
1 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Кваліфікаційна наукова праця  

на правах рукопису 

 

Білецька Ірина Мирославівна 

 

УДК 338.486.2:330.341 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

Теоретико-методологічні основи та прикладний інструментарій розвитку 

туристичних підприємств на інноваційних засадах 

 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами                                           

(за видами економічної діяльності) 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

____________І. М. Білецька 

 

 

Науковий консультант: Барна Марта Юріївна, доктор економічних наук, доцент 

 

Львів – 2019  

 



2 

АНОТАЦІЯ 
Білецька І. М. Теоретико-методологічні основи та прикладний 

інструментарій розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах. – 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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. 

У дисертаційній роботі вирішено наукову проблему, що полягає в 
обґрунтуванні теоретико-методологічних засад та розробці практичних 
рекомендацій з розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах.  

У дослідженні науково систематизовано й узагальнено концептуальні 
характеристики управління розвитком туристичних підприємств шляхом 
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 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. 

Ідентифіковані особливості управління інноваційним розвитком 
підприємств туризму шляхом 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: (1) проектно-технологічний блок, (2) 
ресурсно-функціональний апарат, (3) організаційно-постановочний механізм) з 
відповідними завданнями політики підприємства в інноваційній сфері. Таким 
чином уможливлюється ідентифікація елементів системи управління 
інноваційним розвитком туристичного підприємства, що на поточному етапі його 
розвитку не сформовані або ж не реалізують визначені для них завдання та 
функції. 

Сформовано інструментарій управління інноваційним розвитком 
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туристичних підприємств. Класичним класифікаційним ознакам та, відповідно, 
переліку інструментів менеджменту протиставлено систему інструментів 
управління інноваційним розвитком в туристичному бізнесі, що дозволило 
розвинути класифікацію відповідних інструментів за видами інновацій. 

Визначено систему інноваційного розвитку підприємств туризму, зокрема 
наявні в економічній літературі методи, коли елементами такої системи слугують 
суб’єкти, об’єкти, мета і стратегічні цілі, принципи та функції управління, 
завдання, механізми, інструменти та засоби тощо, доповнені новими 
стратегічними орієнтирами інноваційного розвитку (інноваційні зрушення в 
системі всього бізнесу, підсилення напрямів динамічного розвитку, системне 
покращення кількісно-якісних результатів господарювання), які обумовлюють 
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. 

Розроблено методику оцінювання інноваційного розвитку туристичних 
підприємств, що, на відміну від традиційних підходів із використанням низки 
стандартних показників – характеристик обсягу, динаміки, структури та 
ефективності реалізованих заходів в інноваційній сфері, 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. Авторський підхід є ширшою інформаційною основою для прийняття 
виважених управлінських рішень у сфері формування та диференціації політики 
туристичного підприємства за напрямами інноваційного розвитку та видами 
інновацій. 

Досліджено стан та економічні передумови розвитку підприємств туризму, 
надано характеристику сучасної інноваційної діяльності туристичних 
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підприємств. Розроблено концептуальний підхід до ідентифікації та утвердження 
“карти” параметрів інноваційного розвитку як основи для моніторингу, аналізу та 
діагностики стану мультисистемного інноваційного розвитку туристичного 
підприємства, стратегування змін і бачення напрямів реалізації політики 
подальшого зростання бізнесу на інноваційних засадах; “карта” параметрів 
інноваційного розвитку являє собою збалансовану рівноважну систему параметрів 
і показників за ключовими групами видів інновацій у туристичному бізнесі: (1) 
сервісно-продуктові, (2) організаційно-управлінські, (3) маркетингові, (4) 
технологічні, (5) соціально-екологічні. 

Проаналізовано стан і тенденції розвитку туристичних підприємств, оцінено 
їх інноваційну активність. Зокрема, удосконалено методичний підхід до 
оцінювання інноваційної активності туристичних підприємств через розробку 
відповідної системи показників – індикаторів, а також формування більш 
раціональної методики оцінювання, коли результати соціологічних опитувань 
опрацьовуються з використанням методу головних компонент, що дозволяє 
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. 

Обґрунтовані перспективні сфери та напрями інноваційного розвитку 
туристичних підприємств, зокрема, на відміну від найбільш поширеного    
способу, коли в таких цілях використовуються методи стратегічного аналізу, 
розроблено методику, згідно якої обґрунтування системи стратегічних      
напрямів політики підприємства в аналізованій сфері здійснюється в підсумку 
компаративного аналізу 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; це дозволяє краще усвідомити і використати зв’язки між внутрішнім 
інноваційним потенціалом та зовнішніми ринковими можливостями туристичного 
підприємства. 

Розроблено положення стратегії мультисистемного інноваційного розвитку 
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підприємств туризму, зорієнтованої на отримання низки мультиплікативних 
ефектів унаслідок створення відповідних інституційних та організаційно-
економічних умов для, з однієї сторони, розробки і впровадження всіх 
потенційних видів та типів інновацій, а, з іншої, – досягнення таких стратегічно-
господарських результатів розвитку бізнесу, як: (1) реалізація інноваційного 
потенціалу та можливостей, (2) зростання конкурентоспроможності на засадах 
маркетингових інновацій, (3) забезпечення іманентного розвитку, (4) розвиток 
практик бізнес-інтеграції, (5) впровадження процесів інтерактивного просторово-
мережевого розвитку. Принциповими положеннями стратегії є підкріплення 
відповідної системи стратегічних та операційних цілей системою її 
інституційного забезпечення, що регламентує організаційно-управлінський базис 
реалізації стратегії, функції структурних підрозділів та посадових осіб, принципи 
і методи управління інноваційним розвитком, параметри інформаційно-
аналітичного забезпечення. 

Сформовані перспективні напрями стратегування політики інноваційного 
розвитку підприємств туризму; розроблено і запропоновано методичний підхід, 
який дозволяє 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 шлях 
інноваційного розвитку і активності визначається внутрішнім потенціалом та 
фінансово-ресурсним забезпеченням); відтак, особливість авторського підходу – в 
ідентифікації організаційно-управлінського, інформаційно-технологічного, 
інтегрованого, фінансово-інвестиційного, маркетингового, іманентного, 
інфраструктурного, кластерного та інтерактивного просторово-мережевого 
напрямів інноваційного розвитку з чітко вираженими ознаками синергізму. 

Сформовано організаційно-економічний механізм активізації інноваційної 
діяльності туристичних підприємств на інноваційних засадах. В основі 
авторського підходу – нові інструменти, а також системність і комплексність їх 
поєднання. На відміну від традиційного обґрунтування сукупності пропозицій із 
організації та контролю інноваційної діяльності, впровадження низки 
економічних стимулів і мотивів для її внутрішніх та зовнішніх суб’єктів 
обґрунтовано сутнісно-типологічні та прикладні характеристики функціонально-
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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. 

Визначені та науково обґрунтовані теоретико-методологічні та прикладні 
положення формування і реалізації управлінсько-інфраструктурного механізму як 
окремого стратегічного напряму політики мультисистемного інноваційного 
розвитку туристичного підприємства, оскільки його впровадження дозволяє 
«вийти за рамки» внутрішньої організаційної структури управління 
підприємством, його інноваційною діяльністю та вибудувати інституціонально-
управлінський базис (та його інфраструктуру) нарощування обсягів інноваційної 
активності, підвищення ефективності та стимулювання зовнішнього 
різносуб’єктного попиту на нововведення, створювані підприємствами туризму; 
об’єктами реалізації управлінсько-інфраструктурного 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. 

Обґрунтовані шляхи та засоби покращення інтелектуально-кадрового 
забезпечення інноваційної діяльності в туристичному бізнесі як ключового 
чинника і умови реалізації програм та проектів інноваційного розвитку 
підприємств туризму, ресурсу поєднання знань, навичок і здібностей персоналу, 
нематеріальних активів підприємства, що дозволяє отримати важливий ресурс 
функціонування і розвитку в умовах посилення конкуренції, формування 
інформаційного суспільства, трансферу технологій та розвитку ІТ-комунікацій; 
проте якість інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційного розвитку 
підприємств туризму в значній мірі залежить від його постійного розвитку та 
удосконалення, для чого розроблена система цілей і завдань, що поєднує 
операційний, тактичний та стратегічний напрями і активність з впровадження 
інновацій. 
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ANNOTATION 
Biletska. I. M. Theoretical and methodological foundations and applied tools for 

the tourism enterprises development on an innovative basis. Manuscript. 
Thesis on competing a doctor’s degree of economic sciences by speciality 08.00.04 

– еconomy and management of the enterprises (by types of economic activity). – Lviv 
University of Trade and Economics, Lviv, 2019. 

In the dissertation the scientific problem is solved, which consists in 
substantiation of theoretical and methodological principles and the development of 
practical recommendations for the development of tourist enterprises on an innovative 
basis. 

The research systematized and summarized the conceptual characteristics of the 
management of the development of tourism enterprises by taking into account the 
peculiarities of this type of economic activity in identifying the directions of 
implementation and the sources of transformation of the useful effect of innovation 
activity into the plane of strengthening the competitive advantages of the tourism 
enterprise, which allowed to supplement their composition with such tasks as improving 
the security system customers and consumers of services, the growth of the quality of 
tourist services, the restructuring of the b Nes tourism business processes and their 
computerization, the elimination of transaction and transformation costs. 

Identified features of management of innovative development of tourism 
enterprises by determining the phases of the corresponding algorithm of actions (from 
the substantiation of strategic goals to the diagnosis of growing challenges and the 
perspective needs of the tourism market in the innovation sphere) and the structural 
construction of the management system (by blocks: (1) design and technological unit (2 
) resource-functional apparatus, (3) organizational and staging mechanism) with the 
corresponding tasks of the enterprise policy in the innovation sphere. Thus it is possible 
to identify the elements of the management system for the innovative development of 
the tourist enterprise, which at the current stage of its development are not formed or do 
not realize the tasks and functions defined for them. 
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The toolkit management of innovative development of tourist enterprises has 
been formed. The classic classification features and, accordingly, the list of 
management tools are opposed by the system of tools for managing innovative 
development in the tourism business, which allowed developing the classification of 
relevant instruments. 

The system of innovative development of tourism enterprises is determined, in 
particular, the methods available in the economic literature, when the elements of such a 
system are subjects, objects, goals and strategic objectives, principles and functions of 
management, tasks, mechanisms, tools and tools, etc., supplemented by new strategic 
guidelines. innovation development (innovative changes in the system of the whole 
business, strengthening of the directions of dynamic development, systematic 
improvement of quantitative and qualitative results of management), which determine 
the objective need to identify such modern elements of the management system of 
innovation development as organizational and managerial support for systemic 
innovation development, innovation infrastructure, external information and 
communication policy, institutional and legal security, analytical-diagnostic block and 
"fuses" of the deviant behavior of the subjects. 

The methodology of evaluation of innovative development of tourist enterprises 
is developed, which, unlike traditional approaches, using a number of standard 
indicators - characteristics of volume, dynamics, structure and effectiveness of 
implemented measures in the innovation sphere, provides for a comprehensive analysis 
(based on the methods of evaluation of innovation: development, activity and capacity ) 
of the company's prerequisites for the creation and implementation of innovations, 
received and potential effects of innovation activities, growth of social and economic 
results, links of innovation activity and the state of development and competitiveness of 
business, attitude and perception of personnel, external contractors of the enterprise of 
its innovation activity. The author's approach is a broader informational basis for 
making sound management decisions in the field of formation and differentiation of the 
tourism enterprise policy in the areas of innovation development and types of 
innovations. 

The state and economic preconditions of development of tourism enterprises are 
explored, the characteristic of modern innovative activity of tourist enterprises is given. 
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The conceptual approach to the identification and approval of the "map" of the 
parameters of innovation development as a basis for monitoring, analysis and 
diagnostics of the state of multi-system innovation development of the tourist 
enterprise, strategy of changes and vision of the directions of implementation of the 
policy of further business growth on an innovative basis is developed; "Map" of the 
parameters of innovation development is a balanced equilibrium system of parameters 
and indicators for key groups of types of innovations in the tourism business: (1) service 
and product, (2) organizational and managerial, (3) marketing, (4) technological, (5) 
socio-environmental. 

The state and trends of development of tourist enterprises, their innovative 
activity are estimated. In particular, the methodical approach to assessing the innovative 
activity of tourism enterprises through the development of a corresponding system of 
indicators - indicators, as well as the formation of a more rational assessment 
methodology, when the results of sociological surveys are processed using the method 
of the main components, which avoids the subjectivity of experts and empirically 
calculate the weighting factors indicators and criteria of each type of innovation of the 
tourist enterprise, as well as a differentiated assessment of their impact on the par 
business development ratios. 

The perspective spheres and directions of innovation development of tourist 
enterprises are grounded, in particular, unlike the most widespread method when 
methods of strategic analysis are used for such purposes, the methodology                   
has been worked out according to which the substantiation of the system of strategic 
directions of enterprise policy in the analyzed sphere is carried out in the                 
result of a comparative analysis of the results of external evaluation (world and national 
trends and prospects for the development of tourist services and tourist market, 
peculiarities of the evolution of needs and requests of consumers of services, promising 
areas of effective use of innovations) and internal (the state of development and 
efficiency of creation and commercialization of innovations) of the environment of 
innovation activity; this allows better understanding and utilization of the links between 
the internal innovation potential and the external market opportunities of the tourist 
enterprise. 
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The position of the strategy of multisystem innovative development of tourism 
enterprises, aimed at obtaining a number of multiplicative effects as a result of the 
creation of the appropriate institutional and organizational-economic conditions for, on 
the one hand, the development and implementation of all potential types and types of 
innovations, on the other hand, is achieved by achieving such strategic- economic 
results of business: (1) implementation of innovative potential and opportunities, (2) 
increased competitiveness on the basis of marketing innovations, (3) secured immanent 
development, (4) development of business integration practices, (5) implementation of 
interactive spatial-network development processes. Principal provisions of the strategy 
are the reinforcement of the relevant system of strategic and operational goals by its 
institutional support system, which regulates the organizational and management basis 
for implementing the strategy, the functions of structural units and officials, the 
principles and methods of managing innovation development, and the parameters of 
information and analytical support. 

The emerging perspective directions of the policy of innovative development of 
tourism enterprises; A methodical approach is developed and proposed that allows to 
combine effectively and on an institutional basis the opposite in character strategic 
vectors of activation of innovation activity: external (when the company is oriented on 
innovations connected with the tendencies of changes in market demand and external 
"inquiry" of innovations) and internal (when the path of innovation development and 
activity is determined by internal potential and financial and resource support); 
therefore, the peculiarity of the author's approach is the identification of organizational 
and managerial, information-technological, integrated, financial-investment, marketing, 
immanent, infrastructural, cluster and interactive spatial-network directions of 
innovation development with clearly expressed signs of synergy. 

The organizational and economic mechanism of activating innovative activity of 
tourist enterprises on innovative basis has been formed. At the heart of the author's 
approach are new tools, as well as the systematic and complex combination of them. 
Unlike the traditional substantiation of a set of proposals for the organization and 
control of innovation activities, the introduction of a number of economic incentives 
and motives for its internal and external actors the substantive-typological and      
applied characteristics of the functional and structural elements of the organizational 
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and economic mechanism are substantiated: the institutional and legal basis, the 
managerial-functional apparatus, the information-analytical unit, the scientific and 
technical support, the financial and investment support, the market-interface add-in, the 
intellectual-personnel component and logistics. 

The theoretical and methodological and applied provisions of the formation and 
implementation of the management and infrastructure mechanism as a separate strategic 
direction of the policy of multi-system innovation development of the                       
tourist enterprise are determined and scientifically substantiated, since its 
implementation allows "to go beyond" the internal organizational structure of the 
enterprise management, its innovative activity and to build an institutional- management 
basis (and its infrastructure) to increase the volume of innovation activity, increase of 
efficiency and stimulation of external multi-objective demand for innovations created 
by enterprises of tourism; The objects of the implementation of the management and 
infrastructure mechanism are the initiation and development of the activity of 
coordination councils, business associations, investment and innovation development 
funds and public-private partnership, innovation infrastructure clusters, science and 
technology parks, business incubators, venture-insurance innovation funds for the 
proactive participation and role in their activities of subjects of tourism business. 

The ways and means of improving the intellectual and personnel provision of 
innovative activity in the tourism business as a key factor and conditions for the 
implementation of programs and projects for the innovative development of tourism 
enterprises, a resource for combining knowledge, skills and abilities of personnel, 
intangible assets of the enterprise, which allows obtaining an important resource of 
operation and development in conditions of increasing competition, formation of an 
information society, technology transfer and IT communications development; 
however, the quality of intellectual and personnel provision of innovative development 
of tourism enterprises depends to a large extent on its continuous development            
and improvement, for which a system of goals and objectives has been developed that 
combines operational, tactical and strategic directions and innovation activity. 

Key words: tourism, tourism enterprises, development management, innovation 
activity, strategy, institutional support, mechanisms, instruments, tools. 
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ВСТУП 

 

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 
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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 

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 
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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 
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(розділ 2, п. 2.1), аналізу і синтезу – для визначення особливостей управління 

інноваційним розвитком у туристичному бізнесі (розділ 1, п. 1.3), статистичні 

методи дослідження – 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 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 



27 

всіх потенційних видів та типів інновацій та досягнення стратегічних і 

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. 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 

діагностики стану мультисистемного інноваційного розвитку туристичного 
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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 
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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 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;       
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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 

класифікацію відповідних інструментів за видами інновацій; 

– методичний підхід до оцінювання інноваційної активності туристичних 
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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.). 
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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.).  

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 
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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. 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.). 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Концептуальні характеристики управління розвитком туристичних 

підприємств 

 

Становлення незворотних процесів лібералізації торговельно-економічних 

відносин, наростаючий характер впливу науково-технічного прогресу на всі 

сфери суспільного життя, розбудова розгалуженої мережі об’єктів 

інфраструктурного забезпечення та покращення транспортного сполучення на 

регіональному, державному та міжнародному рівнях корегують усталений набір 

детермінант ефективності функціонування туристичних підприємств на ринку, що 

об’єктивно обумовлює доцільність стосовно обґрунтування та розробки 

стратегічних пріоритетних напрямів удосконалення розвитку цих підприємств на 

інноваційних засадах. Очевидно, що проектування прикладних засад щодо 

покращення ефективності функціонування туристичних підприємств і 

становлення процесів їх розширеного відтворення передусім потребує 

ідентифікації концептуальних характеристик розвитку цих підприємств у 

сучасних умовах, що визначаються безперервними змінами параметрів 

туристичного ринку, постійним підвищенням вимог і потреб споживачів 

туристичних послуг, глобалізацією економічних відносин, пов’язаних із веденням 

туристичної діяльності та посиленням конкурентного середовища в розрізі всіх 

сегментів туристичного ринку.  

Характерною специфікою туристичних підприємств є те, що кількісно-

функціональні параметри їх розвитку (територіальне розміщення мережі об’єктів 

представництв, спектр та якість надання туристичних послуг, прийняті стандарти 

обслуговування клієнтів, безпекові характеристики туристичних послуг, ємність 

зайнятої ніші на туристичному ринку тощо) напряму залежать від рівня доходів 

населення, адже споживачі туристичних послуг, як правило, є представниками так 
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званого середнього класу, що характеризується вищим рівнем доходів. Очевидно, 

що здійснювати витрати на придбання туристичних послуг можливо лише 

насамперед після задоволення першочергових потреб людини, що передбачають 

купівлю продуктів харчування, одягу, оплату комунальних послуг, придбання 

побутових товарів довготривалого вжитку тощо. Таким чином, параметри 

розвитку туристичних підприємств значною мірою залежать від впливу цілої 

сукупності чинників на макро-, мезо- та макрорівнях, що визначають добробут 

населення, рівень його платоспроможного попиту на ринку туристичних послуг, а 

також безпосередньо ємність цього ринку. З однієї сторони, розгалужена мережа 

підприємств надання туристичних послуг тяжіє до наявного платоспроможного 

попиту населення, а з іншої, – рівень цього попиту визначає резерви і стимули 

щодо вдосконалення параметрів розвитку цих підприємств. 

Обґрунтування концептуальних характеристик розвитку туристичних 

підприємств першочергово потребує визначення змістовних ознак “розвитку” як 

філософської категорії. Поняття розвитку прийнято тлумачити з позицій 

специфічного процесу зміни об’єкта (системи), результатом якого є формування 

якісного нового результату [268]. Давньогрецький вчений Арістотель під 

поняттям розвитку розумів невід’ємну складову функціонування будь-якого 

об’єкта (системи) [164]. Симбіоз таких змістовно-понятійних атрибутів 

об’єктивно дозволяє виділити в межах категорії розвитку такі невід’ємні 

властивості, як динамічний характер і наявність якісних поступальних змін 

функціонування соціально-економічної системи у просторово-часовому вимірі, 

що є цілком обґрунтовано, адже статичний характер апріорно є однією з 

ключових причин формування загроз стагнації та занепаду, тоді як імплементація 

якісних змін є основним джерелом вдосконалення та підвищення ефективності 

функціонування об’єкта (системи). 

Розвиток є фундаментальною передумовою адаптації соціально-економічної 

системи до параметрів умов оточуючого її середовища, що формує ресурсний 

базис для проведення якісних структурних зрушень у розрізі складових елементів 

цієї системи, що трансформується через еволюцію, революцію, структурну 
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перебудову, трансформацію тощо. Однак незалежно від форми прояву розвитку 

його стратегічною метою є забезпечення підтримки процесів подальшого 

функціонування соціально-економічної системи при одночасній мінімізації втрат 

на імплементацію визначених пріоритетних змін [274, с. 121].  

Своєю чергою, Л. Шимановська-Діанич тлумачить розвиток як процес 

просування від нижчого рівня (простого) до вищого (складного), внаслідок якого 

відбуваються розкриття і реалізація внутрішніх тенденцій та сутності явищ, що 

продукує виникнення нового і зумовлює якісні зміни в матерії [284, c. 18]. Така 

позиція вченої є дещо дискусійною, з огляду на те, що поступальний процес 

розвитку не завжди передбачає обов’язкову трансформацію у більш складні 

форми існування соціально-економічної системи, адже проведення якісних 

структурних змін у динамічному вимірі та підвищення ефективності 

функціонування останньої можуть передбачати й доцільність спрощення окремих 

структурних блоків та елементів цієї системи, у відповідності до сформованих 

умов оточуючого її середовища на конкретний період часу.  

Науковець Ю. Погорелов під поняттям розвитку розуміє усталену 

послідовність зміни стану соціально-економічної системи за умови, що кожен 

наступний стан є більш якісним за попередній. Перехід на наступний рівень 

розвитку соціально-економічної системи формує нові якісні можливості та 

властивості, які неодмінно супроводжуються змінами у структурній будові цієї 

системи, що забезпечує ресурсну спроможність останньої до реалізації 

інноваційних функцій та вирішення нетипових завдань. Учений визначає 

змістовно-функціональне наповнення проявів розвитку соціально-економічної 

системи через призму таких підходів:  

1) розвиток як процес (сукупність процесних змін внаслідок взаємодії 

внутрішнього та зовнішнього середовища системи, що зумовлює покращення 

стану та розширення ресурсно-функціональної спроможності останньої);  

2) розвиток як результат (характеризується суттєвим покращенням стану 

соціально-економічної системи в розрізі часових періодів, що формує передумови 

для підвищення ефективності її функціонування);  
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3) розвиток як іманентна властивість (здатність соціально-економічної 

системи до продукування позитивних змін, що обумовлена безпосередньо її 

внутрішніми характеристиками, які забезпечують підвищення керованості 

використання ресурсів, покращення функціонування структурних підсистем і 

блоків, а також появу нових можливостей реалізації функцій системи в 

просторово-часовому вимірі) [222, c. 68, 75].  

Така структурна декомпозиція змістовно-функціонального наповнення 

проявів розвитку соціально-економічної системи дозволяє не лише виокремити 

якісні властивості цієї категорії, але й вийти за межі традиційного 

монофункціонального підходу до трактування розвитку та диференціювати 

ресурсні компоненти гарантування його ефективності в контексті становлення 

процесів розширеного відтворення системи. 

Своєю чергою, Л. Мельник виділяє таку сукупність атрибутів поняття 

розвитку: по-перше, розвиток передбачає наявність упорядкованого характеру 

процесів, що ускладнює ймовірність хаотичного виникнення подій та явищ 

розвитку соціально-економічної системи; по-друге, термін “розвиток” частково 

наділений ознаками стохастичності та невизначеності, з огляду на те, що 

соціально-економічна система функціонує в середовищі, яке визначається 

параметрами впливу множинних чинників, що ускладнено піддаються 

прогнозуванню; по-третє, розвиток передбачає зміну параметрів соціально-

економічної системи на засадах здійснення структурних зрушень у її 

внутрішньому середовищі (у зв’язку з цим процеси розвитку системи вимагають 

посилення ролі внутрішніх механізмів щодо самоорганізації ресурсного 

потенціалу системи). Таким чином, поняттю “розвиток” притаманний дещо 

суперечливий характер: з однієї сторони, розвиток передбачає здатність системи 

зберігати стійкість і протидіяти змінам (це є передумовою гарантування 

незворотності та цілеспрямованості розвитку), а з іншої, – розвиток цілісно 

пов’язаний зі здатністю системи до здійснення трансформацій, що апріорно 

передбачають необхідність реалізації структурних змін [175, c. 12-14].  

Забезпечення поступального розвитку системи обумовлюється реальною 
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потребою її протидії та адаптації змінам впливу чинників внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Ресурсна підтримка процесів гарантування ефективного 

розвитку соціально-економічної системи носить постійний характер, з огляду на 

наростаючі для неї виклики й загрози в сучасному світі, що націлені на 

дестабілізацію виконання покладених на неї функцій. У цьому контексті 

раціональною є думка Е. Короткова, що розвиток передбачає реалізацію цілісної 

сукупності змін, які ведуть до появи нової якості функціонування та зміцнення 

життєвості соціально-економічної системи, а також покращення її здатності 

чинити опір руйнівним впливам оточуючого середовища [153, с. 296].  

Розвиток є об’єктивною зміною якісних характеристик системи, що 

обумовлені як фундаментальними законами природи (єдності і боротьби 

протилежностей, переходу кількість у якість, циклічності суспільних процесів), 

так і закономірностями функціонування конкретних систем (зниження 

ефективності інструментарію управління, нагромадження досвіду і знань, 

виснаження природних ресурсів), при якій формуються нові властивості цільової 

системи [6, с. 27]. 

Систематизуючи змістовно-функціональне наповнення поняття розвитку, 

доцільним є виділення таких його ключових характеристик як: 1) обов’язково 

наявні якісні структурні зміни, що формують передумови для підвищення 

ефективності функціонування цільової соціально-економічної системи; 2) процеси 

розвитку обумовлені об’єктивною потребою в реструктуризації фундаментальних 

норм, принципів і засад функціонування об’єкта (системи) під впливом дії 

чинників його внутрішнього та зовнішнього середовища; 3) динамічний характер 

розвитку є його невід’ємним атрибутом, що вимагає наявності високого рівня 

адаптивних властивостей соціально-економічної системи в процесі імплементації 

поступальних змін; 4) процеси розвитку передбачають формалізацію конкретного 

результату (як позитивного, так і негативного) за конкретний період часу 

функціонування системи; 5) розвитку притаманні циклічність і періодичний 

характер реалізації поступальних змін, що обумовлено природою функціонування 

будь-якого об’єкта (системи); 6) фундаментальною передумовою забезпечення 
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підтримки ефективних процесів розвитку є гарантування безпечних умов, що 

передбачає втримання в гранично-допустимих нормах дестабілізуючого впливу 

загроз на функціонування соціально-економічної системи; 7) розвиток потребує 

мобілізації адекватного ресурсного забезпечення у відповідності до поставлених 

стратегічних цілей і завдань системи.  

Базові передумови та обумовленість розвитку соціально-економічної 

системи представлені на рисунку 1.1. 

 

Рис. 1.1. Базові передумови та обумовленість розвитку соціально-економічної 

системи (авторська розробка)  

 

Таким чином, під розвитком слід розуміти цілеспрямовану сукупність 

поступальних змін структурно-функціональних параметрів соціально-економічної 

системи в просторово-часовому вимірі, що забезпечують покращення ресурсної 

спроможності, зміцнення конкурентних переваг та підвищення ефективності 

функціонування цієї системи в умовах наростаючих викликів і невизначеності 

оточуючого її середовища. 

Очевидно, що “розвиток” як філософська категорія екстраполюється на всі 

сфери суспільного життя, у тому числі й ті, що пов’язані з організацією та 

веденням господарських відносин в системі національної економіки на всіх її 
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ієрархічних рівнях управління. Своєю чергою, визначальними для ефективності 

функціонування національної економіки є розвиток і становлення процесів 

розширеного відтворення її структурної одиниці – підприємства (мікрорівень), 

тоді як на макро- та мезорівнях більшою мірою визначаються кількісні та якісні 

параметри розвитку останнього. Розвиток підприємств тлумачать як динамічну 

систему взаємодіючих підсистем, передумов, факторів і принципів, які формують 

вектор кількісних і якісних змін функціонування підприємства, спрямованих на 

досягнення наперед визначених пріоритетів [139, с. 193]. Розвиток формалізує 

якісні перетворення організації виробничо-господарської діяльності та 

управлінських процесів, що зумовлюють істотне підвищення науково-технічного 

рівня функціонування підприємства, нарощення його соціально-економічної 

ефективності та покращення управлінських бізнес-процесів [7]. На думку 

В. Чернецького, під розвитком підприємства доцільно розуміти незворотні, 

вимірювальні, цілеспрямовані кількісно-якісні та сутнісні зміни в 

довгостроковому періоді, що здійснюються під впливом економічних 

суперечностей, потреб та інтересів, зумовленість яких характеризується дією 

основних законів діалектики, що не виходять за межі внутрішньої сутності 

цільової соціально-економічної системи, з метою забезпечення найбільш 

оптимального та ефективного функціонування підприємства в економічному 

середовищі [274, с. 125]. Науковець Ю. Погорелов виділяє цілий ряд способів 

розвитку підприємства, серед яких, зокрема, такі: створення ключових 

компетенцій, формування правил поведінки персоналу, сегментація споживачів 

підприємства, формування ланцюга нарощування цінності продукції, аутсорсинг, 

бенчмаркінг, управління змінами, інтеграція ланцюжка постачань, реінжиніринг 

бізнес-процесів, управління знаннями, формування стратегічних альянсів та 

інтеграційних об’єднань, тотальне управління якістю та інші [222, с. 243-246]. 

Очевидно, що надання пріоритетності використання на користь окремого 

цільового способу розвитку диференціюється в залежності від специфіки 

функціонування, конкретного етапу життєвого циклу, набору стратегічних і 

тактичних завдань, наростаючих викликів і загроз, ринкових цілей, а також 
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ресурсної спроможності підприємства, що сформована на конкретний період часу 

з урахуванням параметрів умов внутрішнього та зовнішнього економічного 

середовища. 

Визначення концептуальних характеристик розвитку туристичних 

підприємств потребує ідентифікації галузевої специфіки їх функціонування, що 

обґрунтовує стратегічні цілі, тактику, пріоритети, завдання, управлінський та 

організаційно-економічний інструментарій підтримки процесів розвитку цих 

підприємств. Туристичний продукт є специфічним, адже його неможливо оцінити 

до безпосереднього процесу споживання, надання туристичної послуги 

відбувається паралельно зі споживанням, туристичну послугу неможливо 

зберегти у просторово-часовому вимірі, туристичний продукт характеризується 

високим рівнем еластичності попиту на нього відносно рівня доходів населення, 

при визначенні якості туристичної послуги присутній високий рівень суб’єктивної 

оцінки з боку безпосереднього споживача [134, с. 138]. 

Серед ключових галузевих особливостей функціонування підприємств у 

сфері надання туристичних послуг, що визначають кількісно-якісні параметри їх 

розвитку, доцільно насамперед виділити такі: 1) туристичній галузі притаманний 

чітко виражений сезонний характер, що обумовлений підвищенням попиту на 

туристичні послуги в період відпусток (свят, вихідних тощо), а також залежить 

від галузевої специфіки надаваних послуг туристичного підприємства (морський, 

гірськолижний, зелений туризм тощо). У зв’язку з цим розвиток підприємств 

туризму відбувається в умовах нерівномірного находження грошово-оборотних 

коштів, доцільності додаткового найму сезонних працівників, циклічності 

активності функціонування цих підприємств протягом календарного року; 

2) організація туристичної діяльності та надання пов’язаних з нею послуг 

передбачає налагодження міжгосподарських взаємозв’язків і ділових контактів на 

великих відстанях з урахуванням цільової локації надання туристичної послуги, 

розвиненості туристичної інфраструктури, розгалуженості мережі об’єктів 

туристичного підприємства, наближеності до потенційних клієнтів останнього, 

що в сукупності формалізує організаційну структуру туристичних підприємств, 
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набір методів, інструментів і засобів управління ними, а також механізми 

активізації розвитку цих підприємств; 3) функціонування туристичного 

підприємства тісно пов’язане з суб’єктами господарювання інших видів 

економічної діяльності (фінансова та страхова діяльність, оптова та роздрібна 

торгівля, транспорт і зв’язок, тимчасове розміщування й організація харчування, 

інформація та телекомунікації, операції з нерухомим майном, охорона здоров’я, 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок), що трансформує та мультиплікує 

отриманий результат від становлення процесів розширеного відтворення та 

розвитку туристичних підприємств у підвищення соціально-економічної 

ефективності в розрізі всіх складових суспільно-економічного обміну; 

4) діяльність туристичних підприємств, як правило, орієнтована на людей з 

середнім та високим рівнем доходів (очевидно, що туристичні послуги 

насамперед можуть бути доступними та є пріоритетними для людей з достатнім 

рівнем добробуту). Це апріорі формує запити на отримання туристичної послуги з 

високим рівнем стандартів якості та обслуговування клієнтів під час відпочинку, 

що, своєю чергою, вимагає налагодження безперервного оновлення та підтримки 

розвитку бізнес-процесів туристичних підприємств на інноваційних засадах; 

5) організація та ведення туристичної діяльності передбачає необхідність 

залучення до процесу надання туристичних послуг цілого ряду посередників з 

метою активізації продажів на туристичному ринку, збільшення клієнтської бази, 

диверсифікації діяльності підприємств туризму та розширення географічного 

охоплення цільового сегмента туристичного ринку, що посилює навантаження 

трансакційних витрат на функціонування туристичних підприємств, формує 

ризики підвищення кінцевої вартості туристичної послуги та ймовірність 

виникнення спекуляцій на ринку, ускладнює гарантування бездоганної репутації 

та високого іміджу туристичних підприємств на ринку; 6) глобалізаційний 

характер розвитку туристичної галузі та відсутність чітко окреслених меж 

діяльності туристичних підприємств у просторовому вимірі, адже надання 

туристичних послуг не відбувається у межах кордонів окремого регіону чи 

держави. У зв’язку з цим ємність туристичного ринку не обмежується ресурсними 
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можливостями внутрішнього споживання, але й може бути наповнена іноземними 

клієнтами, що потребує врахування параметрів коливань офіційних курсів валют 

на фінансовому ринку. Специфікою функціонування туристичного ринку є те, що 

сфера обміну та задоволення потреб клієнтів відбувається безпосередньо на 

території туристичної атракції: туристичний продукт не транспортується до 

конкретного клієнта, а навпаки – останній тяжіє до місця надання туристичних 

послуг; 7) параметри розвитку туристичних підприємств мають дуальний 

взаємозв’язок із показниками розвиненості мережі об’єктів соціально-

економічної, дорожньо-транспортної, побутової, культурної та інших видів 

інфраструктури: з однієї сторони, туристичні підприємства тяжіють до 

територіальних зон із високим рівнем інфраструктурного забезпечення, а з іншої, 

– потенційно привабливі туристичні об’єкти стимулюють розвиток 

інфраструктури на прилеглій території; 8) високий рівень галузевої спеціалізації 

видів туризму (молодіжний, сімейний, лікувально-оздоровчий, морський, 

культурно-пізнавальний, спортивний, релігійний, сільський, зелений, гірський та 

інші), що потребує диференціації управлінських підходів до розвитку 

туристичних підприємств із урахуванням потреб й вподобань споживача на 

цільовому сегменті туристичного ринку; 9) фундаментальним базисом 

формування ефективності функціонування туристичних підприємств є 

забезпечення належного рівня безпеки в процесі організації відпочинку й надання 

суміжних послуг туристу. Водночас гарантування безпечних умов організації 

туристичної діяльності має двоаспектний характер і залежить не лише від 

параметрів управління на рівні підприємства, а головним чином визначається 

інституційно-правовим базисом макрорівня (держави); 10) розвиток підприємств 

туризму та їх конкурентні позиції на ринку значною мірою формуються під 

впливом іміджевих характеристик, які є визначальними поряд з ціновими 

параметрами ведення конкурентної боротьби на туристичному ринку; 

11) туристична діяльність характеризується не лише суто економічною, але й 

глибокою соціально-культурною компонентою, адже мотиви, які спонукають 

споживачів до придбання туристичного продукту, формуються під впливом 
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потужних внутрішніх стимулів, що визначаються специфікою особистості, її 

вихованням, системою поглядів, духовно-культурними потребами тощо; 

12) діяльність туристичних підприємств тісно пов’язана з використанням 

природних ресурсів та екосистем, що потребує дотримання засад раціонального 

природокористування в контексті становлення процесів сталого розвитку. 

