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ 

СУБ’ЄКТИ МЕХАНІЗМУ: 
• організаційні підрозділи; 
• управлінський персонал; 
• органи державної влади; 
• інвестиційні та фінансові установи; 
• громадський сектор; 
• неурядові інституції. 
 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ МЕХАНІЗМУ: 
• підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств; 
• покращення керованості реалізації 
інноваційних проектів; 
• підвищення рівня задоволеності інте-
ресів клієнтів.  

ВЛАСТИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО МЕХАНІЗМУ: 
конгруентність, гнучкість, міцність, збалансованість, раціональність, 

інтегрованість, автономність, емерджентність. 
 

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ: 

координаційні ради, бізнес-асоціації, фонди інвестиційно-інноваційного 
розвитку, фонди державно-приватного партнерства, інноваційно-

інфраструктурні кластери, науково-технологічні парки, бізнес-інкубатори, 
венчурні фонди, страхові компанії. 

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКО-
ІНФРАСТРУКТУРНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: 

підвищення ефективності та рівня керованості інноваційних проектів, інно-
ваційна модернізація туристичних підприємств, капіталізація інноваційних 
проектів, лобіювання та захист інтересів підприємств туризму, кооперація 
ресурсів інноваційного розвитку, збалансування відповідальності в процесі 
реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, диверсифікація ризиків 
інноваційної діяльності, подолання просторово-регіональних диспропорцій 
розвитку інноваційної інфраструктури туристичних підприємств. 
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сприятливих передумов для всебічного розвитку та самовдосконалення 
працівників, організацію комплексної системи моніторингу та діагностики 
ефективності інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційної діяльності, 
вдосконалення системи мотивації праці (оптимізація поєднання матеріальних і 
нематеріальних її форм, збалансування матеріально-економічних, соціально-
психологічних та ергономічних інструментів, імплементація передових практик 
світового досвіду мотивації персоналу), забезпечення справедливих підходів до 
організації кар’єрного зростання, розвиток інтеграційних відносин між 
туристичними підприємствами та науково-освітніми центрами, посилення ролі 
кадрових служб у процесах формування інтелектуально-кадрового забезпечення 
підприємств туризму, імплементацію механізмів підвищення рівня престижності 
зайнятості на туристичному підприємстві. 

Наростаючі виклики глобалізації світового туризму об’єктивно вимагають 
своєчасної розробки адекватних механізмів та інструментів вдосконалення 
системи управління інноваційним розвитком туристичних підприємств, що 
передбачає забезпечення їх стратегічної спрямованості на реалізацію таких 
заходів: організація міжнародних маркетингових досліджень з метою 
визначення перспективних запитів іноземних туристів, узгодження вітчизняних і 
міжнародних стандартів ведення туристичної діяльності, імплементація норм і 
вимог міжнародних технічних регламентів стосовно реалізації інноваційних 
проектів у туризмі, моделювання зовнішньоекономічних ризиків туристичної 
діяльності, поширення практики застосування технології франчайзингу при 
наданні туристичних послуг, налагодження ефективних комунікацій стосовно 
міжнародного обміну досвідом у сфері інноваційної діяльності, формування 
механізмів покращення транспортної доступності мережі об’єктів надання 
туристичних послуг, управління розвитком адаптивних властивостей 
інноваційних бізнес-процесів туристичного підприємства у відповідності до 
глобалізаційних викликів та ін. 

 

ВИСНОВКИ 
Результати дослідження дозволили вирішити важливу науково-практичну 

проблему обґрунтування теоретико-методологічних основ та розробки 
практичного інструментарію розвитку туристичних підприємств на 
інноваційних засадах. Основні висновки теоретичного, методологічного та 
науково-практичного змісту полягають у такому. 