Очевидно, що структурно-функціональні параметри розвитку туристичного 

підприємства обумовлюються не лише суто детермінантами його внутрішнього 

(фінансове забезпечення, ресурсний базис, кадровий персонал, пріоритетна 

модель управління, матеріально-технічна база), але й значною мірою зовнішнього 

(макроекономічна ситуація, розвиненість інфраструктури, рівень добробуту 

населення, державне управління в сфері туризму, культурні звичаї й традиції 

тощо) середовища. Цілком об’єктивно, що параметри розвитку туристичних 

підприємств визначаються прикладними засадами реалізації державної політики в 

сфері туризму. В цьому сегменті вчений В. Семенов виділяє три моделі 

державного регулювання туристичної діяльності:  

 перша, передбачає наявність ресурсно-потужного центрального органу, 

що створює макроекономічні умови для функціонування підприємств туристичної 

галузі (розбудова мережі об’єктів туристичної інфраструктури, фінансування 

масштабних проектів туристичного бізнесу, фінансова та кадрово-інформаційна 

підтримка маркетингу туризму на міжнародному рівні тощо). Подібна модель 

організації регулювання й управління туристичною індустрією діє в країнах, де 

туризм є стратегічно-визначальною сферою формування національної економіки 

та створення ВВП (Мексика, Туніс, Туреччина, Єгипет та ін.);  

 друга, припускає відсутність центральної державної туристичної 

адміністрації, а інституційно-економічне середовище розвитку підприємств 

туризму функціонує на засадах саморегуляції. Така модель управління розвитком 

туристичною галуззю є пріоритетною для країн, в яких підприємства займають 

потужні позиції або ж ринок туризму належить іноземним компаніям, а частка 

туристичної індустрії в структурі національної економіки є незначною (США, 

Канада, Китай); 



46 

 третя, переважає в розвинених європейських державах, де проблеми 

розвитку туристичного бізнесу регулюються через управлінські механізми на 

рівні окремого багатогалузевого міністерства, що відповідає за розвиток туризму 

в країні. Такий підрозділ здійснює свою діяльність у таких напрямах, як 

регламентація загальних питань щодо державного регулювання туризму, розробка 

нормативно-правового базису, координація діяльності органів державної влади, 

організація міжнародного співробітництва, збір і обробка статистичної 

інформації, маркетинг туризму тощо [242, с. 41-42]. 

Ефективність розвитку туристичного підприємства визначається 

параметрами керованості цього процесу, що залежать від адекватності 

організаційно-управлінської структури підприємства реальним вимогам і 

потребам економічного середовища його функціонування, що сформувалися на 

конкретний період часу. Дисбаланси організаційно-управлінської структури 

підприємства, прорахунки в розподілі повноважень, обов’язків і відповідальності 

між працівниками, відсутність дієвих механізмів моніторингу й контролю бізнес-

процесів, лобіювання та переважання особистісних інтересів над загальними, 

несприятливий морально-психологічний клімат у колективі та підвищений рівень 

конфліктності середовища – все це посилює ірраціоналізм використання 

ресурсного потенціалу туристичних підприємств і стримує параметри 

ефективності їх розвитку. Ступінь керованості розвитку туристичних підприємств 

визначає рівень його кінцевої продуктивності. З огляду на це розвиток може 

характеризуватися як позитивним, так і негативним ефектом, у залежності від 

адекватності сукупного набору управлінських механізмів та інструментів, що 

використовувалися.  

Відсутність ефективних механізмів керованості розвитку туристичних 

підприємств ускладнює прогнозування його параметрів і посилює ризики 

виникнення хаотичного характеру цього розвитку, що не лише зумовлює загрози 

функціонуванню підприємств туризму в просторово-часовому вимірі (скорочення 

обсягів прибутку, зниження рівня конкурентоспроможності, втрата частки на 

ринку, зменшення показників ефективності, погіршення якості надаваних 



47 

туристичних послуг тощо), але й може завдати руйнівного впливу для діяльності 

цих підприємств й зумовити їх подальше банкрутство та ліквідацію. Таким 

чином, якісним атрибутом ефективного розвитку туристичних підприємств є 

потреба в забезпеченні його керованого упорядкованого характеру в просторі та 

часі з урахуванням поставлених стратегічних, тактичних і оперативних цілей.  

Очевидно, що ключовими причинами недостатнього рівня керованості 

розвитку туристичного підприємства є як суб’єктивні (обґрунтування та вибір 

помилкових стратегічних цілей, прорахунки управлінського характеру, 

суб’єктивна протидія змінам, небажання поступитися владними повноваженнями, 

побоювання брати на себе відповідальність, неефективна кадрова політика тощо), 

так і об’єктивні (ресурсна обмеженість підприємства, дестабілізуючий вплив 

викликів і загроз, зміна параметрів кон’юнктури туристичного ринку, 

недосконалість інституційно-правового середовища ведення туристичного 

бізнесу, невизначеність умов функціонування підприємства, виникнення форс-

мажорних ситуацій тощо) впливи. 

Масштаби прояву корисного ефекту розвитку туристичних підприємств 

формалізуються в кінцевих показниках його результативності. Дотримуючись 

засад позиціонування розвитку підприємств як процесу, можна виділити такі типи 

цієї результативності: стагнаційний розвиток, підтримуючий розвиток, розширене 

відтворення та сталий розвиток. Стагнаційний розвиток туристичних підприємств 

характеризується негативними тенденціями, неспроможністю адекватно 

протистояти викликам й деструктивним впливам економічного середовища. Це, 

своєю чергою, унеможливлює формування ресурсних резервів для подальшого 

ефективного функціонування туристичного підприємства та ведення 

конкурентної боротьби на ринку, що в кінцевому випадку призводить до його 

банкрутства та ліквідації. Поява ознак стагнаційного розвитку є наслідком 

суттєвих прорахунків у стратегічному управлінні туристичним підприємством. У 

такому випадку стабілізація дестабілізуючих тенденцій потребує розробки та 

реалізації антикризових структурних змін на засадах системного 

перепроектування стратегічних бізнес-процесів туристичного підприємства та їх 
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інноваційного оновлення.  

Підтримуючий розвиток характеризується становленням процесів 

відтворення ресурсного потенціалу та накопичення резервних потужностей 

туристичних підприємств, що формує можливості для забезпечення їх 

безперебійного функціонування на ринку протягом конкретного періоду часу. 

Водночас орієнтація на підтримуючий розвиток неспроможна забезпечити 

імплементацію якісних структурних зрушень у функціонуванні туристичних 

підприємств, адже для таких підприємств ускладненими є процеси впровадження 

системних змін, перебудови їх організаційної структури, реалізації інновацій, 

переорієнтації на високі стандарти якості надання туристичних послуг тощо. 

Здебільшого вони обмежуються наявними масштабами господарювання, а 

сформовані резерви дозволяють лише забезпечувати підтримку параметрів 

ефективності функціонування туристичних підприємств на існуючому рівні. 

Розвиток, що орієнтований на становлення процесів розширеного 

відтворення, передбачає формування за результатами функціонування 

туристичного підприємства вільних ресурсних резервів, які можна спрямувати не 

лише у сегмент покращення його фінансової стабільності, але й на розширення 

масштабів господарювання, зміцнення ринкових позицій, підвищення рівня якості 

надаваних туристичних послуг, розбудову мережі об’єктів туристичної індустрії, 

диверсифікації діяльності підприємства, покращення професійних компетенцій 

кадрового персоналу тощо. Становлення розширеного відтворення є результатом 

трансформації цілеспрямованого управлінського впливу на розвиток бізнес-

процесів туристичного підприємства у форму матеріальних благ на засадах 

використання механізму формування мультиплікаційного ефекту масштабу під 

час продукування туристичного продукту, обміну, обігу та його споживання на 

ринку. Туристичним підприємствам, що орієнтовані на процеси розширеного 

відтворення, як правило, притаманний довгостроковий характер позиціонування 

на ринку та системний підхід до ведення конкурентної боротьби.  

Своєю чергою, орієнтація на становлення процесів сталого розвитку 

характерна для туристичних підприємств, які націлені не лише на максимізацію 
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отримуваного прибутку, масштабне нарощення конкурентних переваг і 

функціонування на ринку в довгостроковій перспективі, але й на позиціонування 

себе як соціально відповідального суб’єкта господарювання, що гарантує 

підтримку процесів формування передумов для безперервного вдосконалення 

кадрового персоналу, максимізації задоволення інтересів усіх учасників ринково-

економічного обміну та дотримання засад раціонального природокористування. 

Досягнення сталого розвитку, поряд з потужним ресурсним забезпеченням, 

вимагає також організації ефективної системи управління туристичним 

підприємством, яка передбачає не лише наявність розвинених професійних 

компетенцій та управлінського хисту в безпосереднього керівництва, але й 

розуміння з боку управлінського персоналу стратегічної важливості орієнтації на 

пріоритети сталого розвитку туристичних підприємств на засадах збалансування 

їх економічної, соціальної та екологічної сфер.  

Ідентифікація особливостей функціонування туристичного підприємства 

дозволила систематизувати концептуальні характеристики його розвитку, що 

наведені в табл. 1.1. Узагальнюючи концептуальні характеристики розвитку 

туристичних підприємств, можемо констатувати, що його доцільно позиціонувати 

через призму таких підходів як:  

1) об’єктивна потреба підприємств у реагуванні на виклики та загрози 

економічного середовища, що передбачає послідовну імплементацію 

поступальних змін, які спрямовані на підвищення ефективності функціонування 

бізнес-процесів туристичних підприємств, нарощення частки на ринку та 

зміцнення конкурентних позицій останніх;  

2) іманентна властивість туристичного підприємства, що обумовлена 

специфікою його ресурсного забезпечення, організаційно-управлінською 

структурою та підсистемними взаємозв’язками внутрішніх складових механізмів 

та елементів, які в цілісній сукупності взаємодії апріорі трансформуються в 

динамічні зміни параметрів функціонування підприємства;  

3) сукупність причинно-наслідкових взаємозв’язків ведення конкурентної 

боротьби туристичних підприємств на ринку, що формалізуються в зниженні 
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рівня недосконалості параметрів його економічного середовища у відповідності 

до об’єктивних потреб і запитів сфери інституційно-економічного обміну;  

4) інституційно-ресурсний та соціально-економічний базис здійснення 

системних трансформацій у розрізі структурних складових господарської 

діяльності туристичного підприємства, що обумовлені внутрішніми соціально-

психологічними мотивами і стимулами працівників підприємства, його ключових 

контрагентів і безпосередніх споживачів туристичних послуг. 

Таблиця 1.1 

Систематизація концептуальних характеристик розвитку туристичного 

підприємства (авторська розробка) 

Характеристика Зміст характеристики 

Динамічність 
Полягає в безперервному процесі зміни параметрів умов внут-
рішнього та зовнішнього середовища функціонування туристичного 
підприємства в просторово-часовому вимірі. 

Керованість 

Передбачає формалізацію організаційно-управлінських структур і 
впливів туристичного підприємства на засадах чіткого розподілу 
повноважень, обов’язків і відповідальності між працівниками в 
контексті досягнення поставлених цілей розвитку. 

Системність 
Розвиток відбувається на засадах сценарію, що передбачає 
формалізацію збалансованих взаємозв’язків між внутрішніми 
механізмами та елементами туристичного підприємства. 

Упорядкованість 
Передбачає етапність, послідовність та ієрархічність процесів 
розвитку туристичних підприємств, що підвищує рівень прогно-
зованості його параметрів. 

Циклічність 
Полягає в наявності періодичного характеру темпів розвитку 
туристичних підприємств, що обумовлюється їх галузевою 
специфікою та особливостями функціонування туристичного ринку. 

Адаптивність 
Адекватна реакція на розвиток туристичного підприємства у 
відповідності до наростаючих викликів, ризиків і загроз, а також 
зміни умов економічного середовища в просторово-часовому вимірі. 

Конгруентність 
Узгодженість темпів і масштабів розвитку туристичного 
підприємства з його ресурсними можливостями та кон’юнктурою 
туристичного ринку. 

Результативність 

Передбачає формування за підсумками розвитку туристичного 
підприємства кінцевого результату, який піддається кількісному та 
якісному оцінюванню в розрізі конкретних показників ефективності 
функціонування підприємства. 

 

Таким чином, розвиток туристичного підприємства характеризується 

якісними системними змінами в будові організаційно-управлінської структури 

туристичного підприємства, організації його стратегічних бізнес-процесів, 
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налагодженні підходів до забезпечення ефективності використання ресурсного 

потенціалу, що в сукупності формує резерви для зміцнення його конкурентних 

позицій на туристичному ринку. 

 

1.2. Інноваційна діяльність, її елементи, завдання та функції, роль в 

забезпеченні розвитку підприємств туризму 

 

Безперервні зміни та оновлення параметрів інституційно-економічного 

середовища, невпинний розвиток науково-технічного прогресу, лібералізація 

економічних відносин та загострення конкурентної боротьби на споживчих 

ринках вимагають перегляду усталених підходів до забезпечення управлінсько-

ресурсної підтримки процесів розвитку суб’єктів господарювання в розрізі всіх 

видів економічної діяльності, в тому числі й туристичних підприємств. 

Налагодження ефективних бізнес-процесів підприємств туризму, які б змогли 

формувати резерви для адекватного реагування на виклики оточуючого їх 

середовища та забезпечувати збалансування економічної, соціальної та 

екологічної сфер у контексті досягнення засад сталого розвитку, потребує не 

лише нарощення ресурсних потужностей підприємств, пошуку незадіяних джерел 

покращення їх фінансового забезпечення, дотримання раціональних підходів до 

управління туристичними підприємствами, але й безперервної підтримки 

оновлення структурно-функціональних параметрів діяльності підприємств через 

реалізацію механізмів впровадження в практику господарювання сучасних 

інновацій. 

Концептуальною ознакою інноваційної діяльності є її новітній характер, що 

забезпечує формування динамічних конкурентних переваг туристичного 

підприємства на ринку протягом конкретно визначеного періоду часу. 

Підприємства, що періодично впроваджують інновації, мають не лише сприятливі 

передумови для отримання вищої норми прибутку за рахунок максимізації цін на 

спектр надаваних туристичних послуг, але й можливості для формування 

превентивних механізмів захисту своїх економічних інтересів, побудови 
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ефективної системи протидії дестабілізуючому впливу ймовірних ризиків і загроз, 

збільшення частки на цільовому сегменті туристичного ринку та зменшення 

залежності від параметрів зміни кон’юнктури останнього.  

Фундаментальним теоретиком становлення гіпотези інноваційного розвитку 

соціально-економічних систем є Й. Шумпетер, який визначив сутнісно-змістовні 

характеристики інновації як “нової комбінації” формування якості засобів 

виробництва, що забезпечується на засадах дотримання дискретного підходу в 

процесі впровадження новітніх досягнень науки та техніки в практику 

господарювання. Класик теорії інновацій не лише визначив теоретико-

методологічні та прикладні аспекти функціонування соціально-економічних 

систем на інноваційних засадах, але й обґрунтував основні стадії інноваційного 

процесу, дослідив характер взаємозв’язку між темпами розвитку інновацій та 

масштабами підвищення ефективності функціонування соціально-економічних 

систем, систематизував детермінанти інноваційної діяльності та визначив її роль у 

становленні процесів поступального суспільно-економічного розвитку. Науковець 

виділив п’ять концептуальних типів інновацій, а саме: 1) виробництво нового 

продукту або продукту, що володіє якісно новими споживчими властивостями 

(продуктова інновація); 2) впровадження нового засобу виробництва, що 

базується на використанні новітніх технологій, або якісно новий підхід до 

використання продукції (технологічна чи процесна інновація); 3) освоєння нового 

ринку збуту продукції (збутово-ринкова інновація); 4) залучення нових джерел 

формування сировинної бази (сировинна інновація); 5) впровадження нових 

організаційних форм і структур функціонування соціально-економічної системи 

(організаційна інновація) [298]. Враховуючи сучасні темпи розвитку науково-

технічного прогресу і тотальної інформатизації всіх сфер суспільно-економічних 

відносин, видається доцільним доповнення традиційного переліку інновацій 

виокремленням таких їх типів, як управлінська інновація (нові підходи до 

організації механізму управління розвитком соціально-економічних систем, 

розподілу повноважень між суб’єктами управлінського впливу та координації 

структурних підрозділів цих систем у просторово-часовому вимірі) та 
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інформаційно-комунікаційна інновація (якісно нова сукупність набору 

інструментів накопичення, систематизації, зберігання та обігу інформаційних 

даних між суб’єктами суспільно-економічного обміну). 

У залежності від конкретного історичного періоду суспільно-економічних 

відносин можна виділити такі основні етапи становлення парадигми інновацій та 

інноваційного розвитку суспільства:  

 І-ий етап (до першої половини XIX ст.) – становлення первинних 

процесів поступового впровадження досягнень науки та техніки в практику 

господарювання, що трансформується в конкретні винаходи, які покращують 

якість людського життя, що у підсумку призводить до виникнення першої 

промислової революції. На цьому етапі інновації ще не диференціюються як 

окрема наукова категорія проведення якісних структурних зрушень, однак новітні 

науково-технічні розробки позиціонуються як важлива детермінанта підвищення 

ефективності виробничо-технологічних процесів; 

 ІІ-ий етап (друга половина XIX ст. – 1910 р.) – розвиток та завершення 

другої промислової революції, що характеризується проявом масштабних 

науково-технологічних змін та становленням системно-дуального взаємозв’язку: з 

однієї сторони, результати науково-технічного прогресу активізують процеси 

суспільно-економічного розвитку, а з іншої, – ефект масштабу від сформованого 

економічного ефекту формує резерви, що спрямовуються в сферу стимулювання 

розвитку науки й техніки. В цей період науково-технологічні розробки набувають 

якісних ознак конкурентної переваги в процесі ведення боротьби на ринку; 

 ІІІ-тій етап (1910 р. – 50-ті роки XX ст.) – історичний період, що охоплює 

дві світові війни, які дали потужний поштовх для розвитку науково-технічного 

прогресу, адже тотальне спрямування ресурсного базису в сегмент нарощення 

потужностей військово-промислового комплексу забезпечило появу нового виду 

озброєнь і технологій, що в подальшому цілком закономірно були успішно 

адаптовані в цивільній сфері. Власне на цьому етапі Й. Шумпетером вводиться в 

науковий обіг термін “інновації” та формується понятійно-категорійний апарат 

теорії інноваційного розвитку (1930 р.); 
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 IV-ий етап (50-90 ті роки XX ст.) – утвердження теорії інноваційного 

розвитку в глобальному вимірі на засадах посилення процесів інтеграції науково-

освітньої сфери, мережі розгалужених дослідницьких центрів і господарюючих 

суб’єктів, що формалізуються в потужні науково-виробничі кластери та 

створюють мультиплікаційний ефект у сегменті трансформації досягнень 

науково-технологічного прогресу в конкретні інноваційні продукти. Протягом 

цього періоду спостерігається також масштабне зміщення інноваційної діяльності 

з суто економічної сфери в площину соціальних відносин; 

 V-ий етап (90-ті роки XX ст. – до сьогоднішнього дня) – характеризується 

тотальною інформатизацією суспільно-економічних відносин, в умовах якого 

інновації стають визначальним фактором ведення конкурентної боротьби, 

мінімізації ризиків стагнації соціально-економічних систем і становлення циклів 

економічного розвитку. 

Інновацію тлумачать через призму техніко-економічного процесу, який на 

засадах раціонального поєднання продуктів управлінської та розумової праці 

(ідей, проектів, винаходів) зумовлює до створення кращих за властивостями 

нових видів продукції та технологій, що забезпечує формування додаткових 

резервів для отримання вищої норми прибутку суб’єктами господарювання під 

час ведення конкурентної боротьби на їх цільовому сегменті споживчого ринку 

[273, с. 25]. Інновація є кінцевим результатом впровадження новацій з метою 

імплементації структурних змін у діяльності цільового об’єкта в контексті 

максимізації масштабів соціально-економічної ефективності його функціонування 

[99, с. 10-16]. Своєю чергою, В. Федоренко тлумачить інновацію з позицій 

процесу, що спрямований на проектування, створення, виробництво, розвиток та 

якісне вдосконалення нових видів продукції, технологій, обладнання, 

устаткування тощо [260, с. 16]. Застосування процесного підходу при визначенні 

сутнісно-змістовних ознак інновацій є достатньо раціональним та обґрунтованим, 

адже проектування та впровадження інновацій носить динамічний характер, а 

забезпечення ефективності та результативності інноваційної діяльності потребує 

комплексного тестування функціональних параметрів цільової інновації протягом 
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тривалого періоду часу в умовах підвищеної невизначеності та мінливості 

інституційно-економічного середовища розвитку соціально-економічної системи.  

Поряд з цим, процесний підхід до визначення інновацій як наукової 

категорії об’єктивно потребує свого доповнення техніко-технологічною 

компонентою, адже вона є базовою при трансформації інтелектуально-наукового 

потенціалу в конкретні результати інноваційної діяльності. У цьому контексті 

справедливою є позиція А. Пересади: інновація – це сукупність техніко-

технологічного інструментарію впровадження наукової ідеї або винаходу до стадії 

практичного використання, що формує дохід і суттєво вдосконалює структурно-

функціональні параметри розвитку соціально-економічної системи (об’єкта) 

[215]. Своєю чергою, науковець О. Косенко у монографії “Комерціалізація 

інтелектуально-інноваційних технологій” цілком об’єктивно наголошує на 

стратегічній важливості забезпечення організаційно-економічної та техніко-

технологічної підтримки підвищення ефективності капіталізації результатів 

інтелектуально-інноваційної діяльності в контексті зміцнення конкурентних 

переваг соціально-економічної системи в просторово-часовому вимірі [154]. 

Американський економіст П. Друкер, поряд із суто економічною складовою 

інновацій, значну роль приділяє її соціальній компоненті. На думку вченого, 

соціальні інновації складніше піддаються до впровадження, ніж технічні, адже 

технології можна імпортувати в умовах мінімального культурного ризику, а 

імплементація соціальних інновацій потребує наявності адекватного суспільного 

мислення, врахування історично-культурних традицій та інноваційного світогляду 

в учасників суспільно-економічного обміну [301]. 

Стаття 1 ЗУ “Про інноваційну діяльність” визначає інновації наступним 

чином: “новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні              

рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної       

сфери”. Своєю чергою, інноваційна діяльність у Законі тлумачиться як 

“діяльність,  що спрямована на використання і комерціалізацію результатів 
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наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 

конкурентоздатних товарів і послуг” [258]. 

Очевидно, що інновації позбавлені статичного характеру та можуть 

виникнути лише в динаміці за результатами системної організації інноваційної 

діяльності. Учений С. Покропивний під інноваційною діяльністю розуміє 

цілеспрямований процес формалізації результатів наукових досліджень і науково-

технічних досягнень у якісно новий (або ж вдосконалений) продукт, орієнтація на 

виробництво якого формує передумови для підвищення ефективності 

функціонування суб’єкта господарювання [224, с. 24]. На думку Т. Майорової, 

інноваційна діяльність є процесом трансформації досягнень науково-технічного 

прогресу в сферу практичного застосування, що охоплює випуск та поширення 

нових видів техніки та технологій, прогресивні міжгалузеві структурні зрушення, 

реалізацію довготермінових науково-технічних програм, фінансування 

фундаментальних досліджень для здійснення якісних структурних змін у розрізі 

всіх сфер суспільного життя, розробку та впровадження нових ресурсоощадних 

технологій тощо [167, с. 128]. Схожої позиції дотримуються П. Микитюк і 

Б. Сенів, які характеризують інноваційну діяльність як комплекс практичних дій, 

спрямованих на використання науково-технічних результатів для отримання 

нових або поліпшення існуючих виробів, технологій, методів управління тощо 

[192, с. 9]. 

Враховуючи сутнісні характеристики інноваційної діяльності, можна 
структуризувати такі її стадії: 1) проектування інновації (планування стратегічних 
параметрів і системно-функціональних характеристик цільової інновації з 
урахуванням умов і викликів економічного середовища, ресурсно-управлінської 
спроможності соціально-економічної системи та потенційних джерел 
забезпечення фінансової підтримки інноваційної діяльності); 2) розробка інновації 
(трансформація проекту інновації на засадах системного поєднання досягнень 
науково-технічного прогресу, ресурсного базису та управлінського впливу в 
площину формалізації інноваційного продукту); 3) тестування інновації 
(діагностика ресурсно-функціональної надійності розробленої інновації, а також 
ідентифікація ймовірних системних недоліків і структурних збоїв); 4) корегування 
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інновації (оперативне усунення виявлених недоліків інноваційного продукту на 
засадах дотримання принципу економічної доцільності); 5) впровадження 
інновації (безпосередній процес реалізації інновації в сегменті прикладної 
діяльності соціально-економічної системи). 

Впровадження інновацій та використання новітніх технологій формують 

ряд конкурентних переваг для господарюючих суб’єктів (максимізація прибутку, 

підвищення ефективності бізнес-процесів, покращення якості продукції, товарів й 

послуг), що дозволяє частково отримати тимчасове монопольне становище на 

ринку, яке в подальшому втрачається у зв’язку з поширенням інновації серед 

основних конкурентів. У цьому контексті слушними є дослідження німецького 

вченого Г. Менша, який пов’язував темпи економічного зростання з циклічністю 

появи базових інновацій. На його думку, коли базові інновації вичерпують свій 

потенціал, виникає ситуація так званого “технологічного пата”, яка продукує 

застій та стагнацію в економічному розвитку. Таким чином, розробка інновацій 

стимулює появу нових суб’єктів господарювання, цикли розвитку яких є 

взаємопов’язаними [305]. На початковій стадії появи інновацій нова технологія є 

доступною для обмеженого переліку господарюючих суб’єктів, що зумовлює 

ситуацію, за якої попит на інноваційний продукт відстає від наявної пропозиції. 

Згодом інноваційна технологія поширюється серед конкурентів, у зв’язку з чим 

формуються стимули до розробки інновацій в інших сегментах господарської 

діяльності, що й надає інноваційній діяльності чітко визначеного циклічного 

характеру. 

Узагальнюючи сутнісно-змістовні характеристики інноваційної діяльності, 

доцільно виділити такі її системні атрибути: 1) параметри інноваційної діяльності 

тісно взаємопов’язані з рівнем розвитку науково-технічного прогресу в державі, 

що потребує постійного здійснення масштабних капіталовкладень у сегмент 

підтримки наукової сфери на макрорівні; 2) активізація темпів розвитку 

інноваційної діяльності обумовлюється парадигмою конкурентної боротьби в 

процесі функціонування соціально-економічних систем, що формує стимули до 

безперервного вдосконалення структурних параметрів останніх; 3) інноваційній 
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діяльності притаманний чітко виражений циклічний характер, що зумовлено не 

лише обмеженістю ресурсного базису соціально-економічних систем, але й 

періодичним характером розвитку економічних циклів у часовому вимірі; 

4) ефективність і розвиток інноваційної діяльності значною мірою визначається 

рівнем професійної кваліфікації та компетенції кадрового персоналу реалізації 

інноваційного проекту; 5) кінцеві результати інноваційної діяльності мають бути 

комерціалізовані в процесі суспільно-ринкового обміну для подальшої 

екстраполяції в площину підвищення економічної, соціальної та екологічної 

ефективності функціонування соціально-економічних систем; 6) інноваційна 

діяльність потребує підтримки в сфері формалізації превентивних і захисних 

механізмів блокування витоку інформації, що містить науково-технічну таємницю 

в межах параметрів службового використання; 7) забезпечення належного рівня 

ефективності інноваційної діяльності потребує програмно-цільового моделювання 

стратегічних параметрів розвитку пріоритетних сегментів споживчого ринку. 

Справедливою є позиція Р. Квасницької та Н. Ардашкіної, що інноваційна 

діяльність наділена комплексним системним характером, яка агрегується з таких 

складових, як пошук ідей, ліцензій, патентів, кадрів, дослідницька робота, 

інженерно-технічна діяльність, винахідництво, конструювання, інформаційна та 

маркетингова політика. У зв’язку з цим інноваційну діяльність доцільно 

позиціонувати через призму сукупності робіт, які виконуються організаційно-

структурними підрозділами соціально-економічної системи від безпосереднього 

етапу зародження та розробки ідеї, до її фактичної комерціалізації в умовах 

ведення жорсткої конкурентної боротьби на ринку [138, с. 249]. Очевидно, що 

такий комплексно-системний характер інноваційної діяльності обумовлює її 

важливість у контексті виконання сукупності стратегічних, тактичних і 

оперативних завдань функціонування соціально-економічних систем в умовах 

динамічної зміни параметрів, оточуючого їх середовища (рис. 1.2). 

Параметри інноваційної діяльності обумовлюються якісними структурними 

змінами в макроекономічному аспекті, адже усталені тенденції функціонування 

національної економіки формують ресурсний базис для активізації інноваційного 
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розвитку на всіх ієрархічних рівнях управління [1, с. 7]. 

 

Рис. 1.2. Структуризація завдань інноваційної діяльності (авторська розробка)  

 

Своєю чергою, інноваційна діяльність продукує ресурсні резерви для 

безперервного вдосконалення моделі функціонування національної економіки на 

засадах формалізації механізмів та інструментів реалізації таких функцій, як:  

 еволюційна (полягає в забезпеченні підтримки процесів безперервного 

поступального розвитку та вдосконалення стратегічно важливих сфер життя в 

процесі суспільно-економічного обміну, шляхом поетапного заміщення морально 

застарілих технологій більш досконалими інноваційними розробками); 

 регулююча (передбачає формування механізмів збалансування та 

взаємоузгодження відносин між учасниками суспільно-економічного обміну з 

урахуванням їх ресурсного потенціалу, прихованих незадіяних резервів та 

перспективних можливостей розвитку); 

 інтеграційна (формує мотиви та стимули щодо активізації розвитку 

комунікаційних взаємозв’язків між суб’єктами інноваційної діяльності, що 
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забезпечує мінімізацію трансакційних витрат і ризиків ірраціонального 

використання ресурсів у процесі економічних відносин);  

 конкурентна (полягає в забезпеченні підтримки процесів формування 

ринкових переваг суб’єктів суспільно-економічного обміну, що створює 

рушійний поштовх для науково-технічного прогресу в умовах безперервних змін 

ринкового середовища та наростаючої боротьби за споживача); 

 мобілізаційна (передбачає максимізацію масштабів використання 

ресурсного базису в процесі суспільно-економічного обміну, що забезпечує 

формування синергетичного ефекту в аспекті підвищення ефективності 

функціонування соціально-економічних систем); 

 соціальна (здатність інновацій покращувати якість життя населення та 

максимізувати процес задоволення суспільних потреб не лише в суто 

економічному, але й соціально-культурному аспекті); 

 превентивна (полягає у формуванні дієвих механізмів системного 

захисту інтересів соціально-економічних систем в умовах наростаючих викликів і 

загроз); 

 природоохоронна (результати інноваційної діяльності формують 

можливості для становлення засад раціонального природокористування та 

відтворення ресурсного потенціалу природних екосистем з метою їх збереження 

для прийдешніх поколінь). 

Очевидно, що комплексно-системний характер інноваційної діяльності 
апріорі посилює її стратегічну роль у розрізі всіх сфер суспільно-економічного 
життя. Важливе місце інноваційна діяльність посідає й у функціонуванні 
підприємств туристичної галузі, що обґрунтовується не лише потребою в 
постійному вдосконаленні існуючих технологій задоволення вподобань і потреб 
споживачів туристичних послуг, але й доцільністю пошуку якісно                  
нових підходів до максимізації отримуваного прибутку туристичними 
підприємствами.  Системна стратегічна орієнтація на підтримку розвитку 
інноваційної діяльності туристичних підприємств мобілізує ресурсні резерви для 
посилення конкурентних переваг їх функціонування на ринку, що формалізується 
у такому: 1) покращення рівня якості надаваних туристичних послуг, що 
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забезпечує можливість   утримання наявних ринкових позицій, розширення 
клієнтської бази та максимізації задоволення потреб споживачів; 
2) реструктуризація технології функціонування низькоефективних бізнес-процесів 
туристичного підприємства та стратегічна переорієнтація на посилення його 
сильних сторін; 3) покращення   керованості туристичного підприємства, у тому 
числі на засадах мінімізації ризиків  прийняття ірраціональних управлінських 
рішень і допущення помилок суб’єктивного характеру; 4) оптимізація 
трансакційних витрат туристичного підприємства   через реалізацію механізмів 
мінімізації умов невизначеності економічного середовища функціонування цього 
підприємства (у тому числі на засадах раціоналізації інформаційних потоків, 
покращення процесів збору, обробки, систематизації та зберігання інформації), а 
також вдосконалення   системних засад його внутрішнього інституційного базису; 
5) автоматизація бізнес-процесів туристичного підприємства, що забезпечує 
можливість підвищення оперативності прийняття управлінських рішень та 
мінімізації рівня конфліктності середовища в процесі суспільно-ринкового 
обміну; 6) можливість залучення недостатньо задіяних резервів нарощення 
ресурсних потужностей, що  обумовлені глобалізацією туристичної галузі, на 
засадах активізації розвитку комунікаційних взаємозв’язків із потенційними 
зарубіжними контрагентами; 7) підвищення гарантій безпеки надаваних 
туристичних послуг клієнтам, що є однією з визначальних детермінант вибору 
пріоритетного туристичного підприємства та ведення конкурентної боротьби на 
ринку; 8) покращення параметрів ресурсоощадності функціонування підприємств 
туризму та імплементація засад раціонального природокористування,                  
що забезпечує підвищення рівня екологічної ефективності господарювання цих 
підприємств. Структурно-функціональні параметри розвитку підприємства 
змінюються залежно від його конкретного етапу життєвого циклу (зародження,          
зростання, зрілість, диверсифікація, занепад чи оновлення) [307]. Очевидно, що 
характеристика ролі інновацій у розрізі кожного з цих етапів також є 
диференційованою (рис. 1.3). 

Інноваційній діяльності туристичних підприємств, поряд з іншими видами 
діяльності, притаманний підвищений рівень ризику розробки та реалізації 
інвестиційного проекту. 
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Рис. 1.3. Диференціація характеристики ролі інновацій залежно від етапу 

життєвого циклу туристичного підприємства (авторська розробка) 

 

 Це обумовлено наявністю об’єктивного впливу цілого ряду чинників, серед 

яких, зокрема, такі: 1) реалізація інновацій, пов’язана з виконанням науково-

технічної праці, яка потребує творчого підходу до її виконання, що ускладнює 

адекватне прогнозування її результатів та оцінювання фактичних обсягів, 

затраченими людино-годинами; 2) проектування та розробка інноваційного 

продукту передбачає організацію проведення цілого ряду експериментів, що не 

лише вимагає залучення масштабного фінансування, але й не гарантує отримання 

в кінцевому випадку позитивного результату, що посилює ризики успішного 

завершення інноваційного проекту; 3) ведення інноваційної діяльності доволі 

часто потребує залучення туристичним підприємством як внутрішніх 

інвестиційно-грошових ресурсів, так і позикових кредитних коштів, що підвищує 

ризики його залежності від зовнішнього капіталу; 4) розробка інновацій та їх 

ефективне впровадження на ринку туристичним підприємством ускладнено 
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Етап диверсифікації потребує системної 
реструктуризації інноваційної діяльності 
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якісно нових 
інновацій 
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реалізації інновацій  
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піддаються прогнозуванню, адже важко змоделювати не лише розвиток 

вподобань і потреб споживачів у часі, але й характер їх сприйняття впровадженої 

інновації на туристичному ринку; 5) інноваційна діяльність характеризується 

високим рівнем насиченої конкурентної боротьби на інноваційному ринку, що 

посилює загрози та ризики прояву ознак недобросовісної конкуренції; 6) процеси 

проектування, розробки та впровадження інновацій продукують інформацію, яка 

містить комерційну таємницю туристичного підприємства, що, своєю чергою, 

потребує реалізації адекватних заходів стосовно унеможливлення її витоку за 

межі службового користування обмеженого кола осіб; 7) реалізація інновацій 

потребує стратегічного перепроектування структурно-функціональних параметрів 

діяльності туристичного підприємства та його ключових бізнес-процесів, що 

апріорі формує ризики часткової втрати традиційної ніші споживачів на 

туристичному ринку. Мінімізація дестабілізуючого впливу ризиків ведення 

інноваційної діяльності потребує формування системно-послідовного адекватного 

її організаційно-економічного забезпечення через реалізацію механізмів 

фінансової, науково-технічної, управлінської та рекламної підтримки. Адже, з 

однієї сторони, формат набору інноваційних продуктів туристичного 

підприємства формується з урахуванням вподобань і потреб споживачів, а з іншої, 

– маркетингово-комунікаційні інструменти надають спектр можливостей для 

корегування споживчих настроїв на туристичному ринку. 

На думку О. Гарбера, інноваційна діяльність туристичних підприємств 

розвивається в розрізі трьох стратегічних напрямів: 

- перший – це проектування організаційних інновацій, що пов’язані з 

управлінськими аспектами розвитку підприємництва та туристичного бізнесу 

(реорганізація, поглинання конкуруючих суб’єктів через впровадження нової 

техніки та сучасних технологій, вдосконалення кадрової політики на засадах 

оновлення кадрового складу туристичного підприємства, підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та стимулювання працівників, оптимізація 

фінансово-економічної діяльності підприємства); 

- другий – розробка маркетингових інновацій, що націлені на 
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максимізацію задоволення потреб споживачів туристичних послуг і нарощення 

потужностей підприємств через освоєння нових сегментів туристичного ринку;  

- третій напрям передбачає орієнтацію на розробку та впровадження 
періодичних інновацій, що спрямовані на зміну споживчих властивостей 
туристичного продукту, покращення його позиціонування на ринку, підвищення 
безпечності туристичних послуг і зміцнення конкурентних переваг останніх [78, 
с. 31].  

Очевидно, що диференціація видів інновацій туристичних підприємств 

повинна відбуватися не лише з урахуванням галузевих особливостей їх 

функціонування та сфери впровадження, але й перспективних параметрів 

розвитку туристичної індустрії. Характеристика видів інновацій туристичних 

підприємств та специфіка їх впровадження відображені в табл. 1.2. 

Інтерпретація впливу інноваційної діяльності в забезпеченні підтримки 

процесів розвитку підприємства туризму представлена на рисунку 1.4. 

Систематизація науково-методологічних підходів до визначення теоретичної суті 

інноваційної діяльності туристичного підприємства дозволила сформувати 

авторське тлумачення цього поняття, під яким слід розуміти цілеспрямовану 

діяльність, що базується на використанні науково-технічного, інвестиційного та 

управлінського ресурсного інструментарію, раціональне поєднання якого 

трансформується у площину проектування та розробки інновацій (продукти, що 

володіють якісно новими структурно-функціональними характеристиками), 

впровадження в практику господарювання туристичного підприємства яких 

забезпечує формування передумов для підвищення ефективності його 

функціонування, покращення соціально-економічних параметрів задоволення 

потреб та інтересів споживачів, зміцнення превентивних механізмів мінімізації 

дестабілізуючого впливу ризиків і загроз підприємства, а також підвищення рівня 

його динамічної конкурентоспроможності на туристичному ринку. 

Позиціонування сутнісно-змістових характеристик інноваційної діяльності 

та її ролі в забезпеченні поступального розвитку туристичних підприємств 

доцільно здійснювати через призму таких підходів як: 
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1) результат якісно-структурних еволюційних змін функціонування 
туристичної індустрії, що базуються на використанні новітніх досягнень науково-
технічного прогресу та забезпеченні інвестиційної підтримки їх впровадження; 

Таблиця 1.2 

Види інновацій туристичних підприємств (авторська розробка) 

Вид інновації Характеристика інновації Специфіка впровадження 
інновації 

Сервісно-
продуктові 

Передбачають орієнтацію на 
розробку та впровадження якіс-
но нових туристичних продук-
тів, надання інноваційних сер-
вісів туристам, що є новими 
для підприємства або ж воло-
діють відмінними споживчими 
властивостями від існуючих 
аналогів на ринку.   

Потребує залучення масштабної 
фінансово-інвестиційної під-
тримки, у тому числі на засадах 
горизонтально-вертикальної ко-
операції в інноваційній сфері. 
Вимагає також проведення 
комплексного аналізу ринку для 
визначення перспективних спо-
живчих очікувань клієнтів. 

Організаційно-
управлінські 

Спрямовані на запровадження 
нових підходів до управління 
туристичним підприємством, 
вдосконалення його організа-
ційної структури, покращення 
керованості інноваційного роз-
витку підприємства. 

Реалізація інновацій зумовлює 
ризики виникнення протистоян-
ня змінам, що їх супроводжу-
ють, адже останні призводять до 
перерозподілу традиційних пов-
новажень і сфер впливу на 
підприємстві.     

Маркетингові 

Передбачають зміну усталених 
підходів до просування турис-
тичних продуктів на ринку че-
рез реалізацію механізмів рек-
ламної політики, використання 
інноваційних методів дослі-
дження ринку, активізації елек-
тронних продаж тощо.  

Потребує постійного збору, сис-
тематизації та обробки ринкової 
інформації, розвитку горизон-
тально-вертикальних комуніка-
ційних зв’язків між суб’єктами 
туристичного ринку та диверси-
фікації каналів охоплення його 
пріоритетного сегмента.  

Технологічні 

Спрямовані на техніко-техно-
логічну модернізацію турис-
тичних підприємств, підви-
щення оперативності їх бізнес-
процесів та автоматизацію 
прийняття оперативних управ-
лінських рішень. 

Потребують забезпечення адек-
ватної технічної підтримки, на-
явності сучасного обладнання та 
оптимізації складових елементів 
техніко-технологічних карт ту-
ристичного підприємства.  

Соціально-
екологічні 

Націлені на впровадження 
енергоощадних технологій, ста-
новлення засад раціонального 
соціально відповідального 
природокористування в процесі 
надання туристичних послуг, 
розвиток соціального та 

Реалізація таких інновацій 
притаманна підприємствам, що 
орієнтовані на довгострокову 
перспективу функціонування та 
потребують наявності мотивів у 
керівництва підприємства щодо 
їх впровадження. 
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екологічного туризму.  

 

Рис. 1.4. Вплив інноваційної діяльності на забезпечення підтримки процесів 

розвитку туристичного підприємства (авторська розробка)  

 

2) об’єктивна потреба в реструктуризації стратегічних бізнес-процесів 

туристичного підприємства, що зумовлена постійною зміною вподобань і запитів 

клієнтів, а також жорсткою конкурентною боротьбою на ринку туристичних 

послуг, імплементація в практику господарювання яких підвищує параметри 

ефективності функціонування підприємства; 

3) специфічний вид діяльності туристичного підприємства, що спрямований 
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на модернізацію стратегічних параметрів його функціонування на засадах 

розробки та використання наявних досягнень науково-технічного прогресу, 

ведення якого формує передумови для мінімізації ризиків стагнації підприємства 

в просторово-часовому вимірі. Таким чином, стратегічна роль інноваційної 

діяльності в забезпеченні підтримки процесів розвитку туристичних підприємств 

об’єктивно потребує подальшого обґрунтування сутнісно-змістових і прикладних 

характеристик специфіки формування організаційно-економічного 

інструментарію управління інноваційним розвитком підприємств туристичної 

галузі.  

 

1.3. Особливості управління інноваційним розвитком підприємств 

туризму 

 

Розвиток є динамічним процесом, що продукує адекватну зміну параметрів 

функціонування туристичного підприємства в просторово-часовому вимірі, 

відповідно до наростаючих викликів оточуючого його економічного середовища. 

Формування корисного результуючого ефекту масштабу нарощення ресурсних 

потужностей, зумовлених активізацією процесів розвитку підприємств туризму, 

передбачає не лише доцільність організації раціональних підходів до управління 

стратегічними бізнес-процесами цих підприємств, але й забезпечення їх 

спрямованості в інноваційну площину. Переорієнтація управлінських впливів у 

сегмент становлення засад інноваційного розвитку туристичного підприємства є 

ключовим детермінантом гарантування міцних конкурентних позицій на ринку та 

мінімізації ризиків переходу в фазу стагнації у межах параметрів його життєвого 

циклу. Очевидно, що становлення засад інноваційного розвитку підприємств 

туризму апріорі не може бути хаотичним процесом, а цілком об’єктивно потребує 

формалізації ефективних механізмів і засобів забезпечення його оперативної 

керованості в умовах динамічної зміни параметрів і кон’юнктури функціонування 

туристичного ринку. У зв’язку з цим постає доцільність обґрунтування теоретико-

змістовних характеристик організаційно-економічного інструментарію 
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управління інноваційним розвитком підприємств туризму, що враховують не 

лише особливості інноваційної спрямованості їх діяльності, але й специфіку 

функціонування туристичної галузі.  

Учена Л. Федулова вважає, що “управління інноваційним розвитком 

підприємства необхідно розглядати як системне управління інноваційною 

діяльністю, спрямоване на формування й забезпечення досягнення економічного 

зростання шляхом раціонального використання, нарощування й розподілу 

інноваційного та економіко-технологічного потенціалу, що включає матеріальні, 

трудові, фінансові, інформаційні ресурси, з метою перетворення його в 

інноваційний капітал, здатний забезпечити інноваційний розвиток підприємства”. 

Своєю чергою, інноваційний процес як об’єкт управління інноваційним 

розвитком ґрунтується на інноваційній діяльності та включає цілий спектр 

трансформації результатів наукових результатів у кінцеву форму інновації 

(проектування, розробка, впровадження, реалізація та просування на ринку). 

Таким чином, управління інноваційним розвитком орієнтоване на забезпечення 

підтримки процесів так званої дифузії інновацій, яка є результатом визнання 

інновації широким колом економічних агентів [261, с. 128]. Формування 

ефективного інструментарію управління інноваційним розвитком потребує 

створення об’єктивного інформаційного базису щодо розробки та прийняття 

управлінських рішень, що передбачає побудову підсистеми збору, обробки, 

аналізу та систематизації інформації, використання якої знижує параметри 

невизначеності управління інноваційною діяльністю підприємства, мінімізує 

потенційні ризики впровадження інновацій, покращує адаптивні властивості 

підприємства, підвищує оперативність і гнучкість реагування його організаційних 

структур на зміну умов економічного середовища [308]. Стратегічною метою 

управління інноваційною діяльністю підприємства є формування його суттєвих 

конкурентних переваг на засадах оптимального поєднання наявного ресурсного 

забезпечення з урахуванням перспективних параметрів розвитку ринкової 

кон’юнктури та потреб споживачів [307]. Очевидно, що управління інноваційним 

розвитком туристичних підприємств потребує не лише приведення їх 
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організаційної структури у відповідність до поставлених стратегічних, тактичних 

і операційних цілей в інноваційній сфері, але й чіткого розподілу функціональних 

повноважень і обов’язків, розмежування центрів відповідальності та контролю, 

налагодження системної взаємодії та координації між структурними підрозділами 

підприємства з метою мінімізації ризиків виникнення конфліктів суб’єктивних 

інтересів і протистоянь у процесі проектування, розробки та впровадження 

інноваційного продукту на туристичному ринку. 

На думку О. Гудзь, управління інноваційним розвитком підприємств має 

здійснюватися на засадах формалізації його адекватного механізму, який 

орієнтований на цілеспрямований пошук і реалізацію ринкових можливостей 

активізації інноваційної діяльності. В цьому контексті важливим є забезпечення 

гармонізації механізму управління інноваційним розвитком підприємства з 

перспективними умовами неочікуваних викликів і змін середовища його 

функціонування (зміна кон’юнктури ринку, радикальні нововведення в науково-

технічній сфері, прояви недобросовісної конкуренції, соціально-економічні 

збурення суспільства). Своєю чергою, фундаментальним базисом формалізації 

ефективного механізму управління інноваційним розвитком є реалізація 

стратегічних управлінських рішень, які орієнтовані на довгострокову перспективу 

та не лише передбачають доцільність залучення значних фінансово-економічних 

та інтелектуально-кадрових ресурсів, але й характеризуються гнучкістю та 

високими адаптивними властивостями в процесі їх реалізації [95, с. 275].  

Стратегічним завданням управління інноваційним розвитком підприємства 

є отримання кінцевого інноваційного продукту на засадах максимізації 

ефективності використання його наявного інноваційного потенціалу, що 

агрегується з таких складових як: 1) кадрова (здатність персоналу до генерування 

ідей та створення нової продукції, його науково-освітній та професійно-

кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики і підсистема 

мотиваційних стимулів працівників); 2) технологічно-виробнича (засоби 

виробництва, природні ресурси, нематеріальні активи підприємства); 

3) організаційно-управлінська (менеджерські та організаційно-управлінські 
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здібності управлінського персоналу підприємства, його готовність та 

зацікавленість до впровадження інновацій, сукупність мотиваційних стимулів до 

розробки інноваційних продуктів); 4) фінансова-інвестиційна (наявні та 

перспективні можливості підприємства щодо гарантування фінансового 

забезпечення ведення інноваційної діяльності); 5) маркетингова (ресурсна 

спроможність підприємства щодо забезпечення організаційно-рекламної 

підтримки просування та реалізації інноваційних продуктів на цільовому сегменті 

споживчого ринку) [173, с. 68]. Поряд з цим, в умовах становлення інформаційної 

економіки, масштабного переміщення сфери торговельно-економічних відносин у 

мережу Internet та активного розвитку горизонтально-вертикальних інтегрованих 

взаємозв’язків між суб’єктами господарювання постає доцільність виділення 

інформаційної складової інноваційного потенціалу підприємства, що 

характеризується його ресурсними можливостями до здобуття цільової інформації 

з метою мінімізації параметрів невизначеності умов середовища прийняття 

управлінських рішень у сфері інноваційного розвитку. Ефективність 

інформаційної складової інноваційного потенціалу туристичного підприємства 

характеризується такими якісними властивостями, як оперативність і своєчасність 

здобуття інформації, здатність фільтрації недостовірних інформаційних даних, 

рівень автоматизації обробки та систематизації вхідної інформації, спроможність 

забезпечити оптимальний розподіл доступу суб’єктів інноваційного процесу до 

конфіденційної інформації, здатність до мінімізації трансакційних витрат 

туристичного підприємства на здобуття цільових інформаційних даних. 

Науковець Д. Воронков виділяє такі структурні елементи системи 

управління стратегічними змінами в контексті орієнтації на засади інноваційного 

розвитку підприємства: суб’єкти управління змінами (менеджери на різних 

ієрархічних рівнях); об’єкти управління змінами (пріоритетні сфери реалізації 

інноваційних структурних змін); функції управління змінами (відображають 

процес реалізації управлінської діяльності щодо впровадження змін, виділення 

яких становить основу управління змінами на засадах самоорганізації); методи 

управління змінами (потенційні способи взаємовпливу суб’єктів управління 
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змінами: економічні, технологічні, соціально-психологічні, адміністративні 

тощо); моделі управління змінами (сформований технологічний базис реалізації 

інноваційних змін); подолання опору змінам (набір організаційно-економічного та 

соціально-психологічного інструментарію нівелювання суб’єктивної протидії 

опору змінам – свідомі дії (або бездіяльність) кадрового персоналу, що 

спрямовані на затягування чи блокування реалізації управлінського рішення) [66, 

с. 10]. Управління інноваційним розвитком туристичних підприємств агрегується 

з цілісної сукупності складових елементів і механізмів, що взаємодіють між 

собою на засадах розгалужених збалансованих багатофункціональних 

взаємозв’язків розподілу повноважень, обов’язків і відповідальності, 

функціонування яких спрямоване на забезпечення ресурсно-управлінської 

підтримки процесів проектування, розробки та впровадження інновацій у 

практику господарювання цих підприємств. З однієї сторони, структурна будова 

управління інноваційним розвитком підприємств туризму є чітко детермінованою 

та наділена стійкими характеристиками до протидії дестабілізуючим впливам на 

процеси її функціонування, а з іншої, – його складовим елементам притаманні 

розвинені гнучкі властивості адаптації до наростаючих викликів в інноваційній 

сфері. Управління інноваційним розвитком туристичного підприємства є 

комплексним процесом, який характеризується чітко визначеною послідовністю 

та етапністю прийняття управлінських рішень (рис. 1.5). 

З однієї сторони, процес управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств є замкнутим і циклічним, а з іншої, – кожен із його етапів є чітко 

структурованим і передбачає доцільність побудови автономних управлінських 

взаємозв’язків. Таким чином, при організації здійснення управлінського впливу 

на процеси інноваційного розвитку важливим є дотримання дуальної концепції, 

що передбачає дотримання системно-орієнтованих і структурно-цільових підходів 

до управління інноваціями. Перший полягає в доцільності формалізації 

комплексно-збалансованих управлінських впливів на процеси інноваційного 

розвитку туристичних підприємств, що забезпечує можливість корегування 

параметрів останнього на всіх його етапах. 
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 Своєю чергою, другий спрямований на побудову механізмів та 

інструментів здійснення точкових управлінських впливів, що диференціюються 

ресурсним набором у розрізі цільових етапів управління інноваційним розвитком 

підприємства.  

 

Рис. 1.5. Етапність алгоритму управління інноваційним розвитком підприємств 

туристичної галузі (авторська розробка) 

ЕТАПИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ  
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Обґрунтування стратегічних цілей інноваційного розвитку підприємства з 
врахуванням усталених тенденцій розвитку туристичного ринку 

Системний аналіз ресурсних потужностей та можливостей туристичного 
підприємства в інноваційній сфері 

Формування інформаційного базису розробки та прийняття управлінських 
рішень в інноваційній сфері 

Програмування та розробка «дорожньої карти» реалізації інноваційного 
проекту з чітко визначеними термінами його виконання 

Розподіл повноважень, обов’язків, відповідальності та контрольних функцій 
між суб’єктами інноваційного розвитку 

Розробка, прийняття та реалізація комплексу управлінських рішень у сфері 
інноваційного розвитку 

Аналізування, тестування та пілотне випробування розробленого 
інноваційного проекту туристичного підприємства 

Виявлення проектних помилок і недоліків розробленого інноваційного 
продукту туристичного підприємства 

Вдосконалення проектно-інноваційної розробки туристичного підприємства 

Забезпечення організаційно-управлінської підтримки просування та реалізації 
інноваційного продукту 

Діагностика наростаючих викликів і перспективних потреб туристичного ринку в 
інноваційній сфері 
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Специфіка функціонування туристичної галузі обумовлює особливості 

управління інноваційним розвитком підприємств туризму, які потрібно 

враховувати в процесі здійснення управлінських впливів при виконанні 

інноваційних проектів. Серед цих особливостей доцільним є виділення таких: 

1) підвищений ризик ймовірності прийняття ірраціонального управлінського 

рішення в сфері інноваційного розвитку туристичного підприємства, що 

обумовлено складністю прогнозування перспектив впровадження інноваційного 

продукту на туристичному ринку; 2) доволі часто управління інноваційним 

розвитком туристичного підприємства охоплює процеси в межах кордонів 

декількох держав, що диференціює інституційно-правовий базис прийняття 

управлінських рішень у сфері розробки туристичних інновацій; 3) стратегічна 

спрямованість системи управління на розробку сервісно-продуктових інновацій, 

що покращують стандарти якості та безпеки надаваних туристичних послуг для 

клієнтів; 4) низька пріоритетність надання державної підтримки фінансування 

інноваційної сфери туристичної галузі порівняно з іншими видами економічної 

діяльності (сільське господарство, промисловість, енергетика та ін.), що спонукає 

до мобілізації внутрішніх і залучення зовнішньокорпоративних джерел 

фінансування; 5) налагодження ефективного управління інноваційною діяльністю 

туристичного підприємства доволі часто потребує використання технології 

аутсорсингу, що формує ризики витоку інформації, яка містить комерційну 

таємницю (цільовий проект інновації, інформаційні дані щодо контрагентів, 

технологічна інформація тощо), а отже передбачає доцільність формалізації 

захисних механізмів гарантування інформаційної безпеки підприємства; 6) деякі 

види інноваційної діяльності туристичної галузі потребують наявності 

спеціальних дозволів і ліцензування, що формує ризики виникнення зайвих 

інституційних бар’єрів, перешкод і корупційних впливів у процесі управління 

інноваційним розвитком підприємства; 7) надмірна залежність ефективності 

процесів управління інноваційною діяльністю підприємств туризму від рівня 

розвиненості інфраструктурного забезпечення галузі потребує імплементації 
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механізмів державно-приватного партнерства та грантового фінансування, адже 

реалізація масштабних інфраструктурних проектів передбачає диверсифікацію 

джерел залучення фінансових ресурсів; 8) комплексний характер діяльності 

туристичного підприємства потребує наявності розвинених горизонтально-

вертикальних управлінських взаємозв’язків із суб’єктами господарювання 

пов’язаних видів економічної діяльності в процесі нарощення масштабів його 

інноваційного розвитку; 9) оцінка ефективності інноваційного розвитку 

підприємств туризму базується не лише на обсягах отримуваного ними прибутку, 

але й сприйнятті впровадженої інновації з боку безпосередніх споживачів, що 

обумовлює доцільність організації періодичних ринкових досліджень на засадах 

проведення соціологічного опитування клієнтів; 10) ефективність управління 

інноваційним розвитком туристичних підприємств доволі часто обмежується 

надмірним рівнем тінізації туристичної галузі, що не лише ускладнює 

спрямування грошових ресурсів у сегмент фінансування інноваційних проектів 

підприємств, але й формує ірраціональний механізм розподілу доданої вартості, 

отриманої в сфері туристичної індустрії. 

Ефективні організаційні форми управління інноваціями підвищують 

еластичність підприємства реагувати на зміни економічного середовища, а також 

покращують його здатність гнучко адаптуватися до вимог і потреб ринку. Такі 

організаційні блоки є складовими елементами механістичної структури 

управління інноваційним розвитком, що ініціюють і продукують системні 

інноваційні зміни підприємства. Своєю чергою, вибір організаційних форм 

реалізації нововведень залежить від ступеня мінливості пріоритетного для 

підприємства сегмента ринку: в умовах високої мінливості використовуються 

адаптивні структури (проектна та матрична), тоді як за умов низької мінливості 

ринкового середовища перевага надається спеціальним підрозділам, що 

орієнтовані на функціонування в довготривалій перспективі, коли інноваційний 

проект перебуває на початковому етапі впровадження. Управління інноваційною 

діяльністю є невід’ємною частиною діяльності підприємства, яка несе в собі 

імпульс розвитку, ґрунтуючись на нових підходах до вирішення традиційних 



75 

господарських завдань. Оптимальне поєднання виробничо-господарської та 

інноваційної діяльності не лише формує ресурсний базис для підвищення 

ефективності функціонування підприємства, але й створює передумови для 

реагування на випередження шляхом виявлення нових перспективних напрямів 

ведення бізнесу та диверсифікації діяльності з метою покращення якості 

задоволення потреб суспільства [145, с. 265-266]. Таким чином, ефективне 

управління інноваційним розвитком забезпечує можливість побудови такого 

формату використання ресурсного забезпечення туристичного підприємства, який 

дозволяє мобілізувати його сильні сторони та мінімізувати ризики 

ірраціонального використання ресурсного потенціалу, шляхом перепроектування 

технології обробки вхідних ресурсів, що формує передумови як для отримання 

інноваційних туристичних продуктів, що володіють якісно новими споживчими 

властивостями, так і максимізації обсягів отримуваного доходу на основі 

зміщення центрів ведення конкуренції в сферу менш насиченого пропозицією 

сегмента туристичного ринку.  

Забезпечення ефективності управління інноваційним розвитком 

підприємств туризму потребує гарантування його відповідності таким ключовим 

принципам як:  

 комплексність (полягає в орієнтації на системний підхід до управління 

інноваційними процесами, що дозволяє максимізувати спрямування незадіяних 

ресурсних резервів підприємства в інноваційну сферу та уникнути ситуаційних 

ризиків прийняття помилкових управлінських рішень); 

 гнучкість (розвинена спроможність системи управління інноваційним 

розвитком туристичного підприємства оперативно реагувати на зміну параметрів 

умов економічного середовища його функціонування, що дозволяє формалізувати 

оптимальну структуру цієї системи у відповідності до поставлених стратегічних 

цілей і завдань позиціонування підприємства на туристичному ринку); 

 іманентність (здатність системи управління інноваційним розвитком 

туристичного підприємства еволюціонувати та самовдосконалюватися на засадах 

використання можливостей внутрішніх ресурсних резервів, набутого досвіду, 
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навичок, вмінь і знань); 

 збалансованість (передбачає оптимальний розподіл повноважень, 

обов’язків і відповідальності за процеси інноваційного розвитку, що забезпечує 

максимізацію ефективності функціонування цільової системи управління та 

мінімізує ризики виникнення конфліктів інтересів під час проектування, розробки 

та впровадження інновацій на туристичному ринку); 

 науковість (доцільність детермінації інтелектуально-кадрової складової 

системи управління інноваційним розвитком у процесі розробки та прийняття 

управлінських рішень, адже специфіка управління в інноваційній сфері потребує 

розширення управлінських компетенцій шляхом обов’язкового врахування 

обґрунтованої науково-технологічної думки);  

 послідовність (передбачає здійснення прогнозованої управлінської 

політики туристичного підприємства в інноваційній сфері на засадах прийняття 

логічних науково обґрунтованих управлінських рішень, що гарантує ресурсно-

функціональну підтримку реалізації інноваційного проекту в довгостроковій 

перспективі незалежно від зміни топ-менеджменту та керівництва середньої 

ланки управління туристичного підприємства); 

 раціональність (полягає у формуванні оптимальної структури системи 

управління інноваційним розвитком туристичного підприємства, що забезпечує 

економічну доцільність співвідношення отриманого корисного ефекту та витрат 

на підтримку ефективного функціонування цієї системи, а також задовольняє 

інтереси максимальної кількості учасників суспільно-економічного обміну в 

інноваційній сфері туризму). 

Учена Л. Волощук у своїх дослідженнях відводить інноваційному розвитку 

стратегічну роль у становленні процесів забезпечення економічної безпеки 

підприємства. В цьому контексті нею обґрунтовано такі фундаментальні засади та 

постулати управління інноваційним розвитком підприємства: 1) підприємство, що 

орієнтоване на інноваційний розвиток, позиціонується як відкрита динамічна 

система та водночас є підсистемою інноваційного кластеру вищого рівня 

(галузевого, регіонального, національного тощо); 2) суб’єктом управління 
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інноваційним розвитком підприємства є його керівництво; 3) об’єктом управління 

першого порядку є інноваційна діяльність (інновації, інноваційні процеси, 

проекти тощо), ефективність якої визначається спроможністю формувати 

передумови для зміцнення конкурентних позицій підприємства на ринку; 

4) об’єктом управління другого порядку є інноваційний потенціал та інноваційне 

середовище, ефективність управління якими залежить від рівня кадрового 

забезпечення, що характеризується наявністю інтелектуальних знань і 

компетенцій, мотивацією до генерування ідей, а також здатністю стратегічного 

бачення середньо- та довгострокової перспективи; 5) цільовими орієнтирами 

управління інноваційним розвитком є конкурентоспроможність та ефективність 

функціонування підприємства на інноваційних засадах; 6) динамічна модель 

характеру інноваційного розвитку постійно потребує змін функцій, цілей і 

завдань системи його управління; 7) управління інноваційним розвитком 

підприємства має відповідати критеріям цілеспрямованості, індикативності, 

системності, ієрархічності та адаптивності; 8) управління інноваційним розвитком 

підприємств визначається дуальним характером: з однієї сторони, він є об’єктом 

управління, а з іншої, – його конкретні результати детермінують параметри 

ефективності управління підприємств в інноваційній сфері [65, с. 56-57]. Таким 

чином, управління інноваційним розвитком туристичного підприємства 

передбачає наявність чіткої структурно-ієрархічної будови забезпечення 

підтримки керованості процесів проектування, розробки та впровадження 

інновацій, що не лише формує передумови для нарощення ресурсних 

потужностей та збільшення ефекту масштабу господарювання цього 

підприємства, але й мобілізує резерви для формалізації превентивних механізмів 

захисту в контексті зміцнення його економічної безпеки.  

Невизначеність і мінливість параметрів умов економічного середовища 

функціонування туристичних підприємств обумовлюють доцільність формалізації 

диференційованих моделей управління їх інноваційним розвитком. Своєю 

чергою, надання пріоритетності окремій моделі управління залежить від 

специфіки функціонування конкретного туристичного підприємства, його 
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ресурсної спроможності, ринкових позицій, детермінованих стратегічних і 

тактичних цілей, що в сукупності формалізує системно-прикладні засади 

реалізації інноваційної політики підприємства. Концептуально можна виділити 

три моделі управління інноваційним розвитком підприємств туризму, а саме: 

проектно-орієнтовану, структурно-функціональну та тактико-оперативну. 

Проектно-орієнтована модель управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств передбачає їх стратегічну спрямованість на розробку якісно нових, 

відмінних від вже існуючих аналогів на ринку інновацій, що володіють 

унікальними споживчими властивостями, впровадження яких дозволяє істотно 

підвищити норму отримуваного прибутку підприємствами і завоювати нові 

сегменти туристичного ринку. Проектно-орієнтована модель управління 

інноваційним розвитком передбачає доцільність виокремлення проектно-

інноваційного підрозділу в організаційній структурі підприємства, 

функціонування якого спрямоване на залучення фінансування розробки 

інновацій, проведення науково-дослідницьких експериментів, забезпечення 

інтелектуально-кадрової підтримки інноваційної діяльності, координації 

інноваційно-наукових досліджень. Очевидно, що проектно-орієнтована модель 

управління інноваційним розвитком першочергово є пріоритетною для великих 

туристичних підприємств з огляду на потребу в забезпеченні масштабної 

ресурсної підтримки формалізації її управлінських механізмів та інструментів. 

Своєю чергою, структурно-функціональна модель управління інноваційним 

розвитком передбачає доцільність формалізації управлінських підсистем, 

механізмів та інструментів, що орієнтовані на системне вдосконалення та 

модернізацію діяльності підприємств туризму на засадах використання технологій 

власних проектних розробок, впровадження досягнень передових світових 

практик в інноваційній сфері та тактичного корегування стратегічних бізнес-

процесів. Формалізація організаційної будови структурно-функціональної моделі 

управління інноваційною діяльністю підприємства базується на узгодженні та 

координації дій його підрозділів, становленні процесів розвитку горизонтально-

вертикальних інтеграційних зв’язків у науково-технологічній сфері, залученні 
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послуг аутсорсингових компаній. Для туристичних підприємств, що орієнтовані 

на використання цієї моделі управління, характерним є пошук перспективних 

інноваційних ідей (стартапів) з метою забезпечення надання їм подальшої 

фінансової, технологічної та управлінської підтримки в процесі реалізації. 

Орієнтацію на адаптивне впровадження та апробацію вже існуючих 

інновацій на туристичному ринку передбачає тактико-оперативна модель 

управління інноваційним розвитком підприємства. У цьому випадку управлінські 

впливи сконцентровані на проектуванні ефективних технологій імплементації 

інновацій у практику господарювання при одночасній мінімізації витрат на 

обслуговування інноваційних процесів. Організаційна структура тактико-

оперативної моделі управління інноваційним розвитком формалізується на 

засадах раціонального поєднання фінансово-економічного, матеріально-

технічного, інтелектуально-кадрового та управлінського базису туристичного 

підприємства. Надання пріоритетності тактико-оперативній моделі управління, 

головним чином, дозволяє вирішити ситуаційні проблеми, що пов’язані з 

активізацією інноваційного розвитку туристичного підприємства, однак ця 

модель є ресурсно неспроможною ініціювати процеси його техніко-технологічної 

модернізації на інноваційних засадах.  

Цілком очевидно, що корегування параметрів інноваційного розвитку 

туристичних підприємств потребує формалізації його адекватної системи 

управління, що покликана забезпечувати стратегічну й оперативну керованість 

інноваційних процесів, а також спроможна своєчасно реагувати на виклики й 

запити туристичного ринку. Поняття “система” (в перекладі з грецької мови – 

“сполучення”) є одним із базисних у сфері природничих, технічних і соціальних 

наук. Учені Р. Акофф і Ф. Емері тлумачать поняття системи через призму цілісної 

сукупності взаємоузгоджених структурних елементів і складових, що 

функціонують з метою досягнення детермінованої стратегічної мети та реалізації 

поставлених у межах останньої завдань [2, с. 74]. Система формалізується на 

засадах поєднання сукупності множини пов’язаних між собою елементів, які 

становлять певне цілісне утворення [267].  
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Для будь-якої системи можна структуризувати її як внутрішнє, так і 

зовнішнє середовище. Внутрішнє середовище системи визначається параметрами 

взаємодії її організаційно-складових елементів, підсистем і блоків, тоді як 

зовнішнє – характером впливу чинників, оточуючих об’єктів цільової системи. 

Результат взаємодії внутрішнього та зовнішнього середовища системи визначає 

ефективність її функціонування в просторово-часовому вимірі. У своїх 

дослідженнях В. Бойко виділяє такі ключові ознаки системи: упорядкована 

сукупність структурних складових елементів, що взаємодіють між собою на 

засадах наперед визначених правил і норм; відкритість системи, що формує 

передумови для трансформації вхідних її ресурсів у кінцевий результат 

функціонування; наявність усталеного характеру взаємозв’язків між складовими 

елементами системи; чіткий ієрархічний розподіл повноважень, обов’язків, 

відповідальності та центрів контролю в процесі реалізації функцій системи; 

наявність у цілісної системи властивостей, що є не типовими для її складових 

елементів поодинці; здатність до саморозвитку та саморегуляції системи [46, 

с. 24-25]. Таким чином, під системою управління інноваційним розвитком 

туристичного підприємства слід розуміти цілісну сукупність її складових 

елементів, механізмів, підсистем і блоків, що органічно взаємодіють між собою 

для забезпечення керованості інноваційних процесів на засадах наперед 

визначеного розподілу повноважень, обов’язків і відповідальності в контексті 

досягнення детермінованих цілей функціонування підприємства на туристичному 

ринку. Доцільність орієнтації на дотримання системного підходу в процесі 

управління інноваційним розвитком підприємств туризму обумовлюється з 

огляду на таке: 1) можливість забезпечення підтримки стратегічного планування 

інноваційної діяльності підприємств; 2) максимізація ефективності керованості 

процесами інноваційного розвитку; 3) мінімізація ризиків конфліктів інтересів 

при прийнятті управлінських рішень; 4) інтеграція ресурсно-управлінського 

забезпечення активізації інноваційної діяльності; 5) можливість побудови 

ефективних механізмів оперативного корегування процесів інноваційного 

розвитку туристичного підприємства. Функціонування системи управління 
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інноваційним розвитком спрямоване на виконання базисних функцій управління 

(аналіз, планування, організація, мотивація та контроль [159]), характеристика та 

особливості реалізації яких у туристичних підприємств представлені в табл. 1.3. 

Система управління інноваційним розвитком туристичного підприємства 

має складну структурно-ієрархічну побудову, що агрегується з таких складових 

елементів як проектно-технологічний блок, ресурсно-функціональний апарат та 

організаційно-постановчий механізм (рис. 1.6). 