1. Наявні природно-кліматичні умови, велика чисельність пам’яток 
архітектури і мистецтва, історичної спадщини, лікувально-оздоровчих закладів 
формують високий потенціал розвитку сфери туризму України та вітчизняних 
туристичних підприємств. Але при цьому загострюється й конкурентна боротьба 
як за внутрішнього споживача, так і на зовнішньому туристичному ринку. Це 
обумовлює необхідність активізації інноваційної діяльності туристичних 
підприємств як однієї з базисних умов їх стійкого стабільного функціонування 
та подальшого якісного розвитку. Встановлено, що інноваційний розвиток 
туристичних підприємств є їх цілеспрямованою діяльністю у сфері 
використання інтелектуально-кадрового, науково-технічного, інвестиційно-
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ресурсного та управлінського інструментарію, що трансформується в 
проектування та розробку нововведень, забезпечує підвищення ефективності 
функціонування, покращення соціально-економічних параметрів задоволення 
потреб споживачів, побудову превентивних механізмів мінімізації 
дестабілізуючого впливу ризиків і загроз, а також зміцнення конкурентних 
переваг на туристичному ринку. Характер і сфера застосування інновацій 
туристичного підприємства передбачає їх диференціацію за такими видами, як 
сервісно-продуктові, організаційно-управлінські, маркетингові, технологічні та 
соціально-екологічні. Інноваційна діяльність відіграє стратегічно важливу роль у 
функціонуванні підприємств туризму, адже формалізується в максимізації їх 
прибутку, структурній перебудові бізнес-процесів, залученні незадіяних резервів 
розвитку, підвищенні якості туристичних послуг, покращенні керованості 
бізнесу, оптимізації трансакційних витрат, підвищенні гарантій безпеки 
споживачів туристичних послуг, автоматизації технологічних процесів і 
становленні засад раціонального природокористування. 

2. Стратегічний характер інноваційного розвитку туристичних 
підприємств визначає потребу в організації його якісного управління. Доцільно, 
аби відповідна система передбачала наявність та повноцінність складу її 
інструментів у межах складових: проектно-технологічного блоку, ресурсно-
функціонального апарату та організаційно-постановочного механізму. Алгоритм 
управління інноваційним розвитком підприємства туризму передбачає 
послідовне проходження таких його етапів: визначення стратегічних цілей 
інноваційного розвитку, системний аналіз ресурсних можливостей, формування 
інформаційного базису, програмування і складання “дорожньої карти”, розподіл 
повноважень і завдань, реалізація комплексу заходів, їх аналізування і 
тестування, виявлення похибок, вдосконалення проектно-інноваційних 
розробок, забезпечення організаційно-управлінської підтримки, діагностика 
викликів і перспективних потреб туристичного ринку в інноваційній сфері.   

3. Ефективне управління інноваційним розвитком підприємств туризму 
здійснюється із застосуванням комплексу відповідних інструментів. Їх склад і 
структура визначається розмірами і типом туристичного підприємства, його 
спеціалізацією, обраною стратегією та тактикою інноваційного менеджменту, 
фінансово-ресурсними можливостями та іншими чинниками. Для підбору 
найбільш доречних інструментів управління важливо ідентифікувати їх 
загальний склад у межах наступних класифікаційних ознак: сфера застосування, 
часові параметри реалізації, методика, форми та види впливу, напрям і характер 
впливу, функціональна спрямованість. При цьому застосовувані інструменти 
мають бути узгодженими й із характером тих видів інновацій, на які 
орієнтується туристичне підприємство у коротко-, середньо- та довгостроковій 
перспективі.  

4. Визначено, що система інноваційного розвитку туристичного 
підприємства є відкритою та динамічною охоплює цілі, завдання, функції, 
принципи, механізм, методи та інструменти управління, її основою є наявний 
інноваційний потенціал, а метою функціонування – забезпечення 
конкурентоспроможності та інноваційного зростання. Для формування системи 
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інноваційного розвитку туристичного підприємства мають бути: визначеними 
суб’єкти управління та відповідальні виконавці; організована поетапна 
діяльність, що передбачає моніторинг, аналіз, планування, розробку 
інноваційного проекту, створення та комерціалізацію інновацій, контроль 
результатів інноваційної діяльності; інституціоналізованим базовий механізм 
управління інноваційним розвитком із достатнім нормативно-правовим, 
інформаційно-аналітичним, інтелектуально-кадровим та матеріально-технічним 
забезпеченням. 