Таблиця 1.3 

Функції системи управління інноваційним розвитком туристичного 

підприємства (авторська розробка) 

Функції Характеристика функції 
управління 

Особливості реалізації функції 
управління 

Аналіз 

Спрямована на встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків, 
тенденцій та закономірностей у 
сфері інноваційного розвитку 
туристичного підприємства. 

Потребує формалізації інстру-
ментів збору, обробки та систе-
матизації об’єктивної інформації 
науково-технологічного та 
ринкового характеру. 

Планування 

Передбачає детальне програму-
вання етапів інноваційного роз-
витку підприємства з обґрунту-
ванням цілей, ресурсної під-
тримки та строків реалізації 
інноваційного проекту. 

Потребує узгодження цілей 
підприємства з його ресурсними 
можливостями та параметрами 
розвитку туристичного ринку. 
Вимагає періодичного корегування 
програмного плану. 

Організація 

Націлена на проектування 
структури системи управління 
інноваційним розвитком, побу-
дову її функціональних взаємо-
зв’язків і формування ресурсної 
підтримки. 

Передбачає залучення додаткових 
фінансових, матеріально-
технічних, управлінських та 
інтелектуально-кадрових ресурсів 
у процесі реалізації інноваційного 
проекту. 

Мотивація 

Спрямована на формування 
системи матеріальних і соціально-
психологічних стимулів за-
безпечення ефективності інно-
ваційного розвитку. 

Потребує збільшення фінансування 
фонду заробітної плати 
працівників туристичного під-
приємства та врахування осо-
бистісних рис їх характеру. 

Контроль 

Передбачає формування меха-
нізмів моніторингу процесів 
інноваційного розвитку та 
застосування санкцій при 
виявлених порушеннях. 

Присутні ризики загострення 
внутрішніх протистоянь і кон-
фліктів між суб’єктами іннова-
ційного розвитку туристичного 
підприємства 

Якісною характеристикою системи управління інноваційним розвитком 

туристичного підприємства є її здатність забезпечувати безперебійне виконання 

покладених на неї функцій в умовах підвищених ризиків і загроз економічного 



82 

середовища. Очевидно, що цільова система управління є відкритою структурною 

надбудовою туристичного підприємства, яка здатна еволюціонувати та 

самовдосконалюватися відповідно до зміни його стратегічних і тактико-

оперативних цілей в інноваційному сегменті туристичного ринку.  

 

Рис. 1.6. Структура системи управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств (авторська розробка) 
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Характерна специфіка інноваційного розвитку формує низку змін у 

функціонуванні підприємства як кількісного, так і якісного характеру, серед яких, 

зокрема, біфуркаційність (здатність формувати якісно новий стан структурно-

організаційних підрозділів підприємства); адаптивність (спроможність 

адаптовуватися до внутрішніх і зовнішніх трансформацій); циклічність 

(послідовна зміна параметрів внутрішнього середовища підприємства).  

Інноваційний розвиток характеризується не лише безперервними процесами 

оновлення продуктів і послуг, впровадженням нових технологій, вдосконаленням 

бізнес-процесів, але й постійною мотивацією розвитку, що визначає вплив 

часового фактора, який відображає життєвий цикл інновацій [238, с. 13-14]. 

Таким чином, особливості управління інноваційним розвитком 

туристичного підприємства детермінують специфіку забезпечення керованості 

інноваційних процесів, що потребує формалізації структурних параметрів 

цільової системи управління, гарантування спрямованості її функціонування в 

площину максимізації пріоритетного критерію оптимальності, врахування 

інтелектуальної складової при реалізації кадрової політики та диверсифікації 

джерел формування ресурсної підтримки процесів інноваційного розвитку. Все це 

посилює доцільність поглиблення досліджень у сфері прикладних аспектів 

організації системи управління розвитком туристичних підприємств на 

інноваційних засадах. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Розвиток туристичного підприємства є адекватною реакцією на виклики 

оточуючого його середовища, яка передбачає імплементацію сукупності 

поступальних змін у розрізі структурно-функціональних параметрів 

підприємства, що спрямовані на підвищення ефективності використання його 

ресурсного потенціалу та зміцнення динамічної конкурентоспроможності в 

просторово-часовому вимірі. Розвиток туристичного підприємства 

обумовлюється його галузевими особливостями, серед яких сезонність, 
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територіальна розгалуженість об’єктів надання туристичних послуг, наявність 

тісних взаємозв’язків туристичної галузі з іншими видами економічної діяльності, 

переважна орієнтація на людей з середнім та високим рівнем доходів, потреба в 

залученні до процесу надання туристичних послуг посередників, глобалізаційний 

характер розвитку туристичної галузі, надмірна залежність від розвиненості 

об’єктів інфраструктури, високий рівень галузевої спеціалізації видів туризму, 

обов’язкова умова гарантування належного рівня безпеки туристу, визначальність 

іміджевих характеристик поряд з ціновими параметрами ведення конкуренції, 

потужний соціально-культурний аспект туристичної галузі, пов’язаність із 

використанням природних ресурсів та екосистем. Врахування цих особливостей 

дозволило ідентифікувати концептуальні характеристики розвитку туристичного 

підприємства, а саме: динамічність, керованість, системність, упорядкованість, 

циклічність, адаптивність, конгруентність і результативність. 

2. Загострення конкурентної боротьби обумовлює доцільність активізації 

розвитку інноваційної діяльності туристичних підприємств, що тлумачиться як 

цілеспрямована діяльність у сфері використання науково-технічного, 

інвестиційного та управлінського ресурсного інструментарію, раціональне 

поєднання якого трансформується в проектування та розробку інновацій 

(продукти, що володіють якісно новими структурно-функціональними 

характеристиками), впровадження в практику господарювання підприємства яких 

забезпечує підвищення ефективності його функціонування, покращення 

соціально-економічних параметрів задоволення потреб споживачів, побудову 

превентивних механізмів мінімізації дестабілізуючого впливу ризиків і загроз 

підприємства, а також зміцнення його 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, яка формалізується в максимізації їх прибутку, структурній 

перебудові бізнес-процесів, залученні незадіяних резервів розвитку, підвищенні 
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якості туристичних послуг, покращенні керованості підприємства, оптимізації 

трансакційних витрат, підвищенні гарантій безпеки споживачів туристичних 

послуг, автоматизації технологічних процесів і становленні засад раціонального 

природокористування.  

3. Управління інноваційним розвитком туристичних підприємств 

детермінується рядом особливостей, серед яких доцільно виділити такі: 

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 

в туристичній галузі; наявність ризиків витоку інформації, що містить комерційну 

таємницю; ліцензування окремих видів діяльності в туризмі; залежність 

ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств від розвитку 

об’єктів інфраструктурного забезпечення; тінізація туристичної галузі. 

Управління інноваційним розвитком туристичних підприємств передбачає 

формалізацію їх адекватної системи, що агрегується з проектно-технологічного 

блоку, ресурсно-функціонального апарату та організаційно-постановчого 

механізму, 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. Гарантування ефективності системи 

управління інноваційним розвитком підприємств туризму вимагає дотримання 

таких принципів, як комплексність, гнучкість, іманентність, збалансованість, 

науковість, послідовність і раціональність. 

Результати досліджень автора щодо узагальнення теоретичних засад 

дослідження розвитку та інноваційної діяльності туристичних підприємств 

висвітлені у публікаціях [9;12;14;18;20;24;26;29;30;33;38]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ 

 

2.1. Інструментарій управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств 

 

В умовах сучасної економіки ефективне функціонування та якісний 

розвиток підприємств значною мірою залежать від активності впровадження ними 

інноваційної діяльності, застосування інноваційних процесів в операційній, 

управлінський, маркетинговій сфері, освоєння і реалізації інноваційної продукції, 

послуг. Інновації, інноваційна діяльність як основа ефективного довготривалого 

економічного розвитку більш ніж століття досліджується у працях видатних 

світових та вітчизняних науковців та практиків. Наукові концептуальні знання та 

методологія у цій сфері мають практичну емпіричну основу, пов’язану з 

формуванням наукових знань та концепцій на засадах закономірностей та 

фактичного розвитку інноваційних процесів як основних факторів динаміки, 

зростання й подовження життєвих циклів як окремих суб’єктів господарської 

діяльності, так і економічних систем різних рівнів.  

Питання формування та впровадження новацій, інновацій, інноваційної 

діяльності як основи та основного “двигуна” ефективного функціонування та 

розвитку підприємств досліджувалося у працях таких вчених, як Н. Кондратьєв, 

Е. Менсфілд, Б. Санто, К. Фрімен, Р. Фостер, Й Шумпетер. Серед сучасних 

науковців, що займаються дослідженнями проблематики інновацій та розробкою 

методичних засад, інструментарію управління інноваційним розвитком, доречно 

виділити таких дослідників, як О. Амоша, В. Базилевич, С. Валдайцев, О. Дацій, 

М. Денисенко, В. Євтушевський, С. Ілєнкова, М. Крупка, А. Пересада, С. 

Покропивний, М. Майорова, Л. Нейков, Д. Черваньов та інші. Інновація як 

наукова категорія вперше була визначена у працях Й. Шумпетера, який описав 

інноваційні процеси як нові комбінації, що формуються в результаті реорганізації 
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виробництва завдяки використанню нової техніки, появі нової сировини, 

впровадженню нової продукції та нових ринків збуту для її подальшої реалізації 

[297, с. 31]. В дослідженнях сутності інновацій та інноваційної діяльності 

домінують два основні підходи: процесний відтворювальний підхід, відповідно до 

якого основою інновацій, інноваційної діяльності є формування та впровадження 

інноваційного процесу (процесу життєвого циклу інновацій) та складання 

окремих стадій цього процесу: фундаментальні, прикладні дослідження та 

НДДКР, освоєння, впровадження, комерціалізація і т.д. на рівні життєвих циклів 

продуктів та компаній та як загальний глобальний процес науково-технічного 

розвитку, прогресу, що формує нові виробничі уклади економічних систем.  

Другим підходом є об’єктний, за яким інновації є продуктом, результатом 

реалізації певної ідеї, творчого процесу. За процесним підходом С. Покропивний 

визначає інновації як упровадження в господарську практику результатів 

інноваційних процесів [224, с. 24]. Водночас А. Пересада окреслює інновації як 

процес доведення наукової ідеї та технічного винаходу до виробничого 

впровадження та комерціалізації, що стимулює техніко-технологічні і соціальні 

зміни та є джерелом додаткового прибутку для суб’єктів господарювання [215, с. 

160].  

Д. Черваньов та Л. Нейков розглядають інновацію як техніко-економічний 

процес, що завдяки формуванню та реалізації ідей приводить до удосконалення та 

освоєння нових продуктів і технологій із покращеними удосконаленими 

властивостями, які насичують ринок новими видами продукції та збільшують 

дохід від їх реалізації [273, с. 25]. Важлива роль інновацій у розвитку економіки 

пов’язана в першу чергу з розвитком науково-технічного прогресу та 

впровадженням результатів наукових здобутків у практичну діяльність 

підприємств [166, с. 145]. Науковці акцентують увагу на інновації в першу чергу 

як результаті впровадження інноваційної діяльності, що може бути представлений 

у вигляді нової продукції чи наукових, технологічних, управлінських інновацій, 

які можуть отримуватися на будь-якому етапі інноваційного процесу [271, с. 13]. 

Зазначимо, що певним недоліком такого підходу є необхідність його 
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додаткового емпіричного підтвердження, оскільки результат – сформована 

новація як наукове знання – продукт інтелектуальної праці та інновація як 

результат, що має ринкове впровадження, можуть бути отримані не на будь-

якому, а лише на окремих етапах інноваційного процесу, таких як НДДКР, де 

формується та моделюється новація як наукове знання з точки зору його 

подальшого застосування, та етапу запуску у виробництво й виходу на ринок 

інновації як продукту чи процесу, оскільки подальші етапи інноваційного процесу 

є вже етапами життєвого циклу продукту. 

Відповідно, дискусійним є питання ототожнювання у наукових джерелах 

сутності інноваційної діяльності та інноваційного процесу, оскільки ці два 

поняття, незважаючи на свою морфологічну схожість, мають докорінно різне 

значення та зміст. Так, за загальним визначенням інноваційна діяльність є 

діяльністю з розроблення та впровадження інновацій, а самі інновації виступають 

кінцевим результатом інноваційної діяльності. Натомість інноваційний процес 

являє собою безпосередній процес створення та впровадження інновації і сам по 

собі є частиною інноваційної діяльності, без якої створення як новацій, так і 

інновацій було би неможливим; проте поняття інноваційної діяльності є значно 

ширшим поняттям, що включає такі аспекти, як інвестування та фінансування 

інноваційної діяльності, трансфер, маркетинг інновацій, взаємодія з іншими 

суб’єктами в інноваційній інфраструктурі та інші аспекти, без яких реалізація, 

комерціалізація та розвиток інновацій були б неможливими. 

За об’єктним підходом інновація визначається як кінцевий результат 

інноваційної діяльності, призначений для подальшої комерціалізації у вигляді 

процесу, що спрямований на освоєння нових та удосконалення існуючих 

технологій, способів діяльності або створення якісно нових для ринку продуктів 

та послуг для їх подальшого ринкового впровадження [87, с. 5]. За визначенням Т. 

Майорової, інноваційна діяльність є процесом доведення наукової ідеї чи 

технічного винаходу до стадії практичного використання, що дає можливість 

отримання прибутку та приводить до техніко-технологічних і соціальних змін 

[167, с. 128]. Окремі акценти інноваційної діяльності зосереджені на вивченні 
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наукових новинок та їх впровадженні у процес виробництва з метою покращення 

результатів господарювання [207, с. 167]. Відтак можна стверджувати, що 

інноваційною діяльністю підприємств є діяльність, спрямована на розробку, 

впровадження у виробництво та комерціалізацію продуктових та процесних 

інновацій із метою отримання прибутку та забезпечення ефективного 

динамічного розвитку на даний час і в майбутньому.  

Зазначимо, що інноваційна діяльність, на відміну від операційної, 

фінансової, інвестиційної та інших видів діяльності, має дуалістичний результат, 

оскільки в результаті її реалізації з’являється новий продукт чи новий 

виробничий, технологічний, управлінський, маркетинговий процес, 

комерціалізація якого дає певний обсяг прибутку та доданої вартості. Водночас 

результатом інноваційної діяльності є в першу чергу інтелектуальний продукт, 

сама по собі ідея, розробка, що патентується та може бути реалізована у вигляді 

ліцензій на виготовлення чи впровадження даного продукту або ж процесу, і цей 

інтелектуальний ліцензійний продукт може бути реалізований на внутрішньому 

та на зовнішніх ринках, а його вартість залежить від цінності, новизни, 

радикальності самої розробки та можливості її подальшої дифузії – впровадження 

в інших галузях та сферах виробничо-господарської діяльності, а їх вартість може 

перевищувати дохід, отриманий від операційної діяльності, пов’язаної з 

безпосереднім виробництвом інноваційного продукту. Відповідно, загальною 

тенденцією науково-технологічного розвитку є пошук унікальних інноваційних 

рішень, інструментів інноваційного розвитку як у площині продуктових, так і в 

значній мірі процесних, сервісних інновацій, сучасна реалізація яких, на відміну 

від продуктових, спрямована на значну дифузію, поширення та комерціалізацію. 

Вітчизняними та зарубіжними науковцями сформовано та систематизовано 

основні підходи до класифікації інновацій. Так, Ю. Яковец за структурою змін 

класифікував інновації на базові, покращуючі, мікроінновації, псевдоінновації та 

антиінновації; за сферою діяльності – на технологічні, економічні, громадянсько-

правові, екологічні, соціально-політичні, в сфері культури, безпеки та охорони 

здоров’я; за масштабом діяльності – на глобальні, цивілізовані, регіональні, 
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локальні, точкові [299, с. 59-62]. Найбільш широку та адаптовану класифікацію 

інновацій надав А. Пригожин, поділяючи їх за типом нововведень на матеріально-

технічні та соціальні; за інноваційним потенціалом – на базові, комбінаторні, 

комплексні та модифіковані; за особливостями здійснення – одиничні, дифузійні, 

завершені, незавершені, успішні та неуспішні інновації; за місцем у виробничому 

циклі – забезпечуючі та продуктові; за обсягом – точкові, системні та стратегічні; 

за метою – інновації, спрямовані на зростання якості продукції, ефективності 

виробництва, ресурсозберігаючі, екологічні, поліпшуючі умови праці та 

спрямовані на збереження здоров’я, багатоцільові інновації [229, с. 22-24]. В. 

Горшков пропонує розподіляти інновації за, по-перше, структурною ознакою на 

інновації на вході, інновації на виході та інновації у структурі підприємства як 

системи; та по-друге, за цільовими змінами, поділяючи їх на технологічні, 

виробничі, економічні, торгові, соціальні та управлінські [88, с. 5-6]. 

Класифікація, запропонована В. Новіковим [206, с. 44-45], розподіляє інновації за 

сферою використання, масштабами поширення та характером впровадження. 

Інноваційна діяльність туристичних підприємств, на відміну від 

підприємств інших видів діяльності, має свої особливості та специфіку. Інновації 

у туристичній сфері визначають як системні заходи, що мають якісну новизну та 

приводять до позитивних зрушень, які забезпечують стійке функціонування та 

розвиток підприємств і туристичної галузі в цілому [63, с. 113-114]. 

На думку О. Давидової, інновації у туризмі є результатом застосування 

чогось нового, що підвищує ефективність, приводить до отримання комерційного 

прибутку та забезпечує стійке функціонування і розвиток [97, с. 66]. За 

визначенням В. Новікова, інновації в туризмі є результатом дій, спрямованих на 

створення нового чи зміну існуючого туристичного продукту, використання 

нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, вдосконалення 

транспортних чи готельних послуг, освоєння нових ринків збуту та впровадження 

сучасних форм організаційно-управлінської діяльності [206, с. 44]. Водночас 

дослідники наголошують на системному характері інноваційної діяльності, 

акцентуючи увагу на якісній новизні інновацій у туризмі, в результаті 
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впровадження яких здійснюються позитивні зміни та забезпечується стійке 

функціонування підприємств туристичної сфери.   

Досліджуючи проблематику інноваційної діяльності туристичних 

підприємств, В. Селютін пропонує власну класифікацію інновацій у туризмі, 

поділяючи їх за типом інновацій на продуктові, організаційні та маркетингові 

інновації та за продуктово-технологічною класифікацією на регулярні, нішеві, 

революційні та архітектурні [259, с. 16-17]. Так, продуктові інновації 

визначаються як періодичні інновації, спрямовані на зміну споживчих 

властивостей туристичного продукту, зростання його конкурентоспроможності та 

позиціонування на ринку. Організаційні інновації пов’язують із: розвитком 

підприємств туристичного бізнесу, структури та системи управління процесами 

об’єднання, поглинання, реорганізації із застосуванням інноваційної техніки та 

технологій; кадровою політикою оновлення та підвищення рівня якості роботи 

кадрового складу; удосконаленням фінансово-економічної діяльності, обліку та 

звітності підприємств сфери туризму. Маркетингові інновації спрямовані на 

визначення та задоволення потреб цільових споживачів у майбутній діяльності 

підприємств туристичної сфери. За дослідженням В. Селютіна, основними 

інструментами інноваційної діяльності туристичних підприємств є нові форми 

відпочинку та туризму, нові види засобів розміщення, нові туристично-

екскурсійні об’єкти, нові туристично-екскурсійні маршрути, нові види послуг, 

розваг, готельного та ресторанного обслуговування, нові види бронювання та 

продажу, нові види туристичної реклами, нові методи управління персоналом та 

форми організації [259, с. 193]. За дослідженням Т. Фролової, основним 

інструментарієм інноваційної діяльності туристичних підприємств є 

впровадження послуг із новими якісними властивостями, використання нової 

техніки та технологій у наданні існуючих послуг, використання ресурсів, що 

раніше не використовувалися в туристичній діяльності, зміни в організації 

надання традиційних туристичних послуг, вихід на нові ринки збуту 

туристичного продукту [270, с. 46]. 

Загалом науковцями опрацьовано широкий вибір інструментарію 
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інноваційного розвитку туристичних підприємств за кожним із видів, напрямів 

інноваційної діяльності підприємств туристичної галузі. Так, основними 

напрямами, видами інновацій у туризмі, що найбільш повно та детально визначені 

і досліджені у наукових працях та знайшли свою практичну реалізацію в 

діяльності підприємств туристичної сфери, є продуктові, технологічні, 

маркетингові, організаційно-управлінські, сервісні та логістичні інновації [134, с. 

147-155]. 

Продуктовими інноваціями є інновації, спрямовані на зміну споживчих 

властивостей туристичного продукту, його позиціонування, та такі, що 

забезпечують конкурентні переваги. Вихід нового туристичного продукту, 

відмінного від інших продуктів, здатен зростити обсяги реалізації туристичних 

послуг та збільшити прибуток від туристичної діяльності, підвищити її 

рентабельність, є ефективним сучасним інструментом інноваційного розвитку. 

Ефективними інструментами за напрямком продуктових інновацій є розширення 

сегментів додаткових послуг та впровадження альтернативних видів туризму, 

таких як подієвий, етнографічний туризм, екстремальний, водний, кінний, 

пригодницький, підземний, аеро, гастрономічний туризм, розробка 

індивідуальних цільових програм та турів, організація корпоративних бізнес-

подорожей, виїзних бізнес-заходів, конференцій і т.д. У межах продуктових 

інновацій активно застосовується такий інструмент, як розширення сегментів 

додаткових послуг, впровадження програм лояльності. Новітнім є розвиток 

соціального, масового туризму, а саме: сільського, екологічного та зеленого 

туризму. Наступним ефективним елементом продуктового напряму є розвиток 

нових туристичних центрів – маловідомих місць у віддалених районах країни та 

формування й стимулювання інтересу і попиту до нових нетипових туристичних 

маршрутів. Креативним, новітнім інструментом є розробка і впровадження нових 

форматів туристичних послуг, таких як послуги в 3D-, 5D-форматах із 

можливістю віртуальних подорожей у будь-яку точку планети. 

Технологічні інновації спрямовані на освоєння та використання сучасної 

техніки та новітніх інформаційних, телекомунікаційних технологій та зміну 
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ведення процесу туристичної діяльності. Активними інструментами за цим 

напрямом є електронна торгівля, створення віртуальних туристичних фірм, 

комп’ютеризація ведення туристичної діяльності, глобалізація процесів надання 

туристичних послуг та перехід на електронне обслуговування. Електронний 

бізнес як інструмент інноваційного розвитку та інноваційні технології в 

туристичній індустрії досліджено у праці Н. Гуржій [96, с. 222]. Ця нова форма 

ринкових відносин пов’язана з активним використанням можливостей Інтернету 

та сучасних телекомунікаційних технологій. Її особливістю і перевагою в 

туристичній сфері є те, що споживач має можливість отримання продуктів 

безпосередньо в туристичному центрі. Так, сьогодні активно діють програми 

електронного бронювання та складання турів, що значною мірою оптимізувало 

роботу підприємств-учасників туристичного ринку та забезпечило їх 

функціонування як єдиного офісу. Робота з програмними продуктами дає 

можливість туристичним операторам отримувати необхідний обсяг цінової, 

якісної та змістовної інформації щодо туристичних продуктів у будь-який час, що 

актуалізує послуги та надає можливість бронювати і відстежувати проходження 

замовлень. Сучасними програмними продуктами, що є ефективними 

технологічними інструментами, вважаються програми Galileo, Amadeus, Sabre, 

Worldspan та інші, що широко застосовуються для роботи у туристичній сфері 

провідними туроператорами. Ці інформаційні продукти створюють загальні 

інформаційні системи, що дають можливість резервувати всі основні послуги 

туристичної інфраструктури. Новітніми інструментами є впровадження 

прогресивних технологій обслуговування споживачів туристичних послуг: 

інформатизація банку даних про об’єкти, туристичні ресурси, туристичні послуги, 

доступ до використання цієї бази операторів та автоматизація процесів роботи 

туристичних операторів, компонування та формування турів клієнтів у режимі 

онлайн із урахуванням особливостей замовлення за одночасної оплати обраних 

туристичних послуг та сформованого замовлення. Активним є використання 

технологічних інновацій у наданні готельних послуг від впровадження 

автоматизованих систем бронювання, компонування та інформаційного 
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забезпечення клієнтів до впровадження спеціальних систем, що запам’ятовують 

особливості налаштування клієнтів (температурний режим, музику, телеканали і 

т.д.), програмують та застосовують їх для максимального ефективного 

задоволення потреб відпочиваючих [248, с. 200]. 

Маркетингові інновації спрямовані на задоволення потреб цільових 

споживачів та залучення нових сегментних груп потенційних споживачів 

туристичних послуг. Маркетингові інновації в туристичній сфері всебічно 

досліджувалися у працях Н. Данько, В. Данильчука, А. Загороднього, С. 

Мельниченко та інших науковців. Основними інструментами маркетингових 

інновацій є розробка та впровадження нових моделей позиціонування та 

рекламування туристичних продуктів, виготовлення та розповсюдження 

рекламної продукції, участь у туристичних ярмарках, виставках, конференціях і 

т.д. Важливе значення як інструмент маркетингових інновацій має розробка та 

впровадження бренду туристичних компаній і формування моделі споживчих 

уподобань та довіри до даного бренду, створення мережі компаній під єдиним 

найменуванням. За загальним визначенням, бренд є комплексом маркетингових 

елементів, планування та використання яких дозволяє сформувати позитивне 

враження щодо певної торгової марки та створює у масовій свідомості проекцію 

моделі з відмінною якістю та особливими властивостями, притаманними лише 

цьому конкретному бренду (товару, послузі чи компанії), що значно підвищує 

мотивацію потенційних споживачів до придбання послуг та аргументує ціну 

послуг, включає додаткові витрати на формування та обслуговування бренду, 

забезпечує відмінність, вищу ціну послуг у порівнянні з конкурентами.  

Н. Данько, вивчаючи брендинг туристичного підприємства як напрям 

удосконалення його рекламної стратегії, значно звужує це поняття. Водночас А. 

Загородній акцентує увагу на довготривалій перевазі, що надає брендинг, на 

значному зростанні конкурентоспроможності туристичного бренду та його 

конкурентних перевагах. Поняття брендингу як інноваційного інструмента 

уособлює комплекс створення певного образу, що включає: логотип (товарний 

знак), рекламне звернення, що формують образ та комплекс послуг і 
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характеризують особливі переваги та особливу якість у наданні послуг даного 

бренду. Брендинг як інноваційний інструмент знаходиться в стані удосконалення 

та інноваційно-трансформаційних змін, і в сучасних умовах активного 

застосування набуває такий інструмент, як інтернет-брендинг, що забезпечує 

реалізацію двох особливих маркетингових факторів: онлайн-присутність 

туристичних операторів і доступ до них споживачів та онлайн-продажі. 

Створення бренду виокремлює підприємство серед інших схожих підприємств – 

постачальників туристичних послуг та через формування позитивної репутації як 

креативного комплексу послуг з високою якістю їх надання забезпечує 

конкурентоспроможність підприємства на туристичному ринку. За визначенням 

науковців, туристичний брендинг є кульмінацією комплексу напрямів та засобів 

маркетингової діяльності, що дає можливість створити імідж туристичного 

бренду, повною мірою інформує споживача про статус, якість та ціну 

туристичного бренду [208, с. 200]. Новітніми інноваційними інструментами, що 

на даний час лише набувають застосування та мають значні перспективи 

розвитку, є застосування інтернет-маркетингу та соціального медіамаркетингу. 

Організаційно-управлінські інновації пов’язані з розвитком туристичного 

підприємства та зміною його організаційно-управлінської структури, 

впровадженням передових методів управління, кадрової політики, а також 

реорганізаційні нововведення пов’язані з укрупненням, поглинанням, 

об’єднанням та спільною діяльністю туристичних підприємств. Основними 

інструментами інноваційного розвитку за організаційно-управлінським напрямом 

є впровадження нових методів та форм управління суб’єктами туристичної 

діяльності, впровадження системи підвищення кваліфікації, перепідготовки та 

стимулювання працівників. У межах організаційних інновацій новітнім 

інструментом є використання нових інноваційних форм організації туристичної 

діяльності, підвищення інноваційного потенціалу та формування інноваційного 

типу мислення працівників, що працюють у туристичній сфері. 

За дослідженням Т. Лисюк та О. Терещук, одним із сучасних інструментів 

інноваційної діяльності туристичних підприємств є аутсорсинг, а саме: 
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використання зовнішніх ресурсів, що полягає у передачі традиційних чи супутніх 

функцій зовнішнім виконавцям. Аутсорсинг включає використання управлінських 

технологій планування, організації, реалізації та контролю процесу аутсорсингу 

чи його окремих проектів, що є спрямованою зміною конфігурацій економічної 

системи з метою підвищення ефективності управлінської діяльності та 

конкурентоспроможності туристичного продукту [162, с. 4-6]. Таким чином, 

аутсорсинг формує новий тип бізнес-систем, окремі елементи яких мають тісні 

економічні та бізнес-зв’язки і водночас залишаються самостійними суб’єктами 

економічної діяльності. Аутсорсинг є одним із найбільш поширених на сьогодні в 

туристичній галузі організаційних інновацій, внаслідок того, що дозволяє 

значною мірою оптимізувати роботу, знизити рівень адміністративних та 

трансакційних витрат, забезпечити високий рівень надання послуг, своєчасно та 

ефективно реагувати на зміни у кон’юнктурі ринку, зменшити необхідність 

інвестицій в основні засоби та зменшити необхідність утримання другорядних 

напрямків діяльності, отримати доступ до ресурсів, що відсутні у підприємства, та 

підвищити якість наданих послуг, охоплюючи та поєднуючи в єдиний комплекс 

всі сфери діяльності в туристичному бізнесі. Таким чином, застосування цієї 

технології дає можливість здійснити перехід від замкнутого обмеженого 

виробничого циклу до кооперації та взаємодії на суміжних економічних ринках, 

що приводить до розширення мережі продуктових інновацій туристичного 

бізнесу та водночас дозволяє оптимізувати вартість, час та процеси їх організації і 

надання через розподіл функцій та окремих робіт між спеціалізованими 

учасниками. Ця форма ведення бізнесу сприяє впровадженню інновацій в інших 

сферах туристичного бізнесу, значній кооперації та інтеграції туристичних 

підприємств як у межах окремих країн, так і на міжнародному ринку, формуючи 

світову туристичну індустрію як єдину систему взаємопов’язаних на 

інформаційному рівні бізнес-процесів і кооперації та роблячи цю сферу діяльності 

найбільш зовнішньо інтегрованою. 

Сервісні інновації спрямовані на розширення сервісних туристичних 

можливостей, впровадження передових методів навчання, перепідготовки 
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працівників, розробку та впровадження інноваційних моделей сервісного 

обслуговування споживачів туристичних послуг, враховуючи національні, 

культурні, рекреаційні та інші особливості. За дослідженням І. Антоненко, І. 

Мельника, сервісні інновації є ефективним інструментом зростання 

конкурентоспроможності туристичних підприємств. Якісними ознаками сервісних 

інновацій є їх концептуальна новизна, комерційна ефективність та здатність до 

виробничої реалізації. Сервісні інновації в залежності від впливу на них зовнішніх 

інновацій поділяються на групи: домінуючі інновації, клієнтоорієнтовані сервісні 

інновації, внутрішні інновації та інновації через сервіс [3, с. 39-45]. Оскільки 

туристичний бізнес належить до мережевого сектора економіки, формування 

туристичного продукту включає налагодження максимального контакту між 

постачальниками та споживачами послуг. Діяльність туристичних підприємств є 

сервісно-орієнтованою, спрямованою на взаємодію та кооперацію постачальників 

продуктів та послуг бізнес-партнерів. Зауважимо, що сервісні технології мають 

першочергове значення у формуванні туристичного продукту як результату 

взаємодії підприємств туристичного сектора. 

Узагальнена класифікація інструментів управління інноваційним розвитком 

туристичних підприємств представлена на рис. 2.1. Так, за сферою застосування 

інструменти управління інноваційним розвитком підприємств туризму доречно 

класифікувати на фінансові, технологічні, організаційно-управлінські, 

маркетингові, сервісні. До таких інструментів передусім відносяться 

ліцензування, реєстрація та розвиток бренду, факторний аналіз, аутсорсинг, 

бенчмаркінг.  

За врахуванням часових параметрів інструменти управління інноваційним 

розвитком туристичних підприємств поділяються на статичні та динамічні, а їх 

інструменти поділяються на балансові, оптимізаційні, динамічні, а за формою 

впливу – якісні та кількісні інструменти (розпорядження, вказівки, регламентація, 

кошториси, накази, стимулювання, мотивування). 

За напрямом впливу види інструментів управління інноваційним розвитком 

поділяються на інструменти прямого та непрямого впливу (концепція та стратегія 
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інноваційної діяльності туристичного підприємства, різного роду положення, 

плани, інструкції, накази, розпорядження). 

 

Рис. 2.1. Узагальнена класифікація інструментів та засобів управління 

інноваційним розвитком туристичних підприємств (сформовано автором) 

 

Відмітимо, що за методикою застосування інструменти управління 

інноваційним розвитком туристичних підприємств доречно поділяти на 

концептуальні, методичні, аналітичні та емпіричні. До них відносять SWOT-

аналіз, матрицю БКГ, матрицю “Мак-Кінзі”, аналіз статистичних даних, звітності; 

SPAСE-аналіз; комплексну діагностику туристичного підприємства, його 

інноваційного розвитку, аналіз та оцінку інноваційного потенціалу туристичного 

підприємства.  

За видами впливу інструменти управління інноваційним розвитком 

 

Інструменти та 
засоби управління 

розвитком 
туристичних 
підприємтсв 

За характером 
впливу 

Інструменти: 
економічні, соціально-
психологічні,  адмініст-
ративні, організаційно-
управлінські, техніко-

технологічні 

Інструменти:  прямого та 
непрямого впливу 

Інструменти: 
організаційні, мотива-
ційні, координаційні, 

планові, регулювальні та 
контрольні. 

За напрямом впливу 

За функціональною 
спрямованістю 

За формою впливу 

Інструменти: якісні та 
кількісні 

Засоби: планування 
інноваційної діяльності, 
бюджетування,  розпо-
рядчі та дисциплінарні 

документи 

Засоби: концепції,  стратегії 
інноваційної діяльності, 

положення, плани, інструкції, 
накази, розпорядження 

Засоби: розпорядження, 
вказівки, регламентація, 

кошториси, накази, 
стимулювання,  мотивування 

Засоби: ліцензування, 
розвитку  бренду, аналізу, 
аутсорсингу, бенчмаркінгу 

За сферою застосування 

Інструменти: фінансові, 
техніко-технологічні, 

організаційно-управлінські, 
маркетингові, сервісні 

Засоби: балансові, 
оптимізаційні, динамічні 

За методикою За видами впливу 

Інструменти:  
матеріального, 

адміністративного 
та психологічного 

впливу Засоби:  SWOT-
аналізу, матриць 

БКГ, “Мак-Кінзі”, 
аналізу даних, 

звітності; SPAСE- 
аналізу; комплекс-

ної діагностики 

За врахуванням часових 
параметрів 

Інструменти:  статичні та 
динамічні 

Інструменти:  
концептуальні, 

методичні,  аналі-
тичні, емпіричні 

Засоби:  договори, 
контракти, інструк-

ції, регламенти, 
розпорядження, 

заохочення 

Засоби:  модернізації, 
техніко-технологічного 

переоснащення, 
реінжинірингу, розбудови 

бізнес-процесів, 
контролінгу 

регламентація, 
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підприємств туризму розподіляють на інструменти матеріального, 

адміністративного, психологічного впливу, до них відносять: договори, 

контракти, інструкції, регламенти, розпорядження, відзнаки, премії, матеріальне 

заохочення, а за характером впливу – економічні, соціально-психологічні, 

адміністративні, організаційно-управлінські, техніко-технологічні, а основними є 

такі інструменти як планування інноваційної діяльності, бюджетування, 

конструкторські документи, технологічні карти, розпорядчі та дисциплінарні 

документи. 

Зауважимо, що за функціональною спрямованістю інструменти управління 

інноваційним розвитком туристичного підприємства варто класифікувати на: 

організаційні, мотиваційні, координаційні, планові, регулювальні та контрольні 

(це модернізація, техніко-технологічне переоснащення, реінжиніринг, розбудова 

бізнес-процесів, контролінг, регламентація, моніторинг інноваційного розвитку 

туристичного підприємства). 

У підсумку дослідження механізмів управління інноваційним розвитком А. 

Князевич, О. Крайчук [142, с. 47-48] зазначають, що реалізація функцій 

управління туристичним підприємством здійснюється із застосуванням груп 

організаційно-правових, економічних та психологічних методів. Кожна група 

методів включає інструменти управління інноваційним розвитком. Так, 

організаційно-правові методи та інструменти управління передбачають: дію 

суб’єктів господарювання відповідно до норм чинного законодавства, врахування 

регулюючих законодавчих актів у визначеній сфері діяльності, отримання 

ліцензій, дозвільної документації, визначеної законодавством, а також здійснення 

розпорядчих дій та прийняття положень, наказів, розпоряджень із метою 

планування та здійснення інноваційної діяльності; прийняття організаційних дій, 

спрямованих на оптимізацію інноваційної діяльності та контролюючих заходів 

під час проходження визначених етапів, засад та процесу здійснення інноваційної 

діяльності. Економічні методи та інструменти передбачають застосування 

техніко-економічного планування з складанням та прийняттям стратегічних 

планів інноваційної діяльності на коротко- та довгострокові періоди.  
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Одним із основних інструментів економічних методів є бюджетування 

інноваційної діяльності, що передбачає складання бюджетів, впровадження 

інноваційно-інвестиційних проектів та забезпечення функціонування системи 

інноваційного розвитку підприємств. Основними дієвими інструментами 

економічних методів є кредитування інноваційних проектів розробки та 

впровадження інновацій. У таких цілях фінансування необхідне для здійснення 

інноваційної діяльності; ціноутворення передбачає визначення ціни на нову 

інноваційну продукцію відповідно до існуючих методів та ринкової кон’юнктури; 

управління оподаткуванням полягає в можливості отримання додаткових пільг, 

пов’язаних із здійсненням інноваційної діяльності. 

Ефективним інструментом є економічне стимулювання, що включає 

розвиток ініціативи та особистих творчих інтелектуальних здібностей та якостей 

персоналу, мотивування та фінансове заохочення ініціатив, які є необхідними для 

ефективного здійснення інноваційної діяльності підприємств туризму. Соціально-

психологічні методи застосовують такі групи інструментів, як соціально-

економічне планування, створення та організація умов праці, відпочинку, побуту, 

медичного обслуговування працівників; матеріальне стимулювання та розвиток 

креативних здібностей, утвердження колективних цінностей та отримання 

синергетичного ефекту від особистісного розвитку персоналу; створення 

позитивного соціально-психологічного клімату в колективі (необхідного для 

ефективного впровадження інноваційної діяльності); формування інноваційної 

культури організації, розвиток креативних здібностей співробітників, 

впровадження програм лояльності і кадрового зростання, розробка й сприяння 

удосконаленню внутрішньої кадрової політики. 

Слід зазначити, що для характеристики методів та інструментів управління 

інноваційним розвитком туристичних підприємств даний перелік є неповним і 

потребує включення груп технологічних методів та адміністративних методів. 

Зауважимо, що технологічні методи включають інструменти управління 

інноваційним розвитком та пов’язані із значним використанням сучасної техніки і 

технологій, сучасних технічних засобів зв’язку, забезпечення технічних аспектів 
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процесів здійснення інноваційної діяльності, застосування “хмарних технологій”, 

сучасних систем інформаційного обміну та зв’язку. Процеси інноваційної 

діяльності у туристичному бізнесі безпосередньо пов’язані з процесами інтеграції, 

глобалізації, використання спільного, часто єдиного програмного забезпечення, 

сервісних мережевих технологій, кооперації та співпраці в рамках 

функціонування єдиного туристичного ринку, взаємодія в якому здійснюється на 

рівні інформаційного обміну, а ефективність залежить від оптимальності та якості 

техніко-технологічного забезпечення процесів обміну цією інформацію і ринкової 

взаємодії.  

Група адміністративних методів включає інструменти, необхідні для 

адміністрування інноваційної діяльності та реалізації тактичного та операційного 

управління інноваційною діяльністю, здійснення процесу моніторингу параметрів 

та безпосередньо показників ефективності інноваційної діяльності, видання 

наказів та розпоряджень, організації функцій контролю за здійсненням 

інноваційної діяльності та впровадження механізму управління змінами 

інноваційної діяльності. 

Узагальнені дані щодо класифікації методів та інструментів управління за 

напрямами інноваційного розвитку підприємств туристичної сфери 

систематизовано в табл. 2.1. Вкажемо на те, що впровадження продуктових 

інновацій передбачає застосування таких методів та інструментів управління, як 

дослідження існуючих на ринку інноваційних продуктів, аналіз туристичного 

ринку, формування ідеї нового інноваційного продукту, ініціювання його 

розробки, планування інноваційної діяльності та інноваційного проекту; 

укладання угод із партнерами з формування та реалізації інноваційного продукту, 

впровадження інноваційного продукту в асортимент сервісів та послуг, що 

надаються туристичними підприємствами; навчання та підвищення кваліфікації 

персоналу в питаннях просування на ринок нового інноваційного продукту. 

Впровадження технологічних інновацій передбачає застосування таких 

методів та інструментів управління інноваційним розвитком, як планування 

інноваційної діяльності туристичного підприємства, бюджетування, фінансування 
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впровадження технологічних інновацій, оцінка техніко-технологічного 

потенціалу, удосконалення техніко-технологічної бази, укладання контрактів угод 

із постачальниками техніки, технологій, обладнання, програмного забезпечення 

тощо. 

    Таблиця 2.1 

Класифікація інструментів управління за напрямами інноваційного 

розвитку туристичних підприємств (авторська розробка)  

Напрями 
інновацій 

Інструменти управління інноваційним розвитком туристичних 
підприємств 

Сервісно-
продуктові 
інновації 

Дослідження продуктів та сервісів, аналіз туристичного ринку, 
формування ідеї інноваційного продукту/сервісу, планування 
інноваційної діяльності; укладання угод із партнерами з формування та 
реалізації інноваційного продукту/сервісу,  бюджетування інноваційної 
діяльності; впровадження інноваційного продукту/сервісу; просування 
нового інноваційного на туристичний ринок, навчання та мотивування 
персоналу, впровадження нових рішень у споживчому інтерфейсі; 
укладання угод, контрактів, організація сервісних інновацій, 
впровадження моделей сервісного обслуговування з урахуванням 
культури та особливостей туристично-рекреаційних зон. 

Технологічні 
інновації 

Планування інноваційної діяльності ТП; бюджетування, фінансування; 
оцінка техніко-технологічного потенціалу ТП, модернізація, 
удосконалення технічної бази, укладання контрактів приєднання до 
мереж туристичного ринку та спеціалізованого програмного 
забезпечення, встановлення необхідного ПЗ, навчання, адаптація, 
мотивування персоналу; прийняття положень, наказів, розпоряджень, 
інструкцій з впровадження технологічних інновацій; моніторинг 
ефективності. 

Маркетингові 
інновації 

Дослідження, аналіз та оцінка туристичного ринку, із застосуванням 
методів SWOT-аналізу, матриці БКГ, матриці “Мак-Кінзі”, аналізу 
статистичних даних, звітності; вибір інноваційних стратегій, 
використання SPAСE-аналізу; планування інновацій, бюджетування та 
фінансування; брендування інноваційних послуг, агенцій, просування 
бренду на туристичний ринок, організація та реалізація рекламних 
кампаній, укладання угод із просування бренду, організація виходу на 
нові ринки, розробка моделей позиціонування та рекламування, 
розвиток взаємодії з інноваційною інфраструктурою; підвищення 
кваліфікації персоналу, розвиток креативних здібностей, ідей. 

Організаційно-
управлінські 
інновації 

Розвиток внутрішньої інноваційної системи; отримання ліцензії на 
здійснення туристичної діяльності; бюджетування, фінансування; 
планування інноваційної діяльності; організація приєднання до 
загальних мереж туристичних операторів; налагодження інформаційно-
аналітичної роботи, обміну інформацією, укладання угод із 
постачальниками та контрагентами; застосування аутсорсингу, техніко-
технологічне забезпечення; навчання персоналу; розвиток кооперації, 
інтеграція в єдиний ринок туристичних послуг. 
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Маркетингові інновації та застосування комплексу методів і інструментів їх 

впровадження в управлінні інноваційним розвитком туристичних підприємств 

передбачають здійснення комплексної діагностики туристичного ринку, 

конкурентів, наявних та потенційних споживачів, існуючих на ринку потреб та 

рівня їх задоволення, визначення прихованого попиту на туристичні послуги. 

Відповідно, інструментами здійснення маркетингових інновацій в управлінні 

інноваційним розвитком є дослідження, аналіз та оцінка туристичного ринку. 

Не менш важливим та необхідним тут стає вибір інноваційних стратегій 

(для чого саме для туристичних підприємств доречним є використання SPASE- 

аналізу). Інструментами організаційно-управлінських інновацій є планування 

впровадження інновацій, а економічних методів – бюджетування та здійснення 

фінансування маркетингових інновацій. Особливе значення для діяльності 

туристичних підприємств має брендування інноваційних послуг, просування 

бренду на туристичний ринок із подальшою організацією та реалізацією 

рекламних кампаній, укладання угод із просування бренду. Враховуючи значну 

інтегрованість інноваційного ринку, важливе значення має організація виходу на 

нові ринки, розробка моделей позиціонування та рекламування нових туристично-

рекреаційних територій. 

Важливо наголосити, що управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств у процесі впровадження організаційно-управлінських інновацій 

здійснюється із застосуванням таких методів та інструментів, як розвиток 

внутрішньої інноваційної системи, застосування організаційно-правових методів, 

бюджетування, фінансування заходів із впровадженням організаційно-

управлінських інновацій, організація приєднання до загальних мереж 

туристичних операторів, налагодження інформаційно-аналітичної роботи, обмін 

інформацією, розвиток взаємозв’язків та взаємодії в напрямах кооперації між 

підприємствами туристичного ринку та інтеграції туристичних підприємств в 

єдиний ринок туристичних послуг. 

Натомість впровадження сервісних інновацій передбачає застосування їх 

планування, техніко-технологічне переоснащення туристичного підприємства та 
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його техніко-технологічну підготовку для впровадження сервісних інновацій, 

впровадження нових рішень у споживчому інтерфейсі туристичних підприємств, 

зокрема з урахуванням культури та особливостей туристично-рекреаційних зон. 

Результати проведених досліджень дають можливість констатувати, що 

особливостями інструментарію управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств є комплексне застосування організаційно-правових, економічних, 

технологічних, соціально-психологічних та адміністративних методів та 

інструментів, активне застосування як аналітичних, так і організаційних 

інструментів, що є основою стійкого інноваційного розвитку. Першочергове 

значення мають інструменти діагностики потенціалу інноваційного розвитку 

туристичного підприємства з врахуванням внутрішніх і зовнішніх умов та 

обставин, взаємозв’язків та взаємодії системи інноваційного розвитку із 

зовнішніми та внутрішніми суб’єктами сфери інновацій. 

Особливе значення для управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств мають інструменти інформаційно-аналітичного забезпечення, 

оскільки саме від організації, впровадження та контролю процесів 

інформаційного обміну залежить ефективність управління інноваційним 

розвитком, впровадження нових сервісів, процесів та послуг. Технологічні 

інструменти та їх застосування в управлінні інноваційним розвитком туристичних 

підприємств обумовлені необхідністю планування та організації процесів 

технічного забезпечення та супроводу інформаційно-аналітичного обміну, роботи 

в мережах, що потребує сучасного технічного та програмного забезпечення. 

Інструментарій нормативно-правових методів в управлінні інноваційним 

розвитком туристичних підприємств передбачає здійснення значного обсягу 

активної договірної та нормативно-правової діяльності з контрагентами 

туристичного ринку, орієнтованої на покращення інтегрованості, кооперації та 

інтерактивності туристичної діяльності. Водночас значна інтегрованість та 

кооперація туристичного ринку визначає важливість та пріоритетність 

застосування інструментів нормативно-правового, техніко-технологічного, 

технічного забезпечення інноваційної діяльності та впровадження сервісних 
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технологій у туристичній діяльності. 

Особливістю застосування економічних інструментів та методів в 

управлінні інноваційним розвитком туристичних підприємств є необхідність 

стратегічного планування інноваційної діяльності, бюджетування витрат на 

планування і впровадження інноваційної діяльності, управління інноваційним 

розвитком. 

Додамо, що особливістю інструментарію соціально-психологічних методів 

в управлінні інноваційним розвитком туристичних підприємств є необхідність 

впровадження ідеології змін та інновацій, що полягає в пропозиції ринку 

найбільш нових, цікавих товарних та сервісних позицій та їх активному 

представленні. Водночас, окрім розвитку креативних здібностей, важливе 

значення мають інструменти техніко-технічної підготовки, навчання та 

підвищення кваліфікації кадрового складу туристичних підприємств.  

Інструменти адміністративних методів в управлінні інноваційним 

розвитком туристичних підприємств включають інструментарій операційних та 

тактичних дій внаслідок значної динаміки і мобільності розвитку туристичного 

ринку, швидких змін бізнес-процесів, зовнішньої кон’юнктури, значної 

залежності від загальних мереж та участі в них туристичних підприємств. 

Операційне управління та управління змінами інноваційного розвитку мають 

стати основою й особливістю управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств.  

 

2.2. Система інноваційного розвитку підприємств туризму 

 

У сучасних умовах економічного розвитку туристичної галузі, гнучкості та 

мобільності ринкової кон’юнктури та зростання темпу техніко-технологічних змін 

особливого значення набуває впровадження туристичними підприємствами 

результатів інноваційної діяльності, що здійснюється з розбудовою та 

функціонуванням ефективної системи інноваційного розвитку підприємства.  

Окремої концептуалізації як основи розбудови та функціонування 
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інноваційної системи в контексті інноваційної діяльності потребує дослідження 

поняття “розвитку” та “інноваційного розвитку”. Порівняльний аналіз існуючих 

наукових підходів до поняття “розвиток” та “інноваційний розвиток 

підприємства” дає можливість окреслити основні засади, особливості, що 

характеризують цей процес. Так, С. Ілляшенко [129, с. 23] визначає інноваційний 

розвиток підприємств як процес господарювання, пов’язаний із пошуком нових 

способів та сфер використання інноваційного потенціалу підприємства, та 

пов’язує його з модифікацією існуючих та пошуком нових ринків збуту. На 

противагу йому, П. Єгоров, О. Шакура [109, с. 16] визначають інноваційний 

розвиток підприємства як процес збалансованого вдосконалення різних сфер його 

діяльності за рахунок впровадження інновацій у всіх організаційних виробничо-

управлінських процесах, що, своєю чергою, приводить до зростання фінансової 

стійкості, ліквідності, конкурентоспроможності підприємства. Інноваційний 

розвиток як спосіб економічного зростання внаслідок впровадження постійних та 

систематичних нововведень постає у працях В. Стадник та М. Йохна [247, с. 28]. 

І. Павленко характеризує інноваційний розвиток як глибокі якісні зміни в системі 

суспільного виробництва, що є умовою забезпечення високих темпів 

економічного зростання [210, с. 10]. С. Ковальчук акцентує увагу на 

безперервності процесу інноваційного розвитку підприємства, складності та 

тривалості процесу інноваційних перетворень на підприємстві зі створенням 

інновацій та їх освоєнням у виробництві як найбільш ефективного способу 

створення конкурентних переваг [144, с. 11]. 

Зауважимо, що кожне із зазначених визначень є вагомим та цінним у 

загальній концепції розуміння інноваційного розвитку як процесу, як явища, як 

джерела перетворень та змін та як результату, проте не є достатнім для повного, 

всебічного розуміння інноваційного розвитку. Відтак зазначимо, що інноваційний 

розвиток підприємства є основою інноваційних зрушень, вектором, напрямом 

динамічного руху та результатом фінансово-господарської, операційної, 

виробничої діяльності (рис. 2.2). 

Окрім традиційних наукових концептів, що характеризують інноваційний 
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розвиток, на думку автора, в умовах сучасних ринкових трансформацій 

інноваційний розвиток має певні особливості. 

 

Рис. 2.2. Концептуалізація сутності поняття “інноваційний розвиток 

підприємства” (авторська розробка) 

 

Так, інноваційний розвиток є основою інноваційних зрушень внаслідок 

того, що наявний на підприємстві інноваційний потенціал формує базис, на якому 

здійснюються інновації із застосуванням інтелектуальних, кадрових, техніко-

технологічних фінансових ресурсів, інформаційних передумов формування 

базису інноваційного потенціалу.  

Інноваційний розвиток як вектор, напрям динамічного руху включає мету, 

цілі, завдання інноваційного розвитку, послідовність етапів реалізації 

інноваційного процесу і, власне, формування життєвого циклу інноваційних 

продуктів та процесів. Зазначимо, що від обраного вектора техніко-

технологічного спрямування, ініціалізації та вибраного напрямку інноваційного 
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проекту залежить ефективність процесу його реалізації. Водночас сама динаміка, 

рух значною мірою залежать від наявних у підприємства ресурсів, його 

інноваційного базису. 

Інноваційний розвиток як результат інноваційної діяльності може 

характеризуватися різними ефектами: економічним – безпосередньо пов’язаним зі 

зростанням фінансово-економічних показників від операційної, виробничої, 

фінансово-економічної діяльності підприємства; техніко-технологічним – 

покращенням техніко-технологічного рівня; інноваційним ефектом у вигляді 

формування на підприємстві власного інноваційного базису продукування 

наукових знань; суспільним, що полягає у зростанні соціальної ролі та суспільно-

соціальної значимості туристичного бізнесу. 

Інноваційний розвиток у сьогоднішніх умовах виступає як цілісність цих 

основних концептів, оскільки як сам процес чи як сама мета він не має в 

сьогоднішніх умовах цінності, його значення полягає в системному поєднанні 

всіх його сутностей, що приводять до появи значного синергетичного ефекту, що і 

є, власне, інноваційним розвитком – як новим витком, новим більш високим 

рівнем, новою якістю розвитку економічної системи. 

Основою розбудови та функціонування системи інноваційного розвитку 

туристичних підприємств є застосування системного підходу та розкриття 

цілісності об’єкта дослідження та пізнання, із виявленням різноманітних 

взаємозв’язків та їх поєднанням [209, с. 27]. Більш узагальнене визначення 

характеризує систему як комплекс взаємопов’язаних елементів, що утворюють 

цілісність [136, с. 31]. За визначенням Дж. Кліра, система як об’єкт дослідження є 

множиною властивостей, кожна з яких має множину проявів і одночасно є 

множиною базисів, з кожним із яких пов’язана множина її елементів [141, с. 53]. 

За результатами досліджень поняття системи та методології її формування 

науковцями визначаються такі базові концепти, як вхід та вихід зі системи, 

елементи, їх взаємозв’язки, ієрархія системи, її зв’язок із зовнішнім середовищем, 

підсистеми, форми, функції та мета системи [278, с. 16-18]. Важливе значення 

мають зв’язки, що визначають стан та структуру об’єкта та перетворюють 
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систему з простого набору компонентів у цілісність [278, с.17]. Узагальнюючи 

існуючі наукові концепти, зазначимо, що основними перевагами застосування 

системного підходу до інноваційного розвитку підприємств є можливість 

систематизації елементів системи та складних явищ і процесів, здійснення їх 

аналізу та синтезу, що дає можливість визначити та розбудувати нову архітектуру 

інноваційних систем на підприємствах сфери туризму, визначити засади, 

особливості, закономірності їх формування та розвитку. 

Питання функціонування інноваційних систем на рівні національних 

інноваційних систем (НІС) та мезорівні в межах регіональних інноваційних 

систем глибоко досліджувалися у працях Б. Лундвала, Р. Нельсона, К. Фримена, 

П. Кука, В. Гринева, М. Єрмошенко, С. Єрохіна, Л. Федулової та інших 

зарубіжних та вітчизняних науковців. Проте розбудова та функціонування 

локальних, мікрорівневих інноваційних систем є все ще малодослідженою 

проблематикою.  

Так, Н. Сіренко [244, с. 43-46] класифікує інноваційну систему 

підприємства як елемент загальної організаційно-економічної системи, що за 

умови адекватної побудови та функціонування сприяє творчому процесу через 

виконання певних функцій. Самостійна інноваційна система підприємства як 

механізм саморозвитку розглядається у праці І. Топух. При цьому автор 

наголошує, що поява такої системи є підсумковим результатом розвитку нових 

технологій, а основними функціями є безперервне зародження та реалізація 

базових інновацій [251]. 

Формування інноваційної системи підприємства розглядається як важлива 

умова підвищення його конкурентоспроможності та створення інноваційної бази 

для подальшого довгострокового стійкого зростання. В сучасній науці найбільш 

поширеними є три основні підходи до розуміння поняття інноваційної системи 

підприємства: цільовий, процесний та ресурсно-інформаційний. Відповідно до 

цільового підходу основною метою функціонування інноваційної системи 

підприємства є посилення ринкових позицій та зростання 

конкурентоспроможності. Ресурсно-інформаційний підхід акцентований на 
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важливості ресурсів та інформації підприємства, що використовуються для 

створення інноваційного продукту як основного чинника ефективного 

інноваційного розвитку. 

Процесний підхід зосереджений на формуванні та функціонуванні самого 

інноваційного процесу та його суб’єктів, їх ефективної взаємодії [152, с. 80, 84]. У 

працях Л. Федулової з дослідження концептуальних засад формування 

інноваційної системи підприємств інноваційна система досліджується як частина 

організаційної системи підприємства, що забезпечує його інноваційну діяльність, 

та як сукупність цілей, завдань, принципів, структур, методів та інструментів 

управління з метою забезпечення здійснення інноваційної діяльності та її 

подальшої успішної комерціалізації, подальшого зміцнення 

конкурентоспроможності підприємства [261, с. 196]. 

Водночас частина науковців акцентує увагу на особливостях сучасного 

розвитку світової економіки, за яких на зміну закритим лінійним моделям 

технологічних ланцюжків на підприємствах прийшли нелінійні інноваційні 

інтегровані моделі, що мають нові ознаки застосування процесів кооперації, 

взаємодії, створення тісних ланцюгів господарсько-фінансових відносин між 

різними суб’єктами підприємництва, і таким чином відбувається впровадження та 

комерціалізація нових інноваційних продуктів [81, с. 12-23]. 

Відповідно, існуючі підходи до формування та функціонування 

інноваційної системи підприємства зосереджені на суб’єктах, процесах та 

інструментах, що застосовуються для продукування інноваційних продуктів та 

впровадження інноваційних процесів. Результативність цієї системи є наслідком 

ефективності функціонування всіх її елементів та наявності ресурсів в межах цієї 

внутрішньої системи підприємства.  

Однак у сучасних умовах, враховуючи складність та багатофакторність 

соціально-економічних процесів (чинників), поняття інноваційної системи 

підприємства є значно ширшим і охоплює складні процеси, що здійснюються як у 

самій системі, так і в її динамічній взаємодії із зовнішнім середовищем, що 

потребує нового розуміння та визначення її як системи інноваційного розвитку. Її 
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відмінністю від інноваційної системи підприємства є значна відкритість та 

активізація процесів взаємодії із зовнішніми суб’єктами, що не є частиною самої 

системи, проте мають значні системні взаємозв’язки та взаємодію з суб’єктами 

внутрішнього контуру системи інноваційного розвитку. Ключовим у розумінні 

системи інноваційного розвитку є саме поняття “розвиток”, що полягає у 

безперервному впровадженні певних процесів і таким чином здійсненні 

динамічного руху вперед у розвитку підприємства та досягненні ним необхідного 

рівня конкурентоспроможності. 

Таким чином, результативність та ефективність функціонування системи 

інноваційного розвитку залежить не тільки від потенціалу підприємства, 

архітектури, побудови процесів його функціонування та впровадження 

інноваційної діяльності, а від активності взаємодії системи інноваційного 

розвитку із зовнішніми суб’єктами інноваційної та комерційної діяльності на 

ринку туристичних послуг. Динаміка та активність цих взаємозв’язків і взаємодії, 

швидкість адаптації систем інноваційного розвитку підприємств до зовнішніх 

технологічних, інноваційних змін, кон’юнктури існуючого ринку і є основним 

результатом, що забезпечує конкурентоспроможність та динаміку прогресивних 

інноваційних трансформацій.  

Узагальнення вище зазначених концептуальних засад формування та 

функціонування інноваційних систем дає можливість сформулювати авторське 

бачення, відповідно до якого система інноваційного розвитку туристичного 

підприємства є відкритою динамічною системою, що складається з елементів 

організації, охоплює цілі, завдання, функції, принципи, механізм, методи та 

інструменти управління. Її основою є наявний інноваційний потенціал, а метою 

функціонування – забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного 

розвитку підприємства. Її результативність залежить від підтримки необхідного 

техніко-технологічного рівня та активної динамічної взаємодії з суб’єктами інших 

інноваційних систем зовнішнього ринкового середовища, інноваційної 

інфраструктури. Розбудова системи інноваційного розвитку туристичного 

підприємства включає елементи, складові представлені на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Складові елементи системи інноваційного розвитку туристичного 

підприємства (авторська розробка) 
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(Державне агентство з туризму та курортів, Асоціація лідерів туристичного 

бізнесу в Україні), інформаційні туристичні центри, що опрацьовують дані з 

туристичної діяльності [259, с. 18]. 

За іншими дослідженнями, до суб’єктів інноваційної системи підприємства 

відносять структурні підрозділи, що займаються створенням, трансфером, 

адаптацією та впровадженням інновацій як результатів інноваційних розробок. 

Йдеться, до прикладу, про відділ НДДКР, патентно-ліцензійний відділ, 

економічний, маркетинговий та фінансовий відділи [152, с. 84]. Узагальнюючи 

вище зазначене, можна зробити висновок, що суб’єктами систем інноваційного 

розвитку є суб’єкти створення інновацій – фізичні та юридичні особи, що 

створюють новації як ідеї та розробки; суб’єкти інноваційної діяльності, що 

реалізують інновації та безпосередньо беруть участь у інноваційній діяльності та 

впровадженні інноваційних процесів та продуктів - це фізичні та юридичні особи, 

туроператори та туристичні агенції; організації туристичної інфраструктури 

(підприємства готельного, ресторанного, транспортного бізнесу); суб’єкти, що 

регламентують та контролюють туристичну діяльність (державні органи); 

суб’єкти, що сприяють інноваційній діяльності в сфері туризму, – інформаційні 

туристичні центри, спілки, асоціації. Об’єктами інноваційної діяльності 

туристичних підприємств, за визначенням науковців [259, с. 18], виступають 

туристичні проекти та програми зі створення нових туристичних продуктів чи 

впровадження інноваційних процесів їх здійснення; туристична інфраструктура, 

яка формує єдиний інформаційний простір; нові форми кооперації та взаємодії 

між туристичними операторами, суб’єктами інноваційної діяльності; нові 

організаційні, техніко-технологічні, фінансово-економічні, маркетингові рішення, 

спрямовані на покращення, оновлення та зростання ефективності діяльності 

підприємств в сфері туризму; нові ринки збуту туристичних послуг; нові 

організаційні структури управління туристичним бізнесом. 

Таким чином, можна зробити висновок, що об’єктами інноваційної 

діяльності є результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 

інноваційні продукти та процеси, що були впроваджені підприємствами 
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туристичного бізнесу з метою інноваційного оновлення, удосконалення, 

розширення та зростання ефективності використання ресурсів, технологій, 

обладнання, процесів інтеграції та взаємодії між суб’єктами інноваційної 

діяльності. 

За визначенням Л. Федулової, метою формування інноваційної системи 

підприємства є забезпечення зростання його конкурентоспроможності і базисних 

параметрів ефективності внаслідок нарощування інноваційної активності у 

впровадженні нових інноваційних продуктів та послуг, організаційних 

управлінських методів та технологій [261, с. 199]. Проте система інноваційного 

розвитку туристичного підприємства, незважаючи на спільні риси, складові та 

ознаки, значно відрізняється від системи інноваційної діяльності промислових 

виробничих підприємств і має свої характерні відмінності.  

Метою системи інноваційного розвитку туристичних підприємств є 

створення умов для активного інноваційного розвитку та забезпечення 

ефективного впровадження інноваційної діяльності в сфері надання туристичних 

послуг. 

Стратегічними завданнями системи інноваційного розвитку туристичних 

підприємств є: формування системи їх інноваційного розвитку; створення 

інноваційної бази, включаючи фінансове, нормативно-правове, матеріально-

технічне, кадрове забезпечення, необхідне для ефективного впровадження 

інноваційної діяльності та забезпечення стійкого інноваційного зростання; 

створення умов для забезпечення інноваційного розвитку; зростання 

конкурентоспроможності підприємства, його продуктів та послуг; зростання 

техніко-технологічного рівня підприємства відповідно до вимог ринку та запитів 

споживачів, забезпечення високої економічної ефективності впровадження 

підприємством інноваційної діяльності. 

Завданнями системи інноваційного розвитку туристичних підприємств на 

тактичному рівні управління інноваційним розвитком є аналіз зовнішнього 

середовища – туристичного ринку та визначення пріоритетних напрямів 

подальшої інноваційної діяльності; стратегічне планування інноваційної 
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діяльності; визначення, ініціація потенційних інноваційних проектів зі створення 

нових туристичних продуктів, послуг чи впровадження інноваційних процесів; 

відбір найбільш перспективних інноваційних проектів для їх подальшого 

впровадження; розробка проектної документації, узгодження, визначення, 

ресурсної бази та джерел фінансування; впровадження інноваційних проектів; 

моніторинг стану реалізації інноваційних проектів та внесення відповідних змін у 

терміни, вартість чи умови проектів, управління змінами впровадження 

інноваційних проектів, провадження моніторингу показників ефективності 

інноваційної діяльності системи інноваційного розвитку туристичного 

підприємства. 

Принципи, на засадах яких формуються та функціонують інноваційні 

системи, розглядаються як у контексті їх безпосереднього функціонування, так і в 

аспекті управління інноваційним розвитком. На думку М. Бондаренко, 

формування системи управління інноваційною діяльністю повинно будуватися на 

принципах цілісності, системності, ієрархічності та розвитку [61, с. 65]. Для 

забезпечення досягнення цілей та процесу управління інноваційним розвитком 

підприємства О. Христенко вважає необхідним дотримання таких принципів, як 

адаптивність, динамічність, самоорганізація, саморегуляція та саморозвиток [272, 

с. 85]. 

Зауважимо, що такі принципи, як самоорганізація, саморегуляція та 

саморозвиток, свідчать передусім про значний вплив на розвиток процесів 

самовідтворення системи та механізмів саморегуляції. Проте система, в тому 

числі і система інноваційного розвитку, потребує впровадження механізму 

управління відповідно до визначених стратегічних цілей та визначає дії суб’єктів 

інноваційної діяльності з метою реалізації поставлених цілей і, відповідно, 

потребує застосування принципів цілеспрямованого стратегічного управління, а 

не оперативного саморегулювання. До того ж, цей перелік є дещо неповним, 

оскільки відображає лише принципи, притаманні внутрішньому середовищу 

підприємства та процесам, що протікають у ньому. Але інновації та інноваційний 

розвиток значною мірою залежать від зовнішніх факторів, зокрема ринкового 
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попиту, кон’юнктури та ринкових змін, що мають значну техніко-технологічну 

залежність від дифузії інновацій, оскільки інноваційну діяльність недоцільно 

здійснювати в закритій системі. 

Відповідно, принципами системи управління інноваційним розвитком є 

визначені правила, відповідно до яких реалізуються ті чи інші завдання 

управління та удосконалюється організація відносин об’єкта управління із 

внутрішнім та зовнішнім середовищем функціонування системи управління 

інноваційним розвитком. Це дає підстави зазначити, що принципами, на яких 

функціонує система інноваційного розвитку підприємства, є базові принципи 

системності, адаптивності, динамічності, цілісності, розвитку, законності. Їх 

дотримання необхідне для розбудови системи інноваційного розвитку 

туристичних підприємств (табл. 2.2). 

Функції системи управління інноваційним розвитком розглядаються як 

основа організаційно-економічного механізму управління [137] та включають 

ефективну реалізацію інноваційного потенціалу підприємства, що забезпечує 

взаємодію між складовими механізму, використання інноваційного потенціалу як 

у кризу, так і під час зростання, забезпечення балансу та пропорцій інноваційної 

діяльності, дотримання стимулів для всіх суб’єктів інноваційної діяльності у 

впровадженні ними нових технологій, продукції, процесів; [272, с. 84]. 

Водночас О. Волков, М. Денисенко та А. Гречан [64, с. 84] визначають такі 

основні функції управління процесами інноваційного розвитку підприємства, як: 

аналіз зовнішнього середовища та прогнозування його розвитку; аналіз 

внутрішнього середовища, виявлення напрямів та ринкових можливостей для 

подальшого інноваційного розвитку; формування цільового ринку з метою 

проектної реалізації; аналіз та оцінка інноваційних ризиків; вибір пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності; формування організаційної структури 

управління; планування інноваційно-інвестиційної діяльності; контроль за 

проектами інноваційного розвитку; підготовка рішень про зміну напрямів 

розвитку. Зазначимо, що такий підхід до визначення функцій є дещо дискусійним, 

оскільки дані функції та їх послідовність значною мірою відповідають етапам 
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впровадження інноваційної діяльності і лише частково функціям управління.  

 Таблиця 2.2 
Систематизація принципів системи інноваційного розвитку туристичного 

підприємства (авторська розробка) 
Принципи  Сутність принципів системи інноваційного розвитку 

туристичного підприємства 
Базові принципи: 

Адаптивності Управління інноваційним розвитком туристичного підприємства 
значною мірою залежить від змін кон’юнктури і тому передбачає 
дотримання високого рівня адаптивності до цих змін 

Динамічності Управління інноваційним розвитком повинно здійснюватися з 
урахуванням значної динаміки перетворень, що відбуваються у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі туристичного 
підприємства 

Системності Необхідні єдність всіх елементів системи управління 
інноваційним розвитком, їх взаємозв’язок та взаємодія 

Цілісності  Система управління інноваційним розвитком повинна 
розвиватися на засадах цілісності як єдиної системи 

Законності  Управління інноваційним розвитком повинно включати 
проведення дій в межах чинного законодавства та діючого 
нормативно-правового поля 

Розвитку Система управління інноваційною діяльністю будується на 
засадах безперервного динамічного розвитку як основи її 
функціонування 
Індивідуальні (специфічні) принципи: 

Плановості Розбудова системи інноваційного розвитку підприємства 
потребує стратегічного планування інноваційної діяльності, 
розробки та впровадження інноваційно-інвестиційних проектів 

Відкритості Взаємозалежність та взаємозв’язок внаслідок обміну 
інформацією та ресурсами з іншими суб’єктами як 
постачальниками, так і споживачами є одним із базових 
принципів управління інноваційним розвитком 

Активності Динаміка змін ринкової технологічної кон’юнктури в сфері 
туризму спонукає до високого рівня активності у впровадженні 
інноваційної діяльності, що є особливістю, і ця активність 
пропорційна змінам та динаміці ринкової кон’юнктури 

Відповідності науково-
технологічного рівня  

Функціонування системи та впровадження інноваційної 
діяльності повинно здійснюватися на техніко-технологічному 
рівні, що існує та використовується в туристичній галузі для 
забезпечення сумісності та ринкової взаємодії  

Сумісності Впроваджена науково-технологічна, продуктова, процесна 
інновація має бути сумісною з існуючою організаційно-
управлінською системою, технологією та процесами організації 
надання послуг 

Технологічності Впровадження техніко-технологічних інновацій, враховуючи 
особливості туристичної діяльності в сучасних умовах, є 
першочерговим в управлінні інноваційним розвитком 

Ефективності Належна ефективність управління інноваційним розвитком може 
бути досягнута внаслідок максимально раціонального 
використання інноваційно-ресурсного потенціалу підприємства  
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Зауважимо, що функції системи управління інноваційним розвитком 

туристичних підприємств є сукупністю видів діяльності, послідовна реалізація 

яких забезпечує досягнення мети інноваційного розвитку туристичного 

підприємства.  