5. Важливим компонентом якісного управління інноваційним розвитком 
туристичних підприємств є методика його оцінювання, що дозволяє здійснити 
комплексний аналіз стану інноваційного розвитку підприємства, його динаміки, 
структурних характеристик, а також сформувати висновки відносно 
ефективності інноваційної політики та отриманих в її межах результатів. 
Встановлено необхідність застосування в таких цілях комплексного підходу, що 
передбачає поєднання методів і методик оцінювання інноваційної діяльності, 
інноваційного потенціалу та інноваційного розвитку туристичного 
підприємства. Водночас важливими є й висновки відносно аналізу передумов 
інноваційної діяльності, а також отриманих результатів у процесі реалізації 
стратегії і програми, проектів інноваційного розвитку. 

6. У підсумку аналізу сучасних практик та сфер розробки і впровадження 
інновацій вітчизняними підприємствами туризму встановлено наявність 
позитивного досвіду в цій сфері. Водночас інноваційна діяльність все ще не 
стала стратегічною платформою і вектором їх розвитку; вкрай мала чисельність 
підприємств системно і комплексно підходить до політики планування, 
розробки і впровадження інновацій, їх поширення на всі аспекти 
функціонування та протікання бізнес-процесів; не враховуються інноваційні 
аспекти й при моделюванні програм інтеграції та партнерства як напрямів 
подальшого поступу і зміцнення конкурентоспроможності туристичних 
підприємств. Відтак стратегічними напрямами розвитку інноваційної діяльності 
вітчизняних підприємств туризму визначені: розробка і впровадження 
інноваційних стратегій розвитку; системний і комплексний підхід “критичної 
маси” туристичних підприємств до розробки і поширення інновацій, їх впливу 
на покращення всіх елементів і складових бізнес-процесів; підвищення 
ефективності управління розвитком туристичного бізнесу на інноваційних 
засадах; планування і реалізація проектів та програм інтеграційної співпраці, 
створення кластерів та застосування інших форм інтеграції; зміцнення 
параметрів паблік-рілейшнз на засадах соціальних та екологічних інновацій. 

7. За результатами аналізу інноваційної діяльності таких туристичних 
підприємств, як ПАТ “Укртрансгаз” (Оздоровчий комплекс “Карпати”), ТзОВ 
“Готель «Писанка»”, ТзОВ “Оріана-Буковина”, Державний заклад 
спеціалізований санаторій “Гірське повітря”, ТзОВ “Санаторій «Гердан»”, 
Державний заклад спеціалізований санаторій “Косів” МОЗ України, ТзОВ 
“Лісова пісня” та ТзОВ “ГР-АНД і Ко”, ідентифіковано наявність позитивних 
аспектів та можливостей до подальшого їх розвитку. З використанням 
експертного опитування доведено все ще не високу активність підприємств в 
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інноваційній сфері. Із застосуванням розробленої “карти” параметрів 
інноваційного розвитку та методу головних компонент здійснено інтегральне 
оцінювання інноваційної активності туристичних підприємств. Ідентифіковано, 
що її рівень посередній (0,50 за шкалою від нуля до одиниці) з наявністю 
негативної тенденції до погіршення ситуації у 2018 р. Серед видів інновацій 
найменш розробленими виявилися організаційно-управлінські (0,36) та 
соціально-екологічні (0,33). При цьому для організаційно-управлінських 
інновацій характерним стало ще й зниження показника у 2016-2018 рр. (з 0,38 до 
0,36). 