Це дає підстави зазначити, що для реалізації мети та завдань інноваційного 

розвитку система має забезпечити дію певної керуючої системи (суб’єктів) на 

об’єкти інноваційної діяльності. В першу чергу мова йде про загальні функції 

управління, такі як аналіз тенденцій, планування інноваційного розвитку 

туристичного підприємства, організація інноваційної діяльності туристичного 

підприємства, мотивування суб’єктів управління до інноваційного розвитку, 

регулювання процесу інноваційного розвитку, контролювання та забезпечення 

моніторингу етапів інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

Додатковими функціями, що враховують особливості системи 

інноваційного розвитку, є інформаційно-аналітична функція, цільова функція, 

облікова функція та забезпечувальні функції, що забезпечують процеси інтеграції 

системи управління інноваційним розвитком та їх взаємодії з суб’єктами 

зовнішнього середовища, як-от інтеграційна, координуюча та мобілізаційна. 

Завдяки реалізації функцій системи інноваційного розвитку забезпечується 

досягнення мети та цілей інноваційного розвитку. Загалом забезпечення 

функціонування системи інноваційного розвитку туристичного підприємства 

здійснюється з реалізацією процесу управління інноваційним розвитком, 

сформованого, узагальненого та представленого на рис. 2.4. При цьому процес 

управління системою інноваційного розвитку туристичних підприємств 

складається з сукупності послідовних взаємопов’язаних етапів та дій, 

спрямованих на реалізацію мети та цілей інноваційного розвитку туристичного 

підприємства. Він включає вплив суб’єктів управління системою інноваційного 

розвитку, передбачає реалізацію наступних основних етапів: створення 

організаційної структури управління інноваційним розвитком, визначення мети, 

цілей та завдань інноваційного розвитку; аналіз та оцінка стану, кон’юнктури та 

перспектив розвитку зовнішнього ринкового середовища; оцінювання ринкових 
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можливостей, загроз та перспектив розвитку; наявність та обсяги необхідних для 

залучення до здійснення інноваційної діяльності внутрішніх фінансових, 

кадрових, інтелектуальних, техніко-технологічних, інформаційних та інших 

ресурсів, інноваційного потенціалу підприємства, в результаті чого визначаються 

можливості підприємства у реалізації інноваційної діяльності. За їх результатами, 

визначаються стратегічні перспективні напрямки інноваційного розвитку, 

здійснюється планування інноваційної діяльності туристичного підприємства та 

визначення інструментів інноваційного розвитку. 

 

Рис. 2.4. Процес управління системою інноваційного розвитку туристичного 

підприємства (авторська розробка) 
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Створення організаційної структури управління інноваційним розвитком 
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Наступним етапом є відбір інноваційних проектів із розробки та реалізації 

інноваційного продукту чи послуги з впровадження нових інноваційних процесів, 

що охоплюють техніко-технологічні, управлінські, маркетингові, сервісні, 

технологічні чи інші види інновацій. Проектний етап у цілому розподіляється на 

декілька підетапів проектного циклу та охоплює ініціацію – етап прийняття 

рішень про реалізацію обраного інноваційного проекту, етап планування проекту 

та розробки проекту, на якому розробляється вся необхідна проектна 

документація, щодо інновацій та її подальшого впровадження, перелік послуг чи 

продуктів туристичного підприємства, етап реалізації, на якому здійснюється 

підготовка інновації до її подальшого виходу на ринок та комерціалізації, і 

наступним етапом проектного циклу здійснюється сама комерціалізація 

інновацій. За результатами просування на ринок інновації, її комерціалізації 

здійснюється етап аналізу та оцінки результатів інноваційної діяльності та 

ініціюються наступні цикли інноваційної активності – нові життєві цикли 

інновацій. 

Необхідною складовою функціонування системи інноваційного розвитку 

підприємства є формування організаційної структури управління інноваційним 

розвитком. Загалом науковці зазначають доцільність розбудови організаційної 

структури управління інноваційними продуктами як структури управління 

інноваційним розвитком трьох основних типів: інкорпорованого, незалежного та 

матричного. Інкорпорована організаційна структура характеризується 

закріпленням окремих проектів за функціональними підрозділами; в незалежній 

організаційній структурі управління здійснюється шляхом створення експертної 

групи, що координує роботу функціональних підрозділів із реалізації проектів; 

матрична структура передбачає створення окремої проектної дирекції з 

управління проектами [272, с. 86]. Враховуючи особливості інноваційної 

діяльності туристичного підприємства, що полягає у значному обсязі 

інноваційних продуктів та процесів, які потребують впровадження у визначеній 

динаміці внаслідок техніко-технологічних ринкових особливостей туристичної 

галузі, особливо актуальним є підтримання значного ритму, динаміки операційної 
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діяльності з провадженням інноваційних процесів. Водночас туристичні 

підприємства в переважній більшості є невеликими компаніями, що не мають 

потужних ресурсних можливостей для утримання постійно діючої команди, 

відділу, департаменту проектного чи інноваційного розвитку і потребують 

залучення ресурсів, а особливо кадрових із інших структурних підрозділів 

підприємства. Внаслідок дії цих факторів існує доцільність розбудови 

організаційної структури управління інноваційним розвитком туристичного 

підприємства на основі матричної структури управління (рис. 2.5).  

 

Рис. 2.5. Матрична організаційна структура управління інноваційним розвитком 

туристичних підприємств (сформовано автором) 
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залучення необхідних фахівців із інших структурних підрозділів підприємства, 

поетапно, по мірі виникнення необхідності та в необхідних обсягах. 
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розвитком туристичних підприємств дозволяє максимально оптимізувати 

інноваційний, кадровий, ресурсний потенціал підприємств та максимально 

ефективно використовувати наявні необхідні кадрові та фінансові ресурси 

підприємства. 

Механізм управління інноваційним розвитком туристичних підприємств є 

невід’ємною складовою системи інноваційного розвитку та забезпечує реалізацію 

процесів управління (рис. 2.6).  

 
Рис. 2.6. Механізм управління інноваційним розвитком (авторська розробка) 

 

За дослідженням А. Князевич та О. Крайчук, сама сутність механізму 

управління інноваційним розвитком вказує на наявність процесу механічного 

виконання визначених управлінських функцій та операцій, а механізм управління 

інноваційним розвитком є набором інструментів та важелів, що входять до 

певного методу управління в чітко встановленій послідовності, яка визначається 

дією об’єктивних економічних законів [142, с. 51]. Науковці наголошують на 

наявності трьох основних груп взаємозалежних та взаємопов’язаних методів, що 

утворюють інструменти управління, внаслідок чого чітко відпрацьований 

інструментарій управління перетворюється на механізм управління [142, с. 51]. 
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Таким чином, механізми управління об’єднані в єдиний господарський механізм, 

включають організаційно-правовий механізм, економічний механізм та 

сукупність соціально-психологічних методів [117, с. 61]. Водночас, на думку 

науковців, із застосуванням сукупності організаційно-правових, економічних та 

соціально-психологічних методів здійснюється реалізація функцій управління 

інноваційною діяльністю [129, с. 26].  

Частково погоджуючись із авторами, варто зазначити, що механізм 

управління інноваційним розвитком включає методи, засоби та інструменти 

управління, а для його функціонування необхідним є нормативно-правове 

забезпечення, що включає сукупність нормативно-правової внутрішньої 

документації та законодавчих нормативно-правових актів, які регулюють та 

регламентують туристичну діяльність підприємств та впровадження інноваційної 

діяльності, інформаційно-аналітичне забезпечення, що є сукупністю всієї вхідної 

та вихідної інформації, необхідної туристичному підприємству для здійснення 

ним інноваційної та операційної, фінансово-господарської діяльності, кадрового 

забезпечення для реалізації інноваційної діяльності та матеріально-технічного 

забезпечення, що передбачає забезпечення всіма видами технічних, фінансових, 

технологічних ресурсів, основних засобів, необхідних підприємству для успішної 

реалізації завдань інноваційного розвитку.  

Застосування методів, засобів та заходів механізму управління 

інноваційним розвитком забезпечує прийняття та реалізацію управлінських 

рішень, необхідних для здійснення інноваційної діяльності та забезпечення 

інноваційного розвитку туристичних підприємств. 

Вхідним потоком для здійснення інноваційного розвитку туристичного 

підприємства є інформація, матеріали, ресурси та запити, а вихідним - є результат 

дії механізму – впроваджена інноваційна продукція та інноваційні проекти її 

виробництва, процесні інновації в сфері управління, маркетингу, техніко-

технологічного, інформаційного забезпечення, тощо. Значний вплив на механізм 

управління інноваційним розвитком здійснюють фактори впливу зовнішнього 

середовища, зміни ринкової кон’юнктури, попиту та потреб споживачів, умови та 
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стан туристичного ринку, ринкової конкуренції, економічний стан країни, рівень 

доходів населення та інші фактори. 

Відповідно, система інноваційного розвитку підприємств у сфері туризму, 

механізм, що забезпечує управління цією системою та виконання нею покладених 

функцій планування та впровадження інноваційної діяльності, є відкритою 

системою, що перебуває в динамічному, системному взаємозв’язку та взаємодії із 

зовнішнім середовищем, суб’єктами ринку, ринкової інфраструктури та 

інноваційної діяльності і водночас виступає сформованою збалансованою 

структурою з чітко відпрацьованим механізмом реалізації поставлених функцій і 

завдань та послідовністю процесів їх виконання, що й забезпечує ефективність 

інноваційного розвитку підприємства туризму. 

 

2.3. Методика оцінювання інноваційного розвитку туристичних 

підприємств 

 

Успішне, ефективне функціонування та розвиток сучасних туристичних 

підприємств значною мірою залежить від системності та ефективності 

впровадження інновацій та здійснення інноваційної діяльності. В цьому контексті 

особливої актуальності набуває питання оцінювання інноваційності, 

інноваційного потенціалу, методик, методів та показників-індикаторів 

інноваційного розвитку туристичних підприємств. 

Оцінювання ефективності інноваційного розвитку підприємств 

досліджували Р. Балашова, О. Волкова, В. Власова, С. Голубєва, Т. Гринько, С. 

Єфімова, І. Журавкова, О. Жихор, С. Ілляшенко, Л. Квятковська, В. Костевко, Є. 

Крилов, Т. Кужда, О. Ляшенко, Л. Лігоненко, О. Маслак, Л. Малюта, Г. 

Михайліченко, С. Онишко, О. Трифілова, Т. Пілявоз, Т. Товт, Е. Яковенко. 

Результати цих досліджень акцентували увагу на пошуку власних авторських 

методик та підходів до дослідження цього питання. Методичні підходи та системи 

показників, що використовуються з метою оцінювання ефективності інноваційної 

діяльності підприємств, мають значні відмінності, а відсутність взаємозв’язків 
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між запропонованими методами та їх практичною реалізацією ускладнює 

практичне застосування опрацьованого інструментарію та не враховує специфіки 

й особливостей їх застосування в окремих сферах економічної діяльності. 

Систематизація існуючих методик, підходів та показників-індикаторів, що 

пропонуються з метою дослідження ефективності інноваційного розвитку 

підприємств та врахування особливостей інноваційної діяльності у туризмі, дасть 

можливість виявити, структурувати та уніфікувати основні методи та показники-

індикатори, що можуть бути ефективно застосованими з метою оцінювання 

інноваційного розвитку підприємств туристичної сфери. Такі дослідження є 

особливо важливими, оскільки за результатами оцінки ефективності інноваційної 

діяльності приймаються важливі управлінські рішення з подальшого інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств.  

За дослідженням методологічних питань оцінювання ефективності 

інноваційної діяльності підприємства В. Костевко, базовим аспектом інноваційної 

діяльності підприємств є ефективність, що визначається як кількісна 

характеристика об’єкта (проекту, програми, процесу), яка відображає його 

кінцеву результативність та за допомогою відповідної системи показників 

розкриває міру, якість та повноту досягнення визначених цілей, мети, завдань 

[155, с. 66-67]. Звідси поняття ефективності інноваційної діяльності є кількісним 

визначенням результативності, що є системою показників, які визначають 

відношення результатів інноваційної діяльності та відповідних витрат на її 

реалізацію. Водночас результативність визначається як ступінь задоволення 

потреб зацікавлених сторін, а ефективність показує, яким чином при цьому 

використовуються наявні ресурси. Оцінювання характеризується як процес 

визначення цінності отриманих результатів та встановлення відповідності 

впровадженої інноваційної діяльності поставленим меті та завданням 

інноваційного розвитку [155, с. 68]. Визначаючи методологічні аспекти та 

термінологічний апарат оцінювання, В. Ковальчук та Л. Моїсєєва [143, с. 29] 

вказують на синтетичність функції, що виконує наукова методологія в 

дослідженнях конкретних наук, враховуючи їх особливості та взаємозв’язки. За 



126 

визнанням, методологія дослідження є системою методологічних категорій, що 

характеризують об’єкт дослідження, його проблематику, актуальність, мету, 

задачі. Водночас методи розглядаються як прийоми теоретичного й емпіричного 

пізнання явищ та процесів, [239, с. 140] підкреслюється їх ефективність як 

інструменту та спрямованість на вирішення конкретних задач [155, с. 31]. 

Поняття “показник” в економічній літературі визначається як характеристика 

певної властивості, стан об’єкта, що оцінюється, а поняття “критерій”, за 

визначенням науковців, є атрибутом, на основі якого ідентифікують певне явище 

та стан цього об’єкта дослідження [216, с. 104].   

З метою оцінювання ефективності інноваційної діяльності Н. Ілляшенко 

[129, с. 184-193] розроблено методичний підхід щодо обґрунтування доцільності 

реалізації інноваційних проектів як організаційних складових інноваційної 

діяльності. Основою даної методики є використання успіху проекту та його 

залежності від групи факторів, а саме: фінансових, часових та кадрових ресурсів, 

державної підтримки та відповідності існуючим ринковим потребам. Автор 

пропонує розраховувати успішність інноваційного проекту за наступною 

формулою: 

                                        Уп=ƒ ( Г, Л, Ч, Д, П),                                        (2.1) 

 

де Уп – успіх проекту; Г – грошові ресурси; Л – людські кадрові ресурси; Ч 

– часові параметри; Д – державна підтримка та її вплив на інноваційну діяльність 

підприємств; П – відповідність інноваційної діяльності існуючим вимогам ринку 

та попиту. 

До позитивних якостей даної методики можна віднести намагання автора 

поєднати оцінку ефективності інноваційної діяльності та фактори внутрішнього і 

зовнішнього ресурсного середовища, вплив державного регулювання та 

кон’юнктури ринку. Проте, на наше переконання, застосування таких підходів є 

дещо дискусійним, як і ототожнення інноваційної діяльності та діяльності з 

управління проектами, що, незважаючи на значний взаємозв’язок цих процесів, 

має значні часові, якісні та структурні відмінності. Водночас кожний із 
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запропонованих даною методикою п’яти показників є дещо абстрактним, 

сукупним, що потребує для його фактичних розрахунків деталізації, визначення 

фактичного змісту показника (наявність ресурсів чи якість, ефективність їх 

використання) та визначення критеріїв оцінки. 

Науковцями Т. Макаревич, А. Гавриляк та Т. Петрушка [168, с. 269] 

пропонується методичний підхід визначення інтегрального впливу сукупності 

інноваційних змін на ключові показники виробничо-господарської діяльності 

підприємства за певний період часу. За даною методикою систематизовано 

узагальнюючі показники виробничо-господарської діяльності, що 

використовуються з метою оцінювання стану ефективності інноваційної 

діяльності. До узагальнюючих показників виробничо-господарської діяльності 

підприємств, що застосовуються для оцінювання ефективності інноваційної 

діяльності, відносять такі показники, як приріст обсягу виробленої продукції, 

приріст продуктивності праці, фондоозброєність праці, приріст фондовіддачі, 

показник часткової економії від впровадження технічних та організаційних 

нововведень у загальних витратах на виробництво продукції та показник 

приросту рентабельності виробництва [168, с. 269]. 

 До переваг застосування даної методики можна віднести систематизацію та 

структуризацію показників виробничо-господарської діяльності підприємства, за 

якими можна здійснити фактичну оцінку внутрішнього виробничого 

інноваційного потенціалу підприємства та ефективності його інноваційної 

діяльності. Недоліком даної методики є її обмеженість діагностуванням лише 

виробничої складової інноваційної діяльності на підприємстві без врахування 

інших складових, і відповідно до цього дану методику доцільно використовувати 

лише виробничим підприємствам та як спеціалізовану та вузькоспрямовану 

частину загальної діагностики. 

Оцінювання інноваційної діяльності підприємства з визначенням 

інтегрального ефекту інноваційної діяльності та розрахунком інтегрального 

показника ефективності стадій інноваційного процесу пропонується у 

дослідженнях Т. Товт [250, с. 240-249].  
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З цією метою автор пропонує розраховувати коефіцієнт результативності 

інноваційної діяльності за формулою: 

 

                             Р ІД = РНДДКР * РВПР * РТП,                          (2.2) 

 

де Р ІД – коефіцієнт результативності інноваційної діяльності; РНДДКР – 

коефіцієнт результативності інноваційної діяльності на стадії проведення НДДКР; 

РВПР – коефіцієнт результативності інноваційної діяльності на стадії 

впровадження інновацій; РТП – коефіцієнт результативності інноваційної 

діяльності з огляду на тривалість інноваційного проекту. 

Перевагами запропонованого методу є намагання автора дослідити 

результативність інноваційної діяльності та етапи розробки та реалізації інновації 

та інноваційного проекту. До недоліків можна віднести спрямування методики на 

дослідження результативності інноваційної діяльності лише в межах проектного 

циклу визначеного проекту, а не інноваційної діяльності, що впроваджує 

підприємство, і навіть не інноваційного процесу, який охоплює такі не визначені 

методикою етапи як: етап реалізації інновацій та етапи життєвого циклу 

інноваційного продукту; нерозкритими також залишилися аспекти змісту 

показників, що зазначені як показники результативності, та пропозиції щодо 

розрахунку кожного з них. 

У моделі комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності 

підприємства, запропонованій Л. Малютою, пропонується визначати інтегральний 

показник рівня інноваційного розвитку як результат оцінювання основних 

техніко-економічних показників діяльності підприємства та застосування методу 

експертного опитування та системи часткових показників.  

Так, за даною моделлю інтегральний показник інноваційного розвитку 

складається з трьох основних груп показників: ресурсної складової, що 

характеризує інноваційний потенціал підприємства та використання його 

фінансових, кадрових, матеріально-технічних, інноваційних ресурсів та 

інформаційного потенціалу; технологічної складової, що включає показники 
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техніко-технологічного оновлення та ефективності технологій, обладнання, 

продуктивності праці та інформаційного обміну на підприємстві; та показники 

ринкової складової, що визначають ринкову результативність інноваційної 

діяльності та включають показники частки підприємств на ринку, ефективності 

рекламно-маркетингової діяльності, ринкової віддачі активів, динаміку збуту 

інноваційної продукції та рентабельності її реалізації [171]. 

Застосування цієї методики дає можливість здійснювати аналіз 

інноваційного потенціалу підприємства та моніторинг інноваційного розвитку, 

формувати рейтинги оцінки інтегрального показника інноваційного розвитку та 

здійснювати аналіз його зміни. Водночас зазначимо, що до недоліків даної 

методики можна віднести певну статичність підходу та оцінки, що зорієнтована 

значною мірою на внутрішньоресурсні та техніко-технологічні складові та 

показники присутності підприємства на ринку, проте в даній методиці не 

враховані показники, що характеризували б сам інноваційний розвиток, його 

зміст, сутність, динаміку зміни, а не лише техніко-економічні, ринкові та ресурсні 

умови його здійснення. 

Методики оцінювання інноваційної діяльності, інноваційного потенціалу та 

інноваційного розвитку підприємств представлені на рис. 2.7.  

Частина науковців при формуванні методики та дослідження ефективності 

інноваційного розвитку акцентує увагу на дослідженні інноваційного потенціалу 

підприємства як основи інноваційного розвитку. Так, за визначенням С. Єфімова, 

Т. Гринько, інноваційний потенціал підприємства є багатоскладовою динамічною 

системою створення, накопичення, інтерпретації наукових, інноваційних, 

управлінських ідей та науково-технічних, маркетингових досліджень у створенні 

нових інноваційних продуктів, на основі реалізації постійного безперервного 

управлінського процесу [110, с. 31]. 

Зауважимо, що О. Маслак та Л. Квятковська розробили та запропонували 

систему оцінювання показників інноваційного потенціалу підприємства та 

визначили відповідну систему показників ефективності інноваційної діяльності за 

певними групами, до яких увійшли показники виробничої ефективності науково-
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технічних заходів, що характеризуються темпом приросту ефективності 

господарювання внаслідок впровадження інновацій та отриманням економії у 

витратах; показники фінансової ефективності науково-технічних заходів, а саме: 

показники зростання доходу, доданої вартості, прибутку від впровадження 

інновацій, зростання амортизаційних відрахувань; показники інвестиційної 

ефективності, науково-технічних заходів, що характеризуються чисельністю 

впроваджених інноваційних видів продукції та техніко-технологічних процесів, 

інформаційних технологій, зростання рівня автоматизації виробництва та 

управління, патентування продукції, зростання рівня конкурентоспроможності 

підприємства на ринку [174]. 

 

Рис. 2.7. Методики оцінювання інноваційної діяльності, інноваційного потенціалу 

та інноваційного розвитку туристичних підприємств (сформовано автором) 

Методика оцінювання  
ефективності інноваційної 
діяльності (Т. Макаревич,  

А. Гавриляк,  Т. Петрушка) 

Показники оцінювання: приріст  
обсягу доходу,  показник  приросту 
продуктивності праці,  показник 
ресурсомісткості праці, показник 
часткової економії від впровадження 
технічних та організаційних 
нововведень у загальних витратах на 
виробництво продукції, показник 
приросту рентабельності 
виробництва 

Методика оцінювання 
використання успіху проекту 

(Н. Ілляшенко) 

Показники оцінювання  успіху 
проекту, грошових ресурсів, часових 
параметрів, людських кадрових 
ресурсів, державної підтримки  та її  
впливу на інноваційну діяльність 
підприємства, відповідності  
інноваційної  діяльності  існуючим  
вимогам ринку та попиту. 
 

Методика оцінювання 
коефіцієнта результативності 

інноваційної діяльності   
(Т. Товт) 

Показники оцінювання 
ефективності НДДКР, 
інноваційної діяльності на стадії 
проведення НДДКР, РВПР-
результативності  інноваційної 
діяльності на стадії  впровадження  
інновацій; РТП-результативності  
інноваційної діяльності  з огляду  
на тривалість   інновацій проекту 
 
 

Модель комплексної оцінки 
ефективності  інноваційної 

діяльності підприємства 
(Л. Малюта) 

Показники оцінювання ресурсної 
складової, технологічної складової, 
ринкової складової результатів 
інноваційної діяльності підприємства 

Система оцінки показників 
інноваційного потенціалу та 
ефективності інноваційної 

діяльності (О. Маслак, 
Л. Квятковська) 

Показники оцінювання виробничої 
ефективності науково-технічних 
заходів, їх  фінансової  ефективності, 
інвестиційної ефективності  науково-
технічних заходів; показники, що 
характеризують  ефективність 
проектної  діяльності  підприємств  і 
впровадження інноваційно-
інвестиційних проектів та оцінювання 
їх ефективності (чистого 
дисконтованого доходу, внутрішньої 
норми прибутковості (дохідності), 
рентабельності інвестицій в 
інноваційний проект, строків 
окупності) 

 

Метод  соціально-економічного 
оцінювання та планування 

інноваційного розвитку 
підприємства (Т. Кужди) 

Показники оцінювання 
рівня інноваційного потенціалу 
підприємства (виробничо-
технологічні показники, науково-
технічні, фінансово-економічні 
показники, трудові показники); 
маркетингового забезпечення 
інноваційного розвитку 
підприємства;  соціального 
інноваційного розвитку (рівня 
гуманізації праці, розвитку системи 
соціальних гарантій персоналу, 
безпеки та охорони праці,   
корпоративної соціальної 
відповідальності)  

Методики оцінювання 
інноваційної 

діяльності, інновацій-
ного потенціалу та 

інноваційного 
розвитку  підприємств 
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Показники інноваційного потенціалу підприємств доречно доповнити із 

застосуванням проектного підходу показниками, що характеризують ефективність 

проектної діяльності підприємств із впровадження інноваційно-інвестиційних 

проектів, та оцінки їх ефективності та включають наступні групи показників: 

показники чистого дисконтованого доходу, показники внутрішньої норми 

прибутковості (дохідності), показники рентабельності інвестицій в інноваційний 

проект та показники періоду окупності. 

Зазначимо, що дані показники використовуються для оцінювання 

ефективності інноваційних проектів і їх недоцільно використовувати для оцінки 

інноваційного розвитку туристичного підприємства в контексті його виробничої 

та фінансово-господарської діяльності, оскільки вони акцентовані на      

показниках проектної динаміки, часу та міри окупності інвестицій, а метою 

дослідження ефективності інноваційного розвитку є дослідження динаміки 

інноваційних змін на підприємстві, їх змісту та напрямів.  

Цікавим та достатньо змістовним є метод соціально-економічного 

оцінювання та планування інноваційного розвитку підприємств, запропонований 

Т. Кужди [158, с. 10-18], де здійснено комплексне оцінювання інноваційного 

розвитку, в межах якого автор намагався поєднати дві основні оцінки 

інноваційного розвитку – економічну та соціальну. 

Методика побудована на використанні узагальнюючих показників шляхом 

застосування часткових показників та експертного опитування за трьома 

основними напрямами: (1) оцінювання інноваційного потенціалу підприємства, 

(2) маркетингового забезпечення інноваційної діяльності та (3) соціального 

розвитку. 

З метою оцінювання інноваційного потенціалу підприємств пропонується 

використовувати технологічні показники коефіцієнта оновлення послуг, 

коефіцієнтів механізації та автоматизації виробництва та прогресивності 

технологій; за науково-технічними показниками – коефіцієнтом наукомісткості; 

за фінансово-економічними показниками: коефіцієнтами самофінансування, 

використання позиченого капіталу, коефіцієнтом рентабельності інноваційної 
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діяльності та реалізованої продукції, витратами на придбання НДДКР; за 

трудовими показниками: коефіцієнтом плинності кадрів та частки спеціалістів, 

зайнятих у науково-технічній діяльності. 

До показників рівня маркетингового забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства автор відносить систему маркетингових показників – коефіцієнтів: 

ринкової частки, передпродажної підготовки, доведення товарів до споживача, 

зміни обсягів продажу, коефіцієнтів рекламної діяльності та використання 

зв’язків із громадськістю.  

До показників соціального рівня інноваційного розвитку пропонується 

відносити показники розвитку систем гуманізації праці: коефіцієнти 

професійного зростання, витрати на підготовку та перепідготовку кадрів, 

коефіцієнти кваліфікаційного рівня, рівня соціальної напруженості в колективі та 

участі працівників в управлінні підприємством; показники розвитку системи 

соціальних гарантій персоналу, а саме: коефіцієнт формування доходів, оплати 

праці та соціальної підтримки працівників; показники розвитку систем безпеки та 

охорони праці: коефіцієнти     відповідності нормативам, безпеки робочих місць, 

охорони праці; показники розвитку системи корпоративної відповідальності: 

коефіцієнти виконання бюджетних зобов’язань, створення робочих місць та 

коефіцієнт екологічних витрат підприємства.  

Перевагами запропонованої методики є її комплексність, системність, 

спрямованість на аналіз та оцінку внутрішнього потенціалу підприємства, його 

маркетингової складової та соціальних ефектів від впровадження інноваційної 

діяльності, що робить її сучасним, ефективним інструментом, який доцільно 

застосовувати з метою оцінювання інноваційної діяльності виробничих 

промислових підприємств. Проте спеціалізація та господарська спрямованість 

робить її неефективною для оцінювання інноваційного розвитку підприємств поза 

виробничою сферою, у наданні послуг, фінансовій діяльності, сфері туризму.  

Розгляд численних, опрацьованих науковцями та запропонованих методик 

та моделей оцінювання інноваційної діяльності, інноваційного потенціалу та 

інноваційного розвитку підприємства дає можливість зробити узагальнюючий 
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висновок, що всі представлені методики розбудовано із застосуванням трьох 

основних підходів: ресурсного, базованого на ефективності та наявності 

використання ресурсів; функціонального із визначенням інноваційного 

потенціалу підприємства як сукупності його потенційних функціональних 

можливостей для здійснення та ефективного впровадження інноваційної 

діяльності; комбінування першого та другого – функціонально-ресурсного 

підходу, на застосуванні проектного підходу, де об’єктом оцінювання є 

безпосередньо етапи та ефективність розробки та реалізації інноваційних 

проектів. 

Дані методики та підходи уособлюють та акумулюють значну кількість 

показників, що можуть використовуватися для оцінювання ефективності 

інноваційної діяльності як у контексті наявних методик, так і в їх новому 

комбінуванні відповідно до мети оцінювання; складають теоретико-методичну 

основу оцінювання інноваційного розвитку. Проте відносно оцінювання 

інноваційного розвитку підприємств туристичної сфери, на думку автора, 

необхідним є дослідження методик та показників, акцентованих на особливостях 

функціонування туристичного ринку та туристичних підприємств.  

Так, О. Кальченко як основні завдання оцінювання ефективності 

інноваційної діяльності підприємств туристичної сфери виділяє необхідність 

створення інформаційної бази з метою проведення аналізу та оцінювання 

інноваційного розвитку, впровадження комплексного підходу до питань 

оцінювання інноваційної діяльності туристичних підприємств, а також здійснення 

прогнозування соціально-економічного розвитку підприємств туристичної сфери 

[132, с. 155]. 

На думку деяких інших науковців, ефективність інноваційної діяльності 

підприємств туристичної сфери можна розглядати як реалізовану можливість, 

отримання певного результату, що відповідає поставленій меті інноваційного 

розвитку. Тут виокремлюються три основні ефекти від інноваційної         

діяльності туристичних підприємств:  

- економічний, що полягає в отриманні прибутку від впровадження 
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інноваційної продукції, процесів, послуг та зростанні рівня 

конкурентоспроможності туристичних послуг на ринку;  

- соціальний ефект на макрорівні, що полягає у збільшенні робочих 

місць, поліпшенні умов праці, її оптимізації та на макрорівні як участі 

підприємства у загальному процесі забезпечення соціальної стабільності та 

розвитку;  

- третій екологічний полягає в зменшенні навантаження туристів на 

навколишнє середовище, зростанні екологічності, безпеки турів, туристичних 

маршрутів і т.д. [8]. 

З метою оцінювання ефективності функціонування підприємств 

туристичної сфери О. Кальченко пропонується застосовувати комплексну 

методику здійснення такої оцінки за чотирма основними складовими: 

виробничою діяльністю з впровадження та реалізації інноваційного продукту; 

фінансовою діяльністю, що характеризує фінансові ефекти, отримані від 

впровадження інноваційних проектів; маркетинговою діяльністю із зростанням 

внаслідок впровадження інновацій ринкових позицій туристичного підприємства; 

та організаційно-управлінською діяльністю, що визначається ефективністю 

управління туристичним підприємством [132, с. 155-157]. 

Зауважимо, що оцінювання за даною методикою здійснюється з 

розрахунком інтегрального показника та визначенням функціональної залежності 

між складовими й узагальнюючими показниками ефективності.                             

За даною методикою, до показників виробничої складової віднесено показники: 

раціональності використання основних засобів, рентабельності основних фондів, 

обсягів реалізованого туристичного продукту, витрат туристичного продукту, 

інвестиційної привабливості; до показників фінансової діяльності відносять 

рівень прибутку та рентабельності, фінансову стійкість туристичного 

підприємства та можливість розраховуватися за борговими               

зобов’язаннями; до показників ринкової ефективності включено  показники 

частки ринку, ринкової активності, ступеню популярності підприємства на ринку 

та його  привабливості, конкурентоспроможності, ефективності рекламної 
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кампанії, розвитку кооперації і т.д.; до показників організаційно-управлінської 

діяльності віднесено показники ефективності управління туристичним 

підприємством, використання трудових ресурсів, професіоналізму кадрів, ступінь 

задоволення умовами праці і т. д. 

Значними, об’єктивними перевагами та здобутками даної методики є її 

комплексність та багатоаспектність оцінки ефективності інноваційно-

інвестиційної діяльності туристичного підприємства, розроблення основних 

складових, показників та методології з розрахунком інтегрального індексу та 

детального послідовного алгоритму здійснення аналізу та оцінки. Проте вважаємо, 

що в запропонованій методиці недостатньо враховано спеціалізацію та 

особливості інноваційної діяльності туристичних підприємств та особливості 

безпосередньо процесу інноваційного розвитку, оскільки запропоновані для 

аналізу та оцінки показники відображають загальні дані та можуть 

використовуватися загалом для оцінки будь-якої діяльності підприємства, проте, 

по-перше, не є показниками безпосередньо інноваційного розвитку, по-друге, не 

розкривають специфіки, особливості інноваційної діяльності туристичного 

підприємства.  

Узагальнення результатів розглянутих методик та підходів дає можливість 

констатувати необхідність та доцільність формування системи складових та 

показників, що найбільш повно, системно та комплексно відображали б стан та 

рівні інноваційного розвитку підприємств туристичної сфери з метою  

подальшого використання цих складових та показників в формуванні моделей і 

комплексної методики оцінювання інноваційного розвитку туристичних 

підприємств. Внаслідок цього було розроблено та запропоновано складові та 

показники оцінювання інноваційного розвитку туристичних підприємств 

представлені в табл. 2.3.  

Визначено, що до першої групи складових та показників інноваційного 

розвитку туристичного підприємства належать складові, що дають можливість 

оцінити передумови інноваційного розвитку та наявний інноваційний потенціал 

туристичного підприємства. 
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    Таблиця 2.3 

Складові та показники оцінювання інноваційного розвитку туристичного 

підприємства (авторська розробка) 

Складові 
оцінювання Показники (коефіцієнти) оцінювання 

Оцінювання передумов інноваційного розвитку 
(інноваційного потенціалу) туристичного підприємства 

Ресурсна 
складова 

Коефіцієнт забезпеченості кадровими ресурсами для впровадження інновацій 
Коефіцієнт поширеності навчання та підготовки до впровадження інновацій 
Частка нематеріальних активів в активах підприємства 
Коефіцієнт оновлення техніко-технологічної бази для здійснення інновацій 
Коефіцієнт забезпеченості власними матеріальними активами  
Коефіцієнт забезпеченості інформаційними ресурсами та Інтернетом 
Коефіцієнт інформаційної мобільності туристичного підприємства 

Науково-
дослідна 
складова 

Коефіцієнт активності проведення власних НДДКР 
Коефіцієнт активності залучення зовнішніх розробок та технологій 
Коефіцієнт активності придбання прав на розробки, патенти 
Коефіцієнт активності отримання патентів та ліцензій 
Рівень захисту прав на інтелектуальні активи, патенти, ліцензії, бренд 

Фінансова 
складова 

Коефіцієнт забезпеченості власними фінансовими ресурсами, необхідними для 
інноваційної діяльності 
Коефіцієнт залучення кредитних та інвестиційних коштів для інновацій 
Коефіцієнт зростання вартості об’єктів інтелектуальної власності 

Оцінювання результатів інноваційного розвитку 
Ринкова 
складова  

Коефіцієнт зростання частки туристичного підприємства на ринку  
Показник зростання вартості бренду туристичного підприємства 
Коефіцієнт зростання вартості нематеріальних активів, патентів, ліцензій 
Коефіцієнт активності міжнародної інноваційної співпраці 
Коефіцієнт інтегрованості техніко-технологічних процесів, кооперації 
Коефіцієнт активності виходу та освоєння нових ринків 

Інноваційна 
активність 

Загальний коефіцієнт інноваційної активності туристичного підприємства 
Коефіцієнт активності впровадження сервісно-продуктових інновацій  
Коефіцієнт активності впровадження технологічних інновацій 
Коефіцієнт активності впровадження маркетингових інновацій 
Коефіцієнт активності впровадження організаційно-управлінських інновацій 
Коефіцієнт активності впровадження соціально-екологічних інновацій 
Коефіцієнт використання “новітніх” (до 5 років) технологій 
Частка продажу продукції та сервісу з використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій  

Фінансова 
ефективність 
інноваційного 
розвитку   

Коефіцієнти зростання прибутку від інноваційної діяльності  
Коефіцієнт ефективності впровадження продуктових інновацій  
Коефіцієнт ефективності впровадження техніко-технологічних інновацій 
Коефіцієнт ефективності впровадження маркетингових інновацій 
Коефіцієнт активності впровадження організаційно-управлінських інновацій 
Коефіцієнт активності впровадження сервісних інновацій 
Коефіцієнт активності у реалізації нематеріальних активів патентів, розробок 
Коефіцієнт рентабельності реалізованої інноваційної продукції, послуг 

Це показники ресурсної складової інноваційного розвитку, що характеризує 

рівень забезпеченості туристичного підприємства кадровими ресурсами 
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необхідними для здійснення інноваційної діяльності, інтелектуальними 

ресурсами, матеріальними та нематеріальними активами, інформаційними 

ресурсами та відповідною мобільністю; стан техніко-технологічної бази 

туристичного підприємства та її готовність до впровадження інновацій та 

здійснення інноваційного розвитку, впровадження власних НДДКР, продукування 

знань та інновацій та залучення зовнішніх розробок та технологій, необхідних для 

забезпечення інноваційного розвитку; стан та рівень забезпеченості власними 

фінансовими ресурсами, необхідними для здійснення інноваційного розвитку, 

можливість залучення зовнішніх ресурсів.    

Наступною групою є складові та показники, що безпосередньо 

характеризують та оцінюють результати інноваційного розвитку туристичного 

підприємства. До цієї групи належать: ринкова складова та показники, що 

характеризують стан та рівень розширення, зміцнення ринкових позицій 

підприємства, пов’язані з досягненням результатів інноваційного розвитку; 

складова активності інноваційного розвитку, що характеризує загальні показники 

інноваційної активності туристичного підприємства з впровадження ним 

сервісно-продуктових, маркетингових, організаційно-управлінських, 

технологічних та соціально-екологічних інновацій та використання інформаційно-

комунікаційних технологій; та складова фінансової ефективності інноваційного 

розвитку.  

Це дає можливість оцінити фінансову ефективність інноваційного розвитку 

туристичного підприємства і загальне зростання показників фінансово-

економічної діяльності туристичного підприємства як результатів його 

динамічного, інноваційного розвитку.  

Запропоновані комплексні показники оцінювання наявного інноваційного 

потенціалу, передумов та результатів інноваційного розвитку туристичного 

підприємства доцільно використовувати в процесі здійснення оцінки 

інноваційного розвитку з розрахунком інтегрального коефіцієнта, індексу 

інноваційного розвитку та розрахунком основних показників, складових 

оцінювання і загального інтегрального індексу інноваційного розвитку 
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туристичного підприємства.  

Важливе значення має кількісна оцінка значущості, ваги кожного з 

визначених показників у загальному індексі інноваційного розвитку 

підприємства. Визначення вагових коефіцієнтів здійснюється із застосуванням 

експертно-статистичного методу, за яким кожному з визначених показників 

присвоюються ранги з певним ступенем значущості і, відповідно, визначення 

вагових коефіцієнтів кожного з показників (a) здійснюється із застосуванням 

правила Фішберна за формулою (2.3):  
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                                                      (2.3)
 

де n – загальна кількість показників оцінки в j – узагальнюючому; і – 

порядковий номер локального показника у відповідній системі показників.
 

Аналогічним чином, із застосуванням формули Фішберна визначається 

значення вагових коефіцієнтів базових складових інтегрального індексу 

інноваційного розвитку туристичного підприємства (b).  
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де n – загальна кількість складових оцінки в j – узагальнюючій кількості 

складових; і – порядковий номер складової. Визначення вагових коефіцієнтів 

показників та складових оцінювання інноваційного розвитку туристичного 

підприємства здійснюється експертним шляхом.
 

Розрахунок інтегрального індексу інноваційного розвитку за кожною з 

складових проводиться за формулою: 

                                                    2ijijckl PI  ,                                           (2.5) 

де аij – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску і-го показника в 

інтегральний індекс, pij 2 – значення вхідних показників інноваційного розвитку 

туристичного підприємства. 

Розрахунок узагальненого інтегрального індексу інноваційного розвитку 

туристичного підприємства здійснюється за формулою: 
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                                                 ijCKLijIRTP PbI ,                                      (2.6) 

де bij – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску і-ї складової в 

загальний інтегральний індекс інноваційного розвитку туристичного 

підприємства, pijCKL – значення інтегральних індексів складових інноваційного 

розвитку туристичного підприємства.  

З метою інтерпретації результатів комплексного оцінювання інноваційного 

розвитку туристичного підприємства доцільним є використання Шкали 

Харрингтона, що складається з п’яти інтервальних оцінок значення інтегрального 

показника інноваційного розвитку та активності (табл. 2.4).  

           Таблиця 2.4 

Шкала Харрингтона для інтерпретації значень інтегрального показника 

інноваційного розвитку туристичного підприємства (складено за [163, с. 113]) 

Рівень інтегрального індексу інноваційного 
розвитку туристичного підприємства 

Інтервал числових значень інтегрального 
показника інноваційного розвитку 

туристичного підприємства 
Дуже високий 0,80-1,00 
Високий 0,63-0,80 
Середній 0,37-0,63 
Низький 0,20-0,37 
Дуже низький 0,00-0,20 

 

Запропоновані складові та показники-коефіцієнти дозволяють здійснити 

оцінювання інноваційного розвитку туристичного підприємства, враховуючи 

особливості здійснення інноваційної діяльності підприємств туристичної сфери, 

та оцінити не тільки наявний інноваційний потенціал такого розвитку, але й 

особливості його впровадження та результатів, що полягають у необхідності 

оцінювання напрямів інноваційного розвитку, що є типовими, характерними для 

підприємств туристичної сфери, тобто оцінюванням активності та фінансової 

ефективності інноваційного розвитку за напрямками впровадження продуктових, 

маркетингових, техніко-технологічних, організаційно-управлінських та сервісних 

інновацій. Також сукупність показників коефіцієнтів визначена та скомпонована 

таким чином, щоб максимально окреслити та врахувати всі складові операційної, 

маркетингової, фінансової діяльності підприємств сфери туризму, їх 
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інтегрованість та кооперацію на зовнішніх міжнародних ринках туристичних 

послуг, необхідність залучення та використання єдиних техніко-технологічних 

мереж та програмного забезпечення, особливості маркетингового та техніко-

технологічного розвитку туристичних підприємств, вагоме значення та 

особливості провадження сервісних та маркетингових інновацій, пов’язаних із 

розвитком бренду туристичного підприємства, залучення та використання 

нематеріальних активів у його діяльності. 

Щодо послідовності здійснення оцінювання інноваційного розвитку 

підприємства, науковцями опрацьовані певні алгоритми поетапного виконання 

оцінки. З метою оцінки ефективності діяльності туристичного підприємства в 

умовах упровадження інновацій необхідними є: поетапна розробка критеріїв 

ефективності оцінки інноваційної діяльності; розробка систем показників для 

оцінки; здійснення аналізу та оцінки на основі визначених показників та критеріїв 

оцінки; та перевірка відповідності отриманих результатів досягненню поставленої 

мети [82, с. 66-71].  

Для впровадження та реалізації процесів комплексного оцінювання 

інноваційного розвитку туристичних підприємств розроблено та запропоновано 

алгоритм, представлений на рис. 2.8. 

На першому етапі алгоритму оцінювання інноваційного розвитку 

туристичних підприємств здійснюється безпосередньо організація самого процесу 

інформаційно-аналітичного забезпечення.  

На другому етапі виконується аналіз вхідних та вихідних інформаційних 

потоків туристичного підприємства за визначеними напрямами інноваційної 

діяльності: продуктовим, техніко-технологічним, маркетинговим, організаційно-

управлінським, сервісним - та здійснюється аналіз стану ресурсного, техніко-

технологічного та фінансового забезпечення внутрішніх складових інноваційного 

потенціалу підприємства, наявність та забезпечення кадровими ресурсами 

необхідної кваліфікації, інтелектуальними ресурсами, технікою, технологічними 

ресурсами та також стан та розвиток науково-дослідного потенціалу 

інноваційного підприємства у розробці та впровадженні інновацій. 
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Рис. 2.8. Алгоритм комплексного оцінювання інноваційного розвитку 

туристичного підприємства (авторська розробка) 

 

Наступним етапом здійснюється визначення складових оцінювання за двома 

основними групами: складових оцінювання передумов інноваційного розвитку, 

що характеризують інноваційний потенціал туристичного підприємства, до цієї 

групи входять такі складові як ресурсна складова, науково-дослідна складова та 

фінансова складова. За другою групою оцінювання, що характеризує результати 

інноваційного розвитку, аналізуються такі складові як: ринкова складова, 

активність інноваційного розвитку та фінансова ефективність інноваційного 

розвитку. 

Організація інформаційно-аналітичного забезпечення 

Аналіз вхідних та вихідних інформаційних потоків туристичного підприємства за 
напрямами інноваційної діяльності: сервісно-продуктовим, технологічним, 

маркетинговим, організаційно-управлінським, соціально-еколочічним 

Визначення  складових оцінювання інноваційного розвитку туристичного 
підприємства 
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Складові оцінювання результатів 
інноваційного розвитку 

Визначення вагових коефіцієнтів показників та складових оцінювання інноваційного 
розвитку  

Розрахунок значень коефіцієнтів-показників оцінювання 
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Розрахунок інтегрального індексу  складових оцінювання 

Розрахунок загального інтегрального індексу інноваційного розвитку 

Аналіз отриманих результатів, прийняття  рішення щодо внесення змін до стратегії  
інноваційного розвитку туристичного  підприємства 

Організація та впровадження процесу моніторингу інноваційного розвитку 
туристичного підприємства 



142 

Наступним етапом визначаються та систематизуються показники- 

коефіцієнти за кожною зі складових оцінювання інноваційного розвитку 

туристичного підприємства. Важливим етапом є визначення коефіцієнтів ваги, 

значущості кожного показника в інтегральному індексі складової та вагових 

коефіцієнтів значущості складових у розрахунку загального інтегрального індексу 

оцінювання інноваційного розвитку туристичного підприємства, що визначаються 

експертним шляхом.   

Наступним етапом здійснюється безпосередньо розрахунок інтегрального 

індексу інноваційного розвитку кожної зі складових, а після цього на основі 

отриманих даних здійснюється розрахунок загального інтегрального індексу 

інноваційного розвитку туристичного підприємства. Далі виконується аналіз 

отриманих результатів, що дають можливість оцінити ефективність інноваційного 

розвитку та відповідно за необхідності приймається рішення щодо внесення змін 

до стратегії інноваційного розвитку туристичного підприємства. На заключному 

етапі алгоритму оцінювання інноваційного розвитку доцільними є організація та 

впровадження процесу постійного моніторингу інноваційного розвитку 

туристичного підприємства на основі застосування визначених показників, 

складових та відповідного методичного підходу. Запропонований методичний 

підхід дозволяє здійснити комплексне системне оцінювання передумов, 

необхідних для впровадження інновацій, наявного інноваційного потенціалу 

туристичного підприємства, та оцінювання результатів інноваційного розвитку, 

що характеризуються розширенням та зміцненням ринкових позицій, активністю 

та фінансовою ефективністю інноваційного розвитку туристичного підприємства 

та є ефективним інструментом комплексної діагностики аналізу й оцінки 

передумов та результатів інноваційного розвитку підприємств туристичної сфери. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. У результаті проведених концептуальних досліджень загальних 

характеристик та особливостей формування і здійснення інноваційної діяльності 
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та впровадження інновацій підприємствами туристичної сфери визначено і 

структуровано основні напрями та інструментарій управління інноваційним 

розвитком туристичних підприємств. Зокрема, встановлено, що основними 

напрямами інноваційного розвитку туристичних підприємств є: напрямок 

продуктових інновацій, пов’язаних із створенням та впровадженням 

туристичними підприємствами нових туристичних продуктів та послуг; 

технологічні інновації, пов’язані з впровадженням техніко-технологічних 

інновацій, використанням новітніх сучасних технологій, зростанням 

інтегрованості мобільності та глобалізації послуг туристичного ринку; 

маркетингові інновації, пов’язані з пошуком нових інноваційних шляхів 

просування, рекламування та стимулювання туристичними підприємствами 

продуктів та послуг; організаційно-управлінські інновації, основою яких є 

впровадження нових управлінських технологій та техніко-технологічних підходів 

до управління інноваційним розвитком туристичних підприємств. Визначено, що 

основними методами управління інноваційним розвитком туристичного 

підприємства є організаційно-правові, економічні, технологічні, соціально-

психологічні та адміністративні групи методів. Ідентифіковано та описано 

інструментарій за основними напрямами та методами управління інноваційним 

розвитком туристичних підприємств.  

Результати проведених досліджень дають можливість констатувати, що 

особливостями інструментарію управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств є комплексне застосування організаційно-правових, економічних, 

технологічних, соціально-психологічних та адміністративних методів та 

інструментів, активне застосування як аналітичних, так і організаційних 

інструментів, що є основою стійкого інноваційного розвитку.  

2. У результаті узагальнення концептуальних засад інноваційного розвитку 

підприємств туристичної сфери та із застосуванням системного та структурного 

наукових підходів дано авторське визначення поняття системи інноваційного 

розвитку туристичного підприємства, відповідно до якого система інноваційного 

розвитку туристичного підприємства є відкритою динамічною системою, що 
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складається з елементів організації, охоплює цілі, завдання, функції, принципи, 

механізм, методи та інструменти управління, основою якої є наявний 

інноваційний потенціал, метою є забезпечення конкурентоспроможності та 

інноваційного розвитку підприємства, а результативність залежить від підтримки 

необхідного техніко-технологічного рівня та активної динамічної взаємодії з 

суб’єктами інших інноваційних систем зовнішнього ринкового середовища, 

інноваційної інфраструктури. 

Результативність та ефективність функціонування системи інноваційного 

розвитку залежить від потенціалу підприємства, побудови процесів його 

функціонування та від активності взаємодії системи інноваційного розвитку 

підприємства із зовнішніми суб’єктами інноваційної діяльності туристичного 

ринку. Динаміка та активність цих взаємозв’язків та взаємодії, адаптації систем 

інноваційного розвитку підприємств до зовнішніх технологічних змін забезпечує 

конкурентоспроможність туристичного підприємства.  

Структуровано основні елементи, складові системи інноваційного розвитку 

туристичного підприємства, до яких належать: суб’єкти та об’єкти інноваційної 

діяльності туристичного підприємства, мета і завдання системи інноваційного 

розвитку, принципи, на яких будується система інноваційного розвитку, та 

основні функції системи інноваційного розвитку туристичних підприємств. 

Зазначено, що, враховуючи особливості інноваційної діяльності туристичних 

підприємств, найбільш ефективною є розбудова організаційної структури 

управління інноваційним розвитком туристичного підприємства на основі 

матричної структури управління, яка дозволяє оптимізувати інноваційний, 

кадровий, ресурсний потенціал підприємства та максимально ефективно 

використовувати наявні та необхідні кадрові та фінансові ресурси. Описано та 

структуровано процес управління системою інноваційного розвитку туристичного 

підприємства. 

Визначено та систематизовано, що основними принципами, на яких 

функціонує система інноваційного розвитку підприємства, є базові принципи 

системності, адаптивності, динамічності, цілісності, розвитку, законності та 
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особливі індивідуальні принципи, необхідні для розбудови системи інноваційного 

розвитку туристичних підприємств: відкритості, активності, відповідності, 

науково-технологічного рівня, сумісності, технологічності, плановості, 

ефективності.   

Окреслено основні функції управління, серед яких загальні: планування 

інноваційного розвитку, організація інноваційної діяльності, мотивування 

суб’єктів управління до інноваційного розвитку, регулювання процесу 

інноваційного розвитку, контролювання та забезпечення моніторингу етапів 

інноваційного розвитку; додаткові функції: інформаційно-аналітична, цільова, 

облікова функції; та забезпечувальні функції: інтеграційна, координуюча та 

мобілізаційна. 

Формалізовано механізм управління інноваційним розвитком туристичного 

підприємства, що включає методи, засоби та інструменти управління, 

нормативно-правове забезпечення, інформаційно-аналітичне, кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення. Застосування методів, засобів та заходів 

механізму управління інноваційним розвитком забезпечує прийняття та 

реалізацію управлінських рішень, необхідних для здійснення інноваційної 

діяльності та забезпечення інноваційного розвитку туристичних підприємств. 

3. У результаті дослідження та узагальнення методик, складових та 

показників оцінювання ефективності інноваційної діяльності, інноваційного 

потенціалу та інноваційного розвитку підприємств туристичної сфери визначено 

основні складові та систематизовано, уніфіковано показники-коефіцієнти 

інноваційного розвитку туристичних підприємств, сформовано та запропоновано 

комплексну методику оцінювання інноваційного розвитку туристичних 

підприємств, яка передбачає оцінювання передумов інноваційного розвитку – 

наявного інноваційного потенціалу туристичного підприємства за ресурсною, 

науково-технічною та фінансовою складовими оцінювання інноваційного 

розвитку; та дозволяє здійснити оцінювання результатів інноваційного розвитку 

за такими складовими як: ринкова складова, активність інноваційного розвитку та 

фінансова результативність інноваційного розвитку, що з розрахунком 
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уніфікованих показників коефіцієнтів за кожною складовою запропонованої 

методики оцінювання інноваційного розвитку та відповідно до запропонованого 

алгоритму дає змогу розрахувати інтегральний індекс інноваційного розвитку за 

кожною зі складових та визначити загальний інтегральний індекс оцінювання 

інноваційного розвитку туристичного підприємства, що дає можливість здійснити 

комплексну діагностику, аналіз та оцінку як готовності підприємства до 

здійснення інноваційного розвитку, так і самих результатів та ефективності 

інноваційного розвитку туристичних підприємств.  

Результати досліджень автора щодо формування методологічних основ 

управління розвитком туристичних підприємств на інноваційних засадах 

висвітлені у публікаціяї [10-12;14;16;18-20;25;26;29;30;37-39]. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ 

 

3.1. Стан та передумови розвитку підприємств туризму  

 

Україна володіє необхідними та унікальними ресурсами, які формують 

передумови для ефективного та масштабного розвитку підприємств туристичної 

сфери (вигідне географічне розташування, сприятливий клімат, різноманітний 

рельєф, унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів та культурно-

історичної спадщини, санаторно-курортна база, гостинність, відкритість країни 

(відносно сприятливий візовий режим для іноземних туристів). Ці та інші 

переваги формують сприятливі передумови для нарощування та ефективного 

використання економічного потенціалу стабільного розвитку туристичних 

підприємств, особливо в низці регіонів держави, де відповідне природно-

кліматичне, ландшафтне, ресурсне, історико-культурне та інше середовище 

особливо вигідне. 

До таких територій держави, беззаперечно, відноситься Івано-Франківська 
область – одна з найбільш потенційно розвинених туристичних територій 
держави. Для Івано-Франківської області характерні такі позитивні особливості 
для подальшого розвитку туристичних підприємств, як вигідне географічне 
розташування в центральній частині Європи, сприятливі природно-кліматичні 
умови та демографічні фактори, пов’язані з порівняно невисокою часткою 
міського населення, наявність великих лісових масивів, рекреаційна 
спрямованість регіону, збереження великої кількості об’єктів культури та 
історичної спадщини, поступове становлення базової та допоміжної туристичної 
інфраструктури. 

У Програмі розвитку туристичної галузі міста Івано-Франківськ на 2016-

2020 роки зазначається, що для регіону туризм є надзвичайно перспективною 

сферою господарського життя з вирішальним впливом на розвиток таких видів 

економічної діяльності, як транспорт, готельний та ресторанний бізнес, роздрібна 
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торгівля, харчова промисловість, будівництво та зв’язок, страхування та 

фінансове посередництво, діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і 

спорту [230]. Відповідно, є підстави вважати додатковим підґрунтям для 

подальшого успішного розвитку туристичних підприємств наявність передумов 

для виступу туризму “ядром” потужного міжгалузевого комплексу.  

Зазначені якісні параметри поступово переростають й у кількісні показники, 

адже Івано-Франківська область входить в трійку областей України за кількістю 

туристів, яким надано туристичні послуги, організованих внутрішніх турів, 

кількістю іноземних туристів, обсягами доходу та частки у ВРП від наданих і 

реалізованих туристичних послуг. Зокрема, щорічно область відвідує понад 2 млн 

осіб туристів, близько 70 тис. осіб (у т. ч. 2-3 тис. осіб- іноземців) отримують 

організовані туристичні послуги, туристичними підприємствами сплачується 

понад 30 млн грн податків, у т. ч. понад 2 млн грн туристичного збору, 

акумулюється дохід в розмірі близько 350 млн грн [127]. 

Попри ці в загальному сприятливі умови стан та тенденції функціонування 

туристичних підприємств Івано-Франківської області неоднозначні. Так, 

чисельність суб’єктів туристичної діяльності області у 2017 р. становила 105 од. 

(табл. 3.1), що було на 2 од. менше (5,56 %) в порівнянні з 2016 р. та на 11 од. 

(9,48 %) менше в порівнянні з 2011 р. Водночас зниження показника в найбільшій 

мірі було характерним саме для підприємств, тобто юридичних осіб – на 37,04 % 

у 2017 р. до 2011 р. та на понад 5 % лише за останній рік аналізованого періоду. 

Ця тенденція виявилася негативною і призвела до звуження частки підприємств у 

загальній чисельності суб’єктів туристичної діяльності з 46,6 % (у 2011 р.) до 32,4 

% (у 2017 р.). 

Додатковим чинником вказаних тенденцій стало стрімке (у понад удвічі за 
2011-2017 рр.) зменшення кількості туроператорів. Якщо у 2011 р. підприємств, 
які спеціалізувалися на цій сфері, було 21 од., то у 2017 р. – 10 од. В той же час 
чисельність турагентів практично не змінилася – 88 од. у 2011 р. та 85 од. у 2017 
р. Хоча в цьому аспекті також простежуються окремі недоліки. Мова йде про 
малу частку юридичних осіб в структурі турагентів – 27,1 % у 2017 р. та наявність 



149 

тенденції до скорочення чисельності турагентів – підприємств (на 23,3 % за 
аналізований період). 

Таблиця 3.1 

Показники кількості підприємств туризму Івано-Франківської області у 

2011, 2013-2017 рр. [256] 

Показники 
Роки 

Темпи 
зростання, % / 

Абсолютні 
відхилення, +/- 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2017 
/2011 

2017 
/2016 

Кількість суб’єктів 
туристичної діяльності, од., 
у т.ч. 

116 112 99 83 107 105 90,52 98,13 

- юридичних осіб, од. 54 49 48 40 36 34 62,96 94,44 
- частка юридичних осіб, % 46,55 43,75 48,48 48,19 33,64 32,38 -14,17 -1,26 
Кількість туроператорів, од. 21 22 22 14 12 10 47,62 83,33 
- юридичних осіб, од. 21 22 22 14 12 10 47,62 83,33 
- частка юридичних осіб, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 
Кількість турагентів, од. 88 82 74 66 81 85 96,59 104,94 
- юридичних осіб, од. 30 23 23 25 21 23 76,67 109,52 
- частка юридичних осіб, % 34,09 28,05 31,08 37,88 25,93 27,06 -7,03 +1,13 
Кількість суб’єктів 
екскурсійної діяльності, од. 7 8 6 3 14 10 142,86 71,43 

- юридичних осіб, од. 3 4 3 1 3 1 33,33 33,33 
- частка юридичних осіб, % 42,86 50,00 50,00 33,33 21,43 10,00 -32,86 -11,43 

 

До позитивної тенденції можна віднести зростання чисельності суб’єктів 

екскурсійної діяльності. Попри всього 10 од. таких суб’єктів у 2017 р., за 2011-

2017 рр. їх кількість збільшилася на 42,9 %. Але й у цьому сегменті туристичного 

бізнесу частка підприємств у 2017 р. склала лише 10,0 %, що негативно. 

Слід звернути увагу, що попри нестабільну ситуацію щодо кількості 

туристичних підприємств області, обсяги їх діяльності зростають. Так, за 2011-

2017 рр. кількість туристів, які отримали послуги туроператорів та турагентів, 

збільшилася на 14,0 тис. осіб або на 23,61 % (табл. 3.2). При цьому аналогічні 

тенденції характерні саме для юридичних осіб туристичної діяльності. Ба більше 

– їх частка в структурі обслуговуваних споживачів за аналізований період 

збільшилася на 1,0 %. 

Більш активні висхідні тенденції характерні для кількості реалізованих 
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туроператорами та турагентами – юридичними особами туристичних путівок. 

Якщо у 2011 р. показник становив 45,7 тис. од., то у 2017 р. – 63,8 тис. од., що 

було на 18,1 (або на 39,61 %) більше. 

Таблиця 3.2 

Показники обсягів діяльності підприємств туризму Івано-Франківської 

області у 2011, 2013-2017 рр. [256;255;254] 

Показники 
Роки 

Темпи 
зростання, % / 

Абсолютні 
відхилення, +/- 

2011 2014 2015 2016 2017 2017 
/2011 

2017 
/2016 

Кількість туристів, обслуговуваних 
туроператорами та турагентами,   
тис. од. 

59,3 63,8 65,9 79,9 73,3 123,61 91,74 

у т.ч. юридичними особами, тис. од. 53,1 60,0 62,5 74,9 66,3 124,86 88,52 
частка юридичних осіб, тис. % 89,5 94,0 94,8 93,7 90,5 +1,00 -3,20 
Кількість реалізованих туроператорами 
та турагентами (юридичними особами) 
туристичних путівок, тис. од. 

45,7 57,3 60,1 72,8 63,8 139,61 87,64 

Вартість реалізованих туроператорами 
та турагентами (юридичними особами) 
туристичних путівок, млн грн 

95,9 112,2 131,7 313,1 374,9 3,9 р. 119,74 

Дохід від наданих туристичних послуг, 
млн грн 218,0 205,4 260,8 338,1 271,9 124,72 80,42 

 

При цьому обсяги доходу від продажу туристичних путівок за аналізований 

період часу збільшилися з 95,9 млн грн до 374,9 млн грн. Таким чином, вартість 

реалізованих туроператорами та турагентами – юридичними особами 

туристичних путівок за 2011-2017 рр. збільшилася у 3,9 рази (на 279,0 млн грн). 

Зросли й обсяги доходу від наданих туристичних послуг – на 53,9 млн грн або на 

24,72 % у 2017 р. до 2011 р.  

Наголосимо: туристичний потенціал Івано-Франківської області в значній 

мірі формується наявністю мережі санаторно-курортних та оздоровчих закладів, 

що створюють і забезпечують пропозицію якісних медично-оздоровчих послуг. 

 При цьому, попри соціально-економічну нестабільність, в області вдалося 

навіть збільшити чисельність подібних об’єктів. Якщо у 1995 р. таких 

налічувалося 12, то у 2017 р. – 15 од. (табл. 3.3). Збільшилася й чисельність ліжко-
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місць у санаторіях та пансіонатах з лікуванням, що позитивно. За 1995-2017 рр. 

приріст становив 9,52 %.  

Таблиця 3.3 

Показники чисельності санаторно-курортних та оздоровчих закладів і їх 

забезпеченості ліжко-місцями в Івано-Франківській області у 1995, 2000, 

2005, 2010, 2015-2017 рр. [241] 

Показники 
Роки Темпи 

зростання, % 

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2017 
/1995 

2017 
/2016 

Кількість санаторіїв та 
пансіонатів з лікуванням, од. 12 17 16 15 15 15 15 125,00 100,00 

-ліжко-місць, тис. од. 2,1 2,7 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 109,52 100,00 
Кількість санаторіїв-
профілакторіїв, од. 16 13 9 6 1 1 1 6,25 100,00 

-ліжко-місць, тис. од. 1,7 1,2 0,7 0,5 0,1 0 0 - - 
Кількість будинків і 
пансіонатів відпочинку, од. 4 2 4 3 2 2 2 50,00 100,00 

-ліжко-місць, тис. од. 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 20,00 100,00 
Кількість баз та інших 
закладів відпочинку, од. 7 9 13 12 12 12 12 171,43 100,00 

-ліжко-місць, тис. од. 0,6 0,6 0,8 0,8 1,1 1,2 1,2 2,0 р. 100,00 
Кількість дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, 
од. 

… 84 845 768 344 313 207 2,5 р. 66,13 

-ліжко-місць, тис. од. … 3643 3818 3862 4244 4313 4111 112,85 95,32 
 

Позитивні кількісні показники характерні й для баз та інших закладів 

відпочинку, чисельність яких у 2017 р. становила 12, тоді як у 1955 р. – лише 7 

(приріст склав 71,43 %), а їх забезпеченість ліжко-місцями зросла за цей період у 

2,0 рази, досягши 1,2 тис. од. 

Водночас для цього сегмента туристичного бізнесу регіону характерні й 

негативні аспекти. До таких передусім віднесемо зменшення кількості наявних 

санаторіїв-профілакторіїв. Якщо у 1995 р. таких було 16 од., то до 2017 р. 

залишився лише 1 об’єкт; за 1995-2017 рр. практично повністю втрачено 

матеріально-технічну базу та лікувально-оздоровчий ресурс санаторіїв-

профілакторіїв. Для Івано-Франківської області характерним стало й скорочення 

чисельності будинків та пансіонатів відпочинку. Ще в 2005 р. налічувалося 4 
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таких суб’єкти, але до 2017 рр. показник зменшився удвічі – до 2 од. Кількість 

ліжко-місць будинків і пансіонатів відпочинку зменшилася з 0,5 тис. од. до 0,1 

тис. од. (у 5,0 рази). 

Є підстави стверджувати, що в області вдалося зберегти потенціал дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку, адже станом на 2017 р. тут налічувалося 207 

закладів, що спеціалізуються на цьому сегменті туристично-рекреаційних послуг, 

матеріально-технічна база яких налічувала 4111 од. ліжко-місць, що за 

усередненими підрахунками дозволяє оздоровити за сезон близько 100 тис. дітей. 

Хоча найвищий рівень розвитку цього сегмента туристичного бізнесу області 

припадав на період 2005-2010 рр., коли відповідних суб’єктів було понад 800 од.  

На переконання автора, туристичні підприємства Івано-Франківської 

області мають високий потенціал розвитку. Підстав для такого висновку багато. 

Однією з таких є інформація про динаміку туристичних потоків (рис. 3.1), які 

нестабільні та у 2017 р. становили 73,3 тис. осіб. За реалізації дієвих та 

ефективних інноваційних заходів, орієнтованих на розвиток підприємств туризму, 

можна очікувати відновлення туристичних потоків до рівня 2005 р. (169,9 тис. 

осіб або у 2,3 рази більше порівняно з показником 2017 р.) та більше.  

Звернімо увагу й на те, що до 2010 р. у структурі туристичного потоку 

переважали іноземні туристи; надалі ситуація змінилася на користь 

відпочивальників – українців. Відповідно, в значній мірі потенціал подальшого 

розвитку туристичних підприємств може пов’язуватися з формуванням і 

задоволенням попиту на туристичний продукт з боку іноземних туристів і 

відпочивальників. Намітилася й стійка тенденція до зростання у 2015-2018 рр. 

попиту вітчизняних громадян на відпочинок за кордоном. Якщо у 2015 р. таких 

було 6,9 тис. осіб, то у 2017 р. – 14,3 тис. осіб (у 2,1 рази більше). Таким чином, 

спостерігається заміщення внутрішнього попиту на туристичні послуги 

задоволенням потреби у відпочинку за кордоном. Відповідно, підприємствам 

туризму області доречно здійснити аналіз чинників і причин таких тенденцій та 

працювати над створенням не менш конкурентоспроможного туристичного 

продукту на території області. 
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Рис. 3.1. Показники туристичних потоків у Івано-Франківській області  

у 2000, 2005, 2010-2017 рр. [256] 

 

З іншого боку, вагомими є потенціал та перспективи спеціалізації 

підприємств туризму на вітчизняному покупцеві, адже станом на 2017 р. у 

структурі кількості реалізованих туроператорами туристичних путівок 

переважали громадяни України в межах України (85,6 %) (рис. 3.2).  

85,6

3,5
5,3 5,6

Громадянам України в межах України Громадянам України за кордон

Іноземцям для подорожі в межах України Іншим організаціям

 
Рис. 3.2. Структура кількості реалізованих туроператорами туристичних путівок в 

Івано-Франківській області у 2017 р. [256] 



154 

При цьому частка громадян України, що придбавали туристичні путівки за 

кордон, становила лише 3,5 %, іноземців, які бажали подорожувати Україною, – 

5,3 %. Очевидно, що сформовані структурні характеристики мають враховуватися 

під час формування і реалізації стратегії та операційного плану подальшого 

розвитку вітчизняних туристичних підприємств. 

Прикладний характер мають і структурні співвідношення відносно 

розподілу туристів за метою поїздки та видами туризму (рис. 3.3). Зокрема, за 

2011-2017 рр. істотно зростала як чисельність, так і частка туризму, пов’язаного з 

дозвіллям та відпочинком. Якщо у 2011 р. таких було 19,9 тис. осіб, то у 2017 р. – 

63,2 тис. осіб (у 3,2 рази більше). Протилежними стали тенденції до зменшення 

чисельності осіб, що надавали перевагу спортивному туризму (кількість таких 

осіб скоротилася на майже 27 тис. осіб), туризму, пов’язаного зі службовими 

поїздками, діловим навчанням, лікуванням і оздоровленням. Загалом зазначене є 

свідченням необхідності активізації маркетингових програм туристичних 

підприємств, пов’язаних зі створенням і просуванням на ринок нових 

туристичних продуктів та супутніх до них послуг.   
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Рис. 3.3. Структура розподілу туристів за метою поїздки та видами туризму в 

Івано-Франківській області у 2017 р. [256] 
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Така політика одночасно пов’язана і з удосконаленням бізнес-процесів і 

забезпеченням вищого рівня прозорості і плановості виробничо-господарської та 

фінансової діяльності вітчизняних туристичних підприємств. Натомість, як це 

випливає з інформації, поданої на рис. 3.4 та 3.5, на сьогодні такі ознаки не 

простежуються. До прикладу, станом на 2017 р. у структурі операційних витрат 

підприємств туризму переважали інші операційні витрати – 77,5 %. 

У той же час на матеріальні витрати припадало лише 10,5 %, а на оплату 

праці – 8,6 %. На думку автора, сформована структура фінансування операційної 

діяльності підприємств не може вважатися раціональною та оптимальною, 

характерною для бізнесу зі стратегічно-орієнтованими бізнес-процесами. 

6,9 3,4 1,4

87,6

0,7

Матеріальні витрати Витрати на оплату праці Соціальні відрахування

Інші операційні витрати Амортизація

 
Рис. 3.4. Структура операційних витрат туристичних підприємств Івано-

Франківської області у 2011 р. [256] 

 

Водночас у порівнянні з 2011 р. ситуація дещо покращилася. Зокрема, 

частка інших операційних витрат скоротилася (з 87,6 % до 77,5 % – на 12,1 в. п.), 

а матеріальних витрат та витрат на оплату праці – зросла (на 3,6 в. п. та 5,2 в. п. 

відповідно).   

Результати аналізу джерел скерування виробничо-господарських витрат 

туристичних підприємств Івано-Франківської області (рис. 3.6 та 3.7) дають 

підстави стверджувати, що в цілому вони раціональні і переважають витрати, 

пов’язані з розміщенням і проживанням туристів (у 2017 р. витрати за цією 
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статтею становили 100,8 млн грн) та харчуванням туристів (26.9 млн грн). 
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Матеріальні витрати Витрати на оплату праці Соціальні відрахування

Інші операційні витрати Амортизація

 
Рис. 3.5. Структура операційних витрат туристичних підприємств Івано-

Франківської області у 2017 р. [256] 

 

На медичне обслуговування туристів у 2017 р. припадало 1,1 млн грн, 

екскурсійне обслуговування – 0,9 млн грн, мізерними були витрати на візове 

обслуговування туристів. 
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Рис. 3.6. Витрати туристичних підприємств на виробництво туристичного 

продукту в Івано-Франківській області у 2011 р. [256] 
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За 2011-2017 рр. характерним стало збільшення всіх із аналізованих статей 

витрат підприємств туризму, зокрема витрат на розміщення і проживання – на 

27,8 %, харчування – на 40,1 %, медичне обслуговування – у 2,2 рази, екскурсійне 

обслуговування – у 4,5 рази. 