8. Обґрунтовано, що перспективи інноваційного розвитку вітчизняних 
туристичних підприємств потрібно пов’язувати з системною і комплексною 
політикою, орієнтованою на розробку і впровадження всіх видів інновацій, але з 
врахуванням можливостей та переваг бізнес-кооперації, впровадження 
інформаційних технологій і електронних комунікацій зі споживачами та іншими 
зовнішніми суб’єктами. Важливо, аби вітчизняні підприємства туризму 
вибудували інституційну та організаційно-управлінську систему підтримки 
перспективних напрямів їх інноваційного розвитку. При цьому слід розуміти, 
що вона не обмежується межами внутріфірмових процесів, а поширюється у 
зовнішньому середовищі інноваційної діяльності. Відповідно, перспективними 
напрямами інноваційного розвитку туристичних підприємств стають: 
організаційно-управлінський, інформаційно-технологічний, інтегрований, 
фінансово-інвестиційний, маркетинговий, іманентний, інфраструктурний, 
кластерний та інтерактивно просторово-мережевий. 

9. Доведено, що реалізація програми розвитку туристичних підприємств на 
інноваційних засадах має здійснюватися у відповідності до сформованої 
інноваційної стратегії. Сутністю та особливістю такої стратегії є визначення 
стратегічної мети та стратегічних цілей, спрямованих на здійснення системного, 
комплексного впливу на управлінську, операційну, технологічну, фінансову, 
інформаційну, маркетингову, логістичну та інші підсистеми функціонування 
туристичного підприємства, що реалізуються в умовах безперервних та 
поступових інноваційних змін, зумовлюють збалансованість та 
мультисистемність. Метою стратегії мультисистемного інноваційного розвитку 
підприємств туризму визначено забезпечення їх стабільного і структурно 
збалансованого розвитку на інноваційних засадах. Стратегічні та операційні цілі 
стратегії мають орієнтуватися на реалізацію інноваційного потенціалу 
підприємства, впровадження маркетингових інновацій та зростання рівня його 
конкурентоспроможності, забезпечення ефективного іманентного внутрішнього 
розвитку туристичного підприємства, його горизонтальної, вертикальної та 
діагональної інтеграції, впровадження процесів інтерактивного регіонального 
розвитку з формуванням регіональних мереж, впровадженням моделей 4D-
брендингу та механізмів франчайзингу.  

10. Можливість практичної інституціоналізації стратегії мультисистемного 
інноваційного розвитку туристичних підприємств у значній мірі залежить від 
наявності на підприємстві відповідного інституційного забезпечення, в 
достатній мірі поширеного, по-перше, на створення та розбудову інститутів 
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інноваційного розвитку, їх функцій та завдань, принципів діяльності, 
застосовуваних методів управління, інформаційно-аналітичного забезпечення, 
організації внутрішньої та зовнішньої міжсуб’єктної взаємодії; по-друге, на 
формування інституційного забезпечення інноваційної діяльності з доповненням 
і внесенням змін у нормативно-правові та нормативно-методичні документи 
підприємства; по-третє, на розбудову неформальних інститутів інноваційного 
розвитку (інноваційної корпоративної культури, інвестиційно-інноваційної 
ідеології, професійних та соціально-психологічних стимулів і мотивації 
персоналу). 

11. Визначено, що реалізація стратегічних пріоритетів та завдань політики 
інноваційного розвитку підприємств туризму потребує створення для цього 
реальної практичної бази, на основі якої будуть зведені в єдину систему 
відповідні інструменти та засоби управління. Зазначене актуалізує роль і 
об’єктивну необхідність формування, з однієї сторони, внутрішнього, а, з іншої, 
– зовнішнього механізмів інноваційного розвитку. В якості першого з них 
доцільно апробувати організаційно-економічний механізм із ключовими 
завданнями формування внутрішньої організаційно-управлінської системи 
координації інноваційної діяльності та впровадження низки необхідних 
економічних стимулів і мотивів для її активізації та розвитку. Базисними 
блоками організаційно-економічного механізму виступають: інституційно-
правова основа, управлінсько-функціональний апарат, інформаційно-
аналітичний блок, науково-технічне забезпечення, фінансово-інвестиційна 
підтримка, ринково-інтерфейсна надбудова, інтелектуально-кадрова складова та 
матеріально-технічне забезпечення інноваційного розвитку. 

12. Не менш важливими є й завдання управлінсько-інфраструктурного 
механізму інноваційного розвитку підприємств туризму, безпосередньо 
покликаного налагодити і забезпечити розвиток зовнішньої інституційно-
управлінської інфраструктури реалізації та поширення практик інноваційної 
діяльності, співробітництва туристичних підприємств в інноваційній сфері з 
зовнішніми суб’єктами та інституціями. В підсумку така діяльність забезпечує 
участь різного типу туристичних підприємств (мотелів, готелів, приватних 
садиб, санаторіїв, ін.) у вигідних для них формах локальних інтегрованих 
систем, кластерів, формування інвестиційно-фінансового ресурсу інноваційної 
діяльності та просування інноваційних продуктів (як в аверсному, так і в 
реверсному режимах), залучення сучасних інформаційних та бізнес-технологій. 

13. Як показано в підсумку дослідження, невід’ємною умовою активізації та 
досягнення прийнятної ефективності інноваційної діяльності туристичних 
підприємств є формування та розвиток їх інтелектуально-кадрового 
забезпечення. Водночас це наявність не тільки підготовленого кваліфікованого 
персоналу, але й відповідного інтелектуального капіталу, результатів 
інноваційної та інтелектуальної творчої діяльності, їх поєднання і постійного 
розвитку, вдосконалення за напрямами, чітко визначеними видовою 
спеціалізацією інноваційної активності підприємств. Так, за сервісно-
продуктовими інноваціями – це проведення заходів із обміну інноваційним дос-
відом, ідентифікація споживчих потреб та оцінювання обсягу платоспроможного 
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попиту; за організаційно-управлінськими інноваціями – залучення 
консалтингових та аудиторських компаній, утвердження практики періодичної 
ротації управлінських кадрів; за маркетинговими інноваціями – участь 
персоналу в організації та проведенні досліджень туристичного ринку; за 
технологічними інноваціями – формування матеріально-технічної бази 
проектно-експериментальної діяльності в інноваційно-технологічній сфері; за 
екологічними інноваціями – запровадження практики експертної оцінки 
екологічних ризиків інноваційних проектів. 

14. Встановлено, що орієнтація на довгостроковий успіх інноваційного 
розвитку підприємств туризму базується не лише на якісній організації й 
ефективній реалізації стратегії та тактики управління інноваційною діяльністю, 
налагодженні програм зовнішнього інноваційного співробітництва, але й 
узгодженні політики в цій сфері з сучасними тенденціями глобалізації та 
функціонування світового туристичного ринку. Об’єктивним при цьому є й 
висновок про особливості в залежності від спеціалізації підприємств туризму. 
Так, для мотелів це стратегічна орієнтація на проведення інноваційної 
модернізації системи популяризації туристичних продуктів серед цільової 
аудиторії потенційних клієнтів із урахуванням розвиненості дотичної мережі 
транспортних шляхів; для готелів – активізація процесів приведення у 
відповідність норм і стандартів обслуговування клієнтів до вимог передових 
світових практик відомих готельно-ресторанних брендів і мереж; для приватних 
садиб – інноваційна диверсифікація спектра туристичних продуктів сільського 
зеленого туризму та реалізація управлінських механізмів залучення іноземних 
клієнтів на внутрішній туристичний ринок; для санаторіїв – реалізація 
інноваційних механізмів становлення засад раціонального використання 
рекреаційних ресурсів і природних потужностей у контексті сталого розвитку 
територій держави. 
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АНОТАЦІЯ 
Білецька І. М. Теоретико-методологічні основи та прикладний 

інструментарій розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах. 
– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Львівський торговельно-економічний університет, 
Львів, 2019.  

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад та 
розробці практичних рекомендацій із розвитку туристичних підприємств на 
інноваційних засадах. Систематизовано й узагальнено концептуальні 
характеристики управління розвитком туристичних підприємств, інноваційної 
діяльності, її елементів, завдань та функцій, ролі у забезпеченні розвитку 
підприємств туризму. Ідентифіковано особливості інноваційного розвитку 
підприємств туризму. Сформовано інструментарій управління інноваційним 
розвитком туристичних підприємств. Визначено систему інноваційного 
розвитку підприємств туризму. Розроблено методику оцінювання інноваційного 
розвитку туристичних підприємств. Досліджено стан та економічні передумови 
розвитку підприємств туризму, надано характеристику сучасної інноваційної 
діяльності туристичних підприємств, оцінено їх інноваційну активність, якість 
управління у цій сфері та виявлено інструменти подальшої активізації 
інноваційної діяльності. Обґрунтовано перспективні сфери та напрями 
інноваційного розвитку туристичних підприємств. Розроблено положення 
стратегії та інституціональне забезпечення розвитку підприємств туризму на 
інноваційних засадах. Сформовано організаційно-економічний механізм 
активізації інноваційної діяльності туристичних підприємств. Визначено 
напрями реалізації управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного 
розвитку підприємств туризму. Обґрунтовано шляхи та засоби покращення 
інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційної діяльності в туризмі. 
Забезпечено узгодження управління інноваційним розвитком туристичних 
підприємств із сучасними тенденціями глобалізації і функціонування світового 
ринку туризму. 

Ключові слова: туризм, туристичні підприємства, управління розвитком, 
інноваційна діяльність, стратегія, інституційне забезпечення, механізми, 
інструменти, засоби. 
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экономической деятельности). – Львовский торгово-экономический университет, 
Львов, 2019. 

Диссертация посвящена обоснованию теоретико-методологических основ и 
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разработке практических рекомендаций по развитию туристических 
предприятий на инновационной основе. Систематизированы и обобщены 
концептуальные характеристики управления развитием туристических 
предприятий, инновационной деятельности, ее элементов, задач и функций, 
роли в обеспечении развития предприятий туризма. Установлено, что 
инновационное развитие туристических предприятий нужно трактовать 
целенаправленной деятельностью в сфере использования научно-технического, 
инвестиционного, управленческого и ресурсного инструментария, рациональное 
сочетание которого трансформируется в проектирование и разработку 
инноваций, обеспечивает повышение эффективности функционирования 
предприятия, улучшение социально-экономических параметров удовлетворения 
потребностей потребителей, построение превентивных механизмов 
минимизации дестабилизирующего влияния рисков и угроз, а также усиление 
конкурентных преимуществ на туристическом рынке. 

Идентифицированы особенности управления инновационным развитием 
предприятий туризма. Сформирован инструментарий управления 
инновационным развитием туристических предприятий. Определена система 
инновационного развития предприятий туризма и доказано, что инновационная 
деятельность играет стратегически важную роль в функционировании 
предприятий туризма, которая формализуется в максимизации их прибыли, 
структурной перестройке бизнес-процессов, привлечении незадействованных 
резервов развития, повышении качества туристических услуг, улучшении 
управляемости предприятия, оптимизации трансакционных расходов, 
повышении гарантий безопасности потребителей туристических услуг, 
автоматизации технологических процессов. 

Разработана методика оценки инновационного развития туристических 
предприятий. Исследованы состояние и экономические предпосылки развития 
предприятий туризма. По результатам анализа инновационной деятельности 
таких туристических предприятий, как ОАО “Укртрансгаз” (Оздоровительный 
комплекс “Карпаты”), ООО “Отель «Писанка»”, ООО “Ориана-Буковина”, 
Государственное учреждение специализированный санаторий “Горный воздух”, 
ООО “Санаторий «Гердан»”, Государственное учреждение специализированный 
санаторий “Косов” МЗ Украины, ООО “Лесная песня” и ООО “ГР-АНД и Ко”, 
идентифицировано наличие положительных аспектов и возможностей для 
дальнейшего развития предприятий туризма. Факторами, которые сдерживают 
дальнейшее развитие предприятий, остаются недоиспользование потенциала 
материально-технической базы туризма и рекреации, невысокий уровень 
загруженности туристических объектов, уменьшение численности занятых и 
ухудшение интеллектуально-кадрового обеспечения туристических 
предприятий, низкий уровень официальной оплаты труда и материального 
стимулирования персонала, низкие финансово-экономические результаты 
хозяйствования и низкая рентабельность операционной деятельности 
предприятий туризма, снижение их инвестиционной привлекательности. 

Обоснованы перспективные сферы и направления инновационного 
развития туристических предприятий. Доказано, что перспективы 
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инновационного развития отечественных туристических предприятий нужно 
связывать с системной и комплексной политикой, ориентированной на 
разработку и внедрение всех видов инноваций, но с учетом возможностей и 
преимуществ бизнес-кооперации, внедрения информационных технологий и 
электронных коммуникаций с потребителями и другими внешними субъектами. 

Установлено, что реализация программы развития туристических 
предприятий на инновационной основе должна осуществляться в соответствии 
со сложившейся инновационной стратегией. Целью стратегии инновационного 
развития предприятий туризма является обеспечение стабильного и структурно 
сбалансированного развития предприятия на инновационной основе. 

Стратегические и операционные цели стратегии должны быть направлены 
на реализацию инновационного потенциала предприятия, внедрение 
маркетинговых инноваций и рост уровня его конкурентоспособности, 
обеспечение эффективного имманентного внутреннего развития туристического 
предприятия, его горизонтальной, вертикальной и диагональной интеграции, 
внедрения процессов интерактивного регионального развития с формированием 
региональных сетей, внедрением модели 4D-брендинга и механизмов 
франчайзинга. 

Сформирован организационно-экономический механизм активизации 
инновационной деятельности туристических предприятий. Определены 
направления реализации управленческо-инфраструктурного механизма 
инновационного развития предприятий туризма. Обоснованы пути и средства 
улучшения интеллектуально-кадрового обеспечения инновационной 
деятельности в туризме. Обеспечено согласование управления инновационным 
развитием туристических предприятий с современными тенденциями 
глобализации и функционирования мирового рынка туризма. 

Ключевые слова: туризм, туристические предприятия, управление развитием, 
инновационная деятельность, стратегия, институциональное обеспечение, 
механизмы, инструменты, средства. 
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The dissertation is devoted to substantiation of theoretical and methodological 
principles and development of practical recommendations on the development of 
tourist enterprises on an innovative basis. The conceptual characteristics for managing 
the development of tourist enterprises, innovation activity, its elements, tasks and 
functions, and the role in ensuring the development of tourism enterprises are 
systematized and generalized. The specific features of managing the innovative 
development of the tourism enterprises are identified. The toolkit for managing the 
innovative development of the tourist enterprises has been formed. The system of 
tourist enterprises innovative development has been determined. The evaluation 
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methods for the innovative development of tourist enterprises have been suggested. 
The current situation and economic preconditions of tourism enterprises development 
are explored, the characteristic of modern innovative activity of tourist enterprises is 
analyzed. The innovative activity of the tourist enterprises is evaluated, as well as the 
quality of management in this area; the tools to boost further innovation activity are 
suggested. The prospective areas and directions of innovative development of the 
tourist enterprises are substantiated. The provisions of the strategy and the institutional 
background for the development of the tourism enterprises on an innovative basis are 
offered. The organizational and economic mechanism of activating the innovation 
activity of the tourist enterprises has been formed. The directions of implementing the 
administrative-infrastructure mechanism of innovative development of the tourism 
enterprises are determined. The ways and means of intellectual and personnel support 
of innovative tourism activity are grounded. The coordination of management of the 
tourist enterprises innovative development with the modern tendencies of 
globalization and functioning of the world tourism market is ensured. 

Keywords: tourism, tourism enterprises, development management, innovation 
activity, strategy, institutional support, mechanisms, instruments, tools. 
 