Але слід звернути увагу на інший аспект. Йдеться, зокрема, про відсутність 

вагомих часток у структурі таких витрат, як маркетинг і реклама, розвиток 

матеріально-технічної бази, фінансування різного роду програм міжгалузевого 

співробітництва, вертикально-горизонтальної інтеграції, інвестиційно-

інноваційного розвитку тощо. Без діяльності за цими напрямами важко 

стверджувати про зміцнення конкурентних позицій та сталий подальший 

розвиток туристичних підприємств.  
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Рис. 3.7. Витрати туристичних підприємств на виробництво туристичного 

продукту в Івано-Франківській області у 2017 р. [256] 

 

Втім, на сьогодні певні позитивні прояви щодо розвитку підприємств 

туризму все ж простежуються. Так, за 2011-2017 рр. збільшилися значення таких 

параметрів соціально-економічної ефективності аналізованих підприємств, як 

середня кількість туристів, обслуговуваних підприємствами, в розрахунку на 

одного працівника (у 2017 р. показник становив 150,5 осіб та зріс до 2011 р. на 
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33,8 %), дохід від наданих туристичних послуг у розрахунку на одного працівника 

(на 34,95 % у 2017 р. до 2011 р.), дохід від наданих туристичних послуг у 

розрахунку на один суб’єкт туристичної діяльності (з 1,9 млн грн у 2011 р. до 2,6 

млн грн у 2017 р.), кількість реалізованих туристичних путівок у розрахунку на 

одне підприємство (на 54,3 %, коли у 2017 р. показник сягнув 607,6 од.) (табл. 

3.4). 

Таблиця 3.4 

Показники соціально-економічної ефективності підприємств туризму Івано-

Франківської області у 2011, 2013-2017 рр. (розраховано автором за [256]) 

Показники 
Роки 

Темпи зростання, 
% / Абсолютні 
відхилення, +/- 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2017 
/2011 

2017 
/2016 

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, осіб 527 694 569 485 482 487 92,41 101,0

4 
Середня кількість туристів, 
обслуговуваних 
підприємствами, в розрахунку 
на одного працівника, осіб 

112,5 91,9 115,8 138,9 165,7 150,5 133,78 90,83 

Дохід від наданих туристичних 
послуг у розрахунку на одного 
працівника, тис. грн 

413,7 354,8 360,9 537,7 701,5 558,3 134,95 79,59 

Дохід від наданих туристичних 
послуг у розрахунку на один 
суб’єкт туристичної діяльності, 
млн грн 

1,9 2,0 2,1 3,1 3,2 2,6 136,84 81,25 

Кількість реалізованих 
туристичних путівок у 
розрахунку на одне 
підприємство, од. 

393,9 424,8 578,8 750,1 680,4 607,6 154,25 89,30 

 

Охарактеризовані тенденції, беззаперечно, засвідчують поступове 

підвищення соціально-економічної ефективності функціонування туристичних 

підприємств. Разом із тим, слід звернути увагу, що вони в певній мірі обумовлені 

скороченням чисельності зайнятих підприємствами аналізованого виду 

економічної діяльності. Так, у 2017 р. підприємствами було працевлаштовано 487 

осіб персоналу, а це на 40 осіб (на 7,59 %) менше, ніж у 2011 р. Більше того, у 

2013 р. на туристичних підприємствах області було зайнято 694 особи 
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працівників, тобто на понад 30 % більше. 

Відтак на цей аспект соціальної ефективності туристичного бізнесу 

підприємствам також потрібно звернути увагу. Щоправда, зростання зайнятості 

економічно обґрунтоване за умови збільшення обсягів та масштабів господарської 

діяльності.   

Потрібно зауважити, що значну частку в структурі як суб’єктів 

господарювання, так і наданих туристичних послуг займають представники 

такого виду економічної діяльності, як тимчасове розміщування й харчування, що 

включає надання місць для короткострокового проживання для розміщування 

приїжджих, надання супутніх послуг, пов’язаних із харчуванням та відпочинком. 

Так, у 2017 р. в Івано-Франківській області налічувалося 2717 суб’єктів 

господарювання, що надавали послуги у сфері тимчасового розміщування й 

організації харчування (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Структурні співвідношення суб’єктів господарювання тимчасового 

розміщування й організації харчування в Івано-Франківській області у 

2017р. [140] 

Показники Всього Підприємства Частка 
підприємств, % 

Частка в економіці 
області, % 

Кількість суб’єктів 
господарювання, од. 2717 226 8,32 2,9 

Кількість зайнятих 
працівників, тис. осіб 8,1 1,4 17,28 1,5 

Кількість найманих 
працівників, тис. осіб 5,5 1,3 23,64 1,4 

Обсяг реалізованої 
продукції (товарів, послуг), 
млн грн 

1263,8 387,7 30,68 0,5 

 

Зазначеними суб’єктами було зайнято 8,1 тис. осіб персоналу та 5,5 тис. осіб 

найманих працівників; реалізовано товарів (робіт, послуг) на суму 1,3 млрд грн, 

що складає вагому частку у ВРП регіону. Проте, якщо звернути увагу на 

структурні характеристики цих показників, зокрема в аспекті співвідношення 

підприємств та фізичних осіб-підприємців, то ситуація доволі невтішна. Так, у 

загальній кількості суб’єктів господарювання частка підприємств склала лише 
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8,32 %, в структурі зайнятості – 17,3 %, а в обсязі реалізованої продукції (товарів, 

послуг) – 30,7 %.  

Іншим недоліком потрібно вважати все ще не високу роль підприємств 

туризму в економіці області. Так, у 2017 р. частка аналізованого виду економічної 

діяльності за кількістю суб’єктів господарювання становила лише 2,9 %, за 

чисельністю зайнятих – 1,5 %, а обсягами виручки (доходу) – 0,5 %. 

Таким чином, розвиток туристичних підприємств краю потрібно ув’язувати 

зі збільшенням їх чисельності, нарощуванням масштабів діяльності та 

посиленням впливу на соціально-економічні параметри функціонування і 

розвитку економічного комплексу області. Підтвердженням зазначеного є 

інформація, подана у табл. 3.6. 

Так, за 2011-2017 рр. кількість підприємств галузі зменшилася з 241 до 226, 

відповідно, скорочення становило 15 од. або 6,22 %. Дещо парадоксально, але 

таке зниження було в повній мірі обумовлене зменшенням чисельності малих 

туристичних підприємств області, у т. ч. з причини зміни їх юридичного статусу 

на фізичну особу – підприємця. Зокрема, за аналогічний період часу кількість 

малих туристичних підприємств скоротилася на 17 од., що у відносному 

вираженні становило 7,11 %. При цьому чисельність мікропідприємств 

скоротилася невідчутно – лише на 5 од. (2,45 %), а середніх - навіть збільшилася – 

удвічі (на 2 підприємства). 

Означені зміни не мали кардинального впливу на порушення в структурних 

співвідношеннях у чисельності середніх, малих і мікропідприємств туризму 

Івано-Франківської області та станом на 2017 р. абсолютно переважали малі 

підприємства тимчасового розміщування й організації харчування – 98,2 %. 

Як вже зазначалося, недоліком є й скорочення чисельності зайнятих у 

секторі тимчасового розміщування й організації харчування. Так, у 2017 р. тут 

було зайнято 1395 осіб персоналу, тоді як у 2011 р. – 1529 (на 134 особи або 8,8 % 

більше). Водночас варто звернути увагу й на структурні зміни: якщо у 2011 р. 

середніми підприємствами було забезпечено 22,0 % зайнятості у галузі, то в 2017 

р. – вже 35,1 %, причому лише 4-ма підприємствами. Це є додатковим аргументом 
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на користь висновку про стратегічну орієнтацію підприємств туризму на 

збільшення обсягів їх діяльності, у т. ч. на ринку праці. 

Таблиця 3.6 

Обсяги та структурні характеристики діяльності за розмірами підприємств 

тимчасового розміщування й організації харчування в Івано-Франківській 

області у 2011-2017 рр. [140] 

Показники/типи 
підприємств 

Роки 
Темпи зростання, 

% / Абсолютні 
відхилення, +/- 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2011 

2017 / 
2016 

Кількість підприємств, од., у 
т.ч.: 241 241 241 246 242 201 226 93,78 112,44 

- середні, од. 2 3 4 3 3 2 4 2,0 р. 2,0 р. 
% 1,1 1,2 1,7 1,2 1,2 1,0 1,8 +0,70 +0,80 
- малі, од. 239 238 237 243 239 199 222 92,89 111,56 
% 98,9 98,8 98,3 98,8 98,8 99,0 98,2 -0,70 -0,80 
- мікро, од. 204 204 210 220 221 180 199 97,55 110,56 
% 84,6 84,6 87,1 89,4 91,3 89,6 88,1 +3,50 -1,50 
Кількість зайнятих 
працівників, осіб, у т.ч.: 1529 1638 1488 1477 1273 1179 1395 91,24 118,32 

- середні, осіб 336 339 435 362 354 … 490 145,83 138,42 
% 22,0 20,7 29,2 25,7 27,8 … 35,1 +13,10 +7,30 
- малі, осіб 1193 1299 1053 1046 919 … 905 75,86 98,48 
% 78,0 79,3 70,8 74,3 72,2 … 64,9 -13,10 -7,30 
- мікро, осіб 609 609 531 574 435 494 513 84,24 103,85 
% 37,2 37,2 35,7 40,8 36,9 43,5 36,8 -0,40 -6,70 
Обсяг реалізованої 
продукції (товарів, послуг), 
млн грн, у т.ч.: 

89,1 118,3 104,9 110,5 154,2 160,0 387,7 4,4 р. 2,4 р. 

- середні, млн грн 28,4 27,9 31,7 29,2 44,2 … 270,7 9,5 р. 6,1 р. 
% 31,9 23,6 30,2 26,5 28,7 … 69,8 +37,90 +41,10 
- малі, млн грн 60,7 90,4 73,2 81,3 109,9 … 116,9 192,59 106,37 
% 67,1 76,4 69,8 73,5 71,3 … 30,2 -36,90 -41,10 
- мікро, млн грн 34,3 34,3 31,7 36,9 45,7 51,1 61,9 180,47 121,14 
% 29,0 29,0 30,2 33,5 29,7 32,0 16,0 -13,00 -16,00 

 

Яскраво вираженою позитивною тенденцією у сфері тимчасового 

розміщування й організації харчування Івано-Франківської області є збільшення 

обсягів доходу в цьому виді економічної діяльності. До прикладу, за 2011-2017 рр. 

показник збільшився у 4,4 рази, а в абсолютному вираженні – на 298,6 млн грн. 

Знову ж таки приріст був забезпечений головним чином середніми 
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підприємствами галузі, які наростили дохід у обсязі 9,5 рази, тоді як малі 

підприємства – лише на 92,6 %. 

Фінансовий аспект ефективності і безпеки підприємств тимчасового 

розміщування й організації харчування у Івано-Франківській області бажає 

кращого. Мова йде про щорічне нарощування суми збитку їх операційної 

діяльності, який за підсумками 2017 р. склав 64,3 млн грн, що було у 7,7 рази 

більше, ніж збиток у підсумку 2011 фінансового року (табл. 3.7).  

    Таблиця 3.7 

Фінансові результати та рентабельність за розмірами підприємств 

тимчасового розміщування й організації харчування в Івано-Франківській 

області у 2011-2017 рр. [269] 

Показники/типи 
підприємств 

Роки 
Темпи зростання, % 

/ Абсолютні 
відхилення, +/- 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2011 

2017 / 
2016 

Фінансовий результат до 
оподаткування, млн грн, 
у т.ч.: 

-8,3 -6,0 -27,6 -23,7 -17,2 -41,2 -64,3 7,7 р. 156,07 

- середні, млн грн -0,7 -0,6 -24,9 -14,0 -10,6 … -281,9 -402,7 р. -26,6 р. 
- малі, млн грн -7,6 -5,4 -2,7 -9,6 -6,6 … -3,3 43,42 2,0 р. 
- мікро, млн грн … -2,5 -2,4 -0,4 -0,4 -30,6 -3,7 148,00 -8,3 р. 
Частка прибуткових 
підприємств, %, у т.ч.: 73,4 74,9 75,1 75,0 82,8 80,9 81,7 +8,30 +0,80 

- середні, % 66,7 33,3 50,0 0,0 66,7 … 63,6 -3,10 -3,10 
- малі, % 73,5 75,4 75,5 75,9 83,0 … 82,3 +8,80 -0,70 
- мікро, % … 77,7 77,7 77,3 83,4 80,3 82,4 +4,70 +2,10 
Фінансовий результат до 
оподаткування 
прибуткових 
підприємств, млн грн, у 
т.ч.: 

1,9 4,3 3,6 9,8 12,2 9,7 3,9 2,1 р. 40,21 

- середні, млн грн 0,5 0,4 0,6 0,0 0,3 … 17,4 34,8 р. 58,0 р. 
- малі, млн грн 1,4 3,9 2,9 9,8 11,9 … 2,8 2,0 р. 23,53 
- мікро, млн грн … 2,8 0,8 1,7 1,8 2,2 1,8 64,29 81,82 
Рентабельність 
операційної діяльності, 
%, у т.ч.: 

-4,2 -3,8 -17,1 -6,0 1,6 0,7 -12,1 -7,90 -12,80 

 

Причому вищий рівень збитковості спостерігається саме в секторі середніх 

підприємств галузі – “мінус” 281,9 млн грн у 2017 р. До порівняння: збитки у 
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секторі малого та мікробізнесу становили 3,3 та 3,7 млн грн відповідно. Зазначені 

тенденції обумовили й досить високий від’ємний рівень рентабельності 

операційної діяльності підприємств – “мінус” 12,1 %. 

До негативного можна віднести й наявність тенденції до зниження 

фінансового результату до оподаткування прибуткових підприємств галузі. Якщо 

у 2015 р. показник становив 12,2 млн грн, то у 2017 р. - знизився до 3,9 млн грн; 

особливо відчутним був спад у сегменті малих підприємств. 

Але навіть на фоні таких критично негативних результатів частка 

прибуткових підприємств тимчасового розміщування й організації харчування 

Івано-Франківської області зросла і становила у 2017 р. 81,7 %, що перевищило 

значення цього показника для 2011 р. на 8,3 в. п. 

На думку автора, виявлені дисбаланси є скоріше свідченням тінізації галузі, 

приховуванням частини обсягів діяльності та маніпулюванням підприємств із їх 

доходами, витратами і реальними фінансово-економічними результатами, що 

негативно, адже для забезпечення сталого розвитку фінансово-господарська 

діяльність має бути прозорою.  Звичайно, що ці тенденції позначилися й на 

фінансових результатах господарювання аналізованих підприємств (табл. 3.8).  

Так, за незначним винятком значень коефіцієнта маневрування, всі з 

наведених даних не відповідають оптимальним значенням, що критично 

негативно і є підтвердженням нестабільності фінансово-економічного стану та 

безпеки підприємств. Більше того, за більшістю показників характерні спадні 

тенденції, що вказує на подальше погіршення ситуації. Особливо негативною є 

ситуація з фінансовою незалежністю та коефіцієнтом інвестування підприємств; 

значно погіршилася за аналізований період і ліквідність балансу аналізованих 

підприємств галузі. 

Відповідно, в програмах і стратегіях подальшого розвитку підприємств 

туризму важливо виокремити розділ із рекомендаціями відносно покращення 

фінансового стану, виходу підприємств із фінансової кризи. До позитивного 

можна віднести хіба щорічне нарощування суми активів підприємств, що є 

свідченням їх поступової капіталізації.  
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Таблиця 3.8 

Показники фінансового стану підприємств тимчасового розміщування й 

організації харчування в Івано-Франківській області у 2012-2017 рр. 

(розраховано автором за [269]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, +/- 
Оптимальні 

значення 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2012 

2017 / 
2016 

Сума активів, 
млн грн  703,1 696,5 729,8 752,8 1281,9 1358,0 +654,9 +76,1 

Коефіцієнт 
фінансової 
незалежності 

0,5 0,17 0,14 0,15 0,13 -1,23 -1,19 -1,36 +0,04 

Коефіцієнт 
інвестування >1,0 0,19 0,15 0,17 0,16 -1,65 -1,69 -1,88 -0,03 

Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності 

>1,4 0,15 0,13 0,15 0,19 0,11 0,13 -0,01 +0,02 

Коефіцієнт 
маневрування 0,4 -3,56 -4,66 -3,96 -4,37 1,55 1,53 +5,09 -0,02 

Коефіцієнт 
ліквідності 
балансу 

>2,5 1,20 1,16 1,17 1,15 0,45 0,46 -0,74 +0,01 

 
Закономірно, що ці тенденції негативно позначилися й на інвестиційній 

привабливості підприємств тимчасового розміщування й організації харчування 

області, адже спостерігаються нестабільність та невисокі значення обсягів 

капітальних інвестицій у підприємства галузі (рис. 3.8). 

Так, обсяги інвестицій у цей вид економічної діяльності в 2017 р. становили 

12,8 млн грн, тоді як у 2010 р. – 27,4 млн грн, що було на 14,6 млн грн (53,3 %) 

менше. Більше того, пік інвестиційної активності у галузі спостерігався у 2012 р. 

Тоді загальнорічна сума капітальних інвестицій склала 80,2 млн грн, що 

перевищує значення показника в 2017 р. у 6,3 рази. 

Відповідні тенденції характерні й для частки капітальних інвестицій в 

аналізований вид економічної діяльності загалом в економіці області. Якщо на 

початок аналізованого періоду відповідний показник становив 0,6 %, то на кінець 

– лише 0,1 %. Найвищим було його значення у 2012 р. – 1,6 %.  
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Рис. 3.8. Показники обсягу та рівня капітальних підприємств тимчасового 

розміщування й організації харчування в Івано-Франківській області  

у 2010-2017 рр. (розраховано автором за [135]) 

 

Відтак є підстави до висновку, що в значній мірі подальший розвиток 

туристичних підприємств Івано-Франківської області залежить від покращення 

інвестиційної привабливості та нарощування інвестицій у їх модернізацію. 

Важливо, аби для цього на туристичних підприємствах було створене відповідне 

господарське та фінансово-економічне підґрунтя, а акумульований інвестиційний 

ресурс скеровувався на інноваційні цілі. Саме аналіз активності підприємств у 

цьому напрямі є предметом наступного підрозділу дослідження. 

 

3.2. Характеристика інноваційної діяльності туристичних підприємств 

 

Якісний аналіз інноваційної активності і діяльності, формування висновків 

щодо їх обсягів та ефективності в нашій державі об’єктивно ускладнені. Головна 

причина такого становища – відсутність будь-якої офіційної статистичної 
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інформації у сфері інновацій як в туризмі, так і у такому виді економічної 

діяльності, як тимчасове розміщування й організація харчування. Причому 

статистична інформація не збирається та не формується на всіх рівнях управління 

– від центральної статистики до регіональної, місцевої та й на рівні суб’єктів 

туристичного бізнесу. 

Вказане доцільно вважати істотним недоліком системи інформаційно-

аналітичного забезпечення управління розвитком підприємств туризму на 

інноваційних засадах, а відповідні висновки в аналізованій сфері доводиться 

обґрунтовувати виключно на даних із наукових публікацій і досліджень 

діяльності окремих суб’єктів туристичного бізнесу. 

Хоча потрібно визнати, що інновації як базис, основа і стратегічне підґрунтя 

для розвитку підприємств туризму визнаються органами влади, громадськістю та 

керівниками підприємств туризму. Підтвердження цього знаходимо у ключових 

програмно-стратегічних документах розвитку Івано-Франківської області. 

Так, у Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року 

розвиток туристичної та рекреаційної сфери визначено однією з чотирьох 

стратегічних цілей [249]. При цьому чимала роль відводиться саме інноваційному 

підґрунтю та інноваційним інструментам активізації діяльності туристичних 

підприємств, зокрема шляхом диверсифікації арсеналу туристичних послуг і 

продуктів (продуктові інновації), формування системи маркетингової підтримки і 

просування туристичного продукту (маркетингові інновації), зміцнення 

конкурентоспроможності туристичних підприємств та їх послуг (управлінсько-

технологічні інновації). У Програмі розвитку туристичної галузі міста Івано-

Франківськ на 2016-2020 роки передбачено низку інноваційних заходів та 

інструментів, орієнтованих на досягнення таких стратегічних цілей, як розвиток 

туристичної інфраструктури, реалізація потенціалу підприємств сфери туризму в 

економіці територій, застосування інновацій у цілях отримання ефектів синергії 

від розвитку туристичного бізнесу та покращення впізнаваності й інвестиційної 

привабливості територій краю [230]. 

Доводиться констатувати про такий недолік, як відсутність у регіоні 
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окремих стратегій чи програм, з однієї сторони, розвитку туризму та туристичних 

підприємств на інноваційних засадах, а, з іншої, – активізації інноваційної 

діяльності в туризмі чи інших суміжних видах економічної діяльності. Відтак 

увесь обсяг ініціативи в зазначеному руслі органами влади делеговано на 

мікрорівень, що є істотним недоліком регулювання розвитку сфери туризму та її 

підприємств. 

Водночас у даному випадку, попри відсутність належної ініціативи та 

сприяння з боку представництва влади, туристичні підприємства проявляють 

останнім часом певну активність в частині створення, розробки і   впровадження 

інновацій у власну діяльність та її розвиток. Причому наведені нижче аргументи 

дають підстави стверджувати про доволі системний підхід, за якого активність 

ведеться практично за всіма напрямами нововведень і в тій чи іншій мірі увага 

приділяється продуктовим, процесним, організаційним, маркетинговим, 

соціальним, екологічним та управлінським інноваціям. 

Відомо, що пріоритетним напрямом інноваційної діяльності підприємства 

традиційно вважаються продуктові інновації. Вони стосуються відкриття 

принципово нових видів та типів продукції або ж критично якісного 

удосконалення існуючих товарів (послуг), які забезпечують кращі і більш вигідні 

позиції на ринку інноваційно активного підприємства в порівнянні з більш 

інертними конкурентами. Іншими словами, продуктові інновації безпосередньо 

позначаються на конкурентоспроможності підприємства, тоді як всі інші – на 

підвищенні якісної чи кількісної компоненти ефективності в якомусь певному 

аспекті його функціонування. 

Аналогічно відбувається й у туристичному бізнесі. Розкрутка нового 

туристичного продукту (послуги, комплексу послуг) підвищує зацікавленість 

споживачів туристичних послуг, збільшує попит на продукт підприємства. Цьому 

аспекту розвитку на сьогодні приділяється доволі багато уваги з боку вітчизняних 

туристичних підприємств. У результаті аналізу дослідження [165, с. 118] 

доводиться, що в цьому напрямі активно розвиваються такі відносно нові види 

туристичних послуг, як активний туризм, лікувально-профілактичний туризм, 
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замковий туризм, дитячий туризм, сільський туризм, екологічний туризм, 

культурно-пізнавальний туризм, етнографічний туризм, паломницький туризм, 

ностальгічний туризм, пішохідний туризм, івент-туризм, спортивний туризм, 

пригодницький туризм та ін.  

Потрібно вказати й на те, що підприємства туризму Івано-Франківської 

області не оминули увагою й класичні маркетингові інструменти та засоби, що 

застосовуються в частині продуктових інновацій, зокрема – створення нових 

товарів і послуг, удосконалення споживчих властивостей та характеристик 

існуючих товарів (послуг), освоєння нових ринків та територій діяльності, 

використання нових більш якісних ресурсів, освоєння нових видів та           

напрямів діяльності тощо. Відтак, як свідчать результати, наведені у [157;165], 

для вітчизняних підприємств туризму – активних у руслі створення і 

впровадження продуктових інновацій – характерними стали розробка нових турів, 

екскурсійних маршрутів, напрямів подорожей, пропозиція нових послуг; 

удосконалення споживчих властивостей туристичного продукту; освоєння нових 

видів туризму. 

Процесні інновації тісно пов’язані з впровадженням нових або істотним 

покращенням існуючих технологій та засобів праці, що використовуються 

туристичними підприємствами. За результатами аналізу досліджень, які 

спеціалізуються на цьому типі інновацій [133], в першу чергу доречно 

констатувати про зацікавленість окремих великих вітчизняних туристичних 

підприємств щодо впровадження систем управління якістю. Використання для 

цього провідних міжнародних стандартів (зокрема, ISO) привело до імплементації 

в господарську практику таких нових техніко-технологічних аспектів, як: 

розробка науково обґрунтованих методів і методик дослідження в діяльності 

підприємства; прогнозування розвитку сфери туризму та туристичних 

підприємств; ідентифікація ключових факторів, що впливають і визначають ці 

процеси; глобальний моніторинг функціонування і розвитку туристичної 

діяльності; створення і використання сучасних інформаційних технологій та баз 

даних; проведення експертиз інвестиційно-інноваційних проектів із розвитку 
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туристичної діяльності; підготовка та участь у регіональних і національних 

програмах та проектах із розвитку туризму і підприємств цього виду економічної 

діяльності. 

Особливо перспективним у контексті роботи над створенням і 

впровадженням процесних інновацій вітчизняних підприємств туризму є 

використання інформаційних та комунікаційних технологій, адже на сьогодні 

активність у цьому напрямі ще не достатня: лише 17,0 % туристичних 

підприємств мають власні інтернет-сторінки, що оновлюються в режимі онлайн; 

86,0 % інформації на веб-сторінках стосується лише реклами   туристичних 

послуг підприємства; 79,1 % – висвітлюють дані про історію та діяльність 

підприємства, 72,1 % – визначають умови замовлення і бронювання турів [133, с. 

139]. Натомість активне використання можливостей інтернет-комунікації та 

інформаційних технологій у туристичному бізнесі дозволяє швидше, якісніше й 

ефективніше комунікувати з поточними та потенційними клієнтами і 

споживачами туристичних послуг, істотно економити фінансовий та часовий 

ресурс на рекламу і популяризацію туристичного продукту підприємства, 

формувати власну лояльність та позитивний суспільно-соціальний імідж і ін.  

Звернімо увагу на те, що ціла низка організаційних інновацій, які 

застосовуються на сьогодні підприємствами туризму в Івано-Франківській 

області, аналізуються у праці [246]. Тут можна виокремити, по-перше, 

функціонування туристично-інформаційних центрів. Це організаційні структури, 

наявність та діяльність яких потрібна як підприємствам туризму,   так і органам 

влади, і представникам туристичної інфраструктури, і суб’єктам суміжних видів 

економічної діяльності. Адже ці елементи інфраструктури спеціалізуються на 

наданні інформаційних послуг туристам відносно розташування підприємств 

туризму, об’єктів відпочинку та рекреації, відомих осередків культури,                  

а також розташування об’єктів обслуговування туристів, зокрема таких як 

підприємства транспорту, підприємства готельно-ресторанного господарства, 

музеї тощо.  

Слід додати й те, що у низці держав світу з розвиненим туристичним 
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сектором туристично-інформаційні центри також спеціалізуються й на 

туристичних послугах, щільно наближених до клієнта. Це і питання, пов’язані з 

транспортними послугами, трансфером туристів, їх розміщенням та 

проживанням, організацією екскурсійних програм, наданням додаткових послуг 

та програм.  

Попри наявність таких структур в Україні, їх кількість, а також масштаби 

господарювання все ще недостатні. Відповідно, туристичним підприємствам 

важливо активізувати діяльність у цьому напрямі. Створення й управління 

діяльністю таких структур – прямий шлях до популяризації туристично-

рекреаційних об’єктів України та підприємств, що організують і забезпечують 

відповідні туристичні послуги, пов’язані з відпочинком, екскурсіями та 

реалізацією. Підстави для такого висновку існують, оскільки не лише     

закордонні туристи не обізнані з великою кількістю цікавих та перспективних 

об’єктів в Україні, але й вітчизняне населення, яке проживає в різних куточках 

України, що об’єктивно та закономірно, адже наша держава – одна з найбільших в 

Європі. Зауважимо, що створення таких об’єктів важливе й у контексті розвитку 

транскордонного туристичного співробітництва. Відомими стали практики 

активізації діяльності туристично-інформаційних центрів у Львівській та 

Закарпатській областях, які були створені за кошти ЄС в межах програм і 

проектів транскордонної співпраці, і в частині розвитку туризму вже сьогодні 

стали дієвим інструментом сусідства та партнерства. Власне, їх функції   

переросли з суто підтримки туризму до політики суспільного партнерства. Відтак 

їх завдання розширилися і поглибилися, все більше переростають        

в ефективний інструмент міждержавного партнерства. Відповідно, виступ 

туристичного підприємства бенефіціаром чи провідним спонсором таких структур 

стає запорукою “тримання руки на пульсі” доволі великих потоків міжнародної 

туристично-культурної міграції.  

По-друге, до організаційних інновацій слід віднести й застосування т. зв. 

франчайзингових схем при вибудуванні мережі підконтрольних туристичних 

агентств та інших форм туристичних операторів. Зокрема, відомими на сьогодні 
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стали такі мережі, як “Галопом по Європах”, “Поехали с нами”, “Гарячі тури”, 

“Феєрія мандрів”, “Куда угодно”, “Смайл-тур” та ін. Інноваційний підхід 

фактично полягає у вияві креативності при обранні назви створюваної мережі, а 

надалі – її якісної творчої та ефективної маркетингової підтримки і промоції. 

По-третє, це використання інструментів інтеграції у всіх можливих її 

проявах. Втім, особливої ефективності у сучасних умовах розвитку туризму в 

Україні набули наступні дві форми інтеграції. Це передусім створення 

туристичних кластерів, які на комерційно-договірних та виробничо-технологічних 

засадах забезпечують узгодження і реалізацію економіко-господарських відносин 

усіх суб’єктів – учасників кластера, склад яких відповідає повноцінній 

інституційній інфраструктурі такого сектора національного господарства, як 

туристичний комплекс. Тобто попри туристичні підприємства та суб’єкти видів 

економічної діяльності, безпосередньо пов’язані з формуванням туристичної 

послуги, у кластер, як правило, ще входять підприємства харчової та переробної 

промисловості, науково-дослідної сфери та інноваційної діяльності, інвестори та 

фінансово-кредитні структури, маркетингові і консалтингові фірми, кадрові 

агенції і т. ін. Зазначена широкомасштабна інтеграція забезпечує вищу якість і 

ритмічність всього процесу – від створення до надання туристичної послуги, 

економію на масштабах діяльності, кращі фінансово-ресурсні можливості. 

Іншою формою інтеграції, що особливо перспективна для різного роду 

територій, які являють собою туристичний інтерес, але наразі занедбані і 

потребують інвестицій, та об’єктів, які перебувають у державній чи комунальній 

формі власності (замки, музеї, історичні будівлі та місця тощо), є державно-

приватне партнерство як фактично єдиний можливий шлях та інструмент 

модернізації таких туристичних об’єктів і їх перетворення на високоліквідні 

активи туристичних підприємств.     

Не секрет, що все більш яскраво вираженою тенденцією сучасної 

глобалізації стає “переміщення” сфери комунікації, а також і продажу продукції, 

здійснення розрахунків і т. ін. у віртуальну площину. Це усвідомлюють й 

підприємства туризму, які сьогодні активно розвивають власну маркетингову 
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діяльність безпосередньо у мережі Інтернет та засобом інших електронних 

комунікацій зі споживачами туристичних послуг.  

Як виявлено і показано у дослідженні [194, с. 54-56], сучасний інтернет-

сектор характеризується необмеженим потенціалом бронювання, просування і 

продажу туристичних продуктів. Це зокрема, такі системи, як Global Distribution 

System, Alternative Distribution System, Central Reservation System, Business Service 

Provider та ін. Ці системи полегшують адміністративне управління туристичним 

бізнесом, формують відповідне інтелектуальне середовище та системи роботи із 

зовнішнім оточенням. Існує доволі багато практик, коли лідери ринку 

туристичних послуг України формують власний т. зв. віртуальний сектор збуту 

туристичного продукту. Візуально такі структури (системи) утворені сукупністю 

елементів (сайтів туристичних підприємств, закладів харчування та тимчасового 

розміщування, пошуково-довідкових систем, додаткових онлайн-сервісів, ІТ-

технологій для туроперейтингу, турблогерів, онлайн-консультантів) та зв’язків 

між ними, які взаємодіють через інформаційні системи в мережі Інтернет.  

Очевидно, що майданчиком боротьби за споживача в найближчому 

майбутньому стане саме Інтернет. Відтак вітчизняним підприємствам туризму 

потрібно все більше уваги звертати та все активніше створювати і впроваджувати 

маркетингові інновації. Позитивно, що в руслі зазначеного окремі вітчизняні 

суб’єкти туристичного бізнесу вже сьогодні застосовують такі інструменти 

маркетингу, як організація та проведення віртуальних виставок, різного роду 

інших комунікативних заходів, в яких беруть участь всі зацікавлені сторони – від 

виробників до отримувачів туристичних послуг, надання онлайн тест-турів, у 

межах яких потенційний споживач має змогу “власними очима” побачити 

безпосередню послугу, яка йому пропонується [112, с. 228].  

Підприємства, які активні в цьому напрямі, також всіляко використовують 

зв’язки з громадськістю шляхом надання різного роду новин, прес-релізів, 

публікацій на веб-сайті, форумів та дискусій у мережі на різні цікаві тематики, 

пов’язані з туризмом і відпочинком. У значній мірі активність щодо використання 

соціальних інновацій туристичними підприємствами стосується розвитку 
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інституту соціального партнерства. Йдеться про активну соціальну 

відповідальність підприємства туризму за напрямами співпраці: підприємства 

транспорту та зв’язку, суб’єкти тимчасового розміщування й організації 

харчування, бізнес-партнери, споживачі послуг. Результати реалізації заходів у 

сфері соціального партнерства дозволяють формувати і в подальшому ефективно 

використовувати соціальний капітал туристичних підприємств, а це, як відомо, 

основа одного з ключових ресурсів конкурентоспроможності – інтелектуально-

кадрового. За соціально-орієнтованої ринкової економіки кожен суб’єкт бізнесу, 

що прагне бути конкурентоспроможним, має належну увагу приділяти не лише 

виробничій і фінансово-господарській діяльності, але й соціальним аспектам 

господарювання. Існує окремий напрям діяльності підприємства, що отримав 

назву соціальної відповідальності.  

Сфера туризму – ще більш соціально-орієнтована та соціально-відкрита для 

людей система, ніж діяльність в інших галузях економіки. Відповідно, тут 

особливо важливими стають соціальні інновації, що комплексно реалізуються в 

межах заходів соціальної відповідальності туристичного підприємства, причому 

як внутрішньої, так і зовнішньої.  Тому позитивно, що керівництво вітчизняних 

підприємств туризму це розуміє, усвідомлює і реалізує відповідні заходи в даному 

напрямі. Як показано у дослідженні [98, с. 204-205], вони здебільшого стосуються 

планування і подальшої реалізації комплексу соціально-орієнтованих заходів за 

напрямами відносин з: персоналом і прирівняними до персоналу працівниками, 

споживачами, покупцями послуг, контрагентами, конкурентами, громадськими та 

суспільними організаціями, органами влади. 

Соціальні інновації на вітчизняних туристичних підприємствах також 

застосовуються в цілях забезпечення розробки і втілення в життя нових ідей, 

стратегій, тактик, технологій, сприяють вирішенню стратегічно важливих 

соціальних завдань, які забезпечують необхідні структурні соціальні зміни та 

зрушення на підприємстві, а також у системі його відносин із елементами 

зовнішнього середовища. На сьогодні вони стосуються впровадження нових 

соціальних систем, систем підготовки та розвитку кадрів, внутрішніх і зовнішніх 
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соціальних комунікацій із застосуванням інноваційних підходів та технологій. У 

процесі такої роботи досягається вища соціальна місія підприємств туризму, 

посилюються соціальні зв’язки і відносини як із власними працівниками, так і 

соціально-суспільним середовищем, що позитивно позначається на якості й 

ефективності соціально-трудових відносин, обізнаності і впізнаваності 

підприємства та його послуг на ринку. Туризм – один із найбільш “чистих” в 

екологічному плані видів економічної діяльності. Більше того, значна частка 

підприємств туризму, які функціонують в Івано-Франківській області, власне, і 

спеціалізується на такій конкурентній перевазі, як екологічний та оздоровчий 

характер. Йдеться про санаторії, курорти, здравниці і т. ін. Розуміючи ці переваги, 

низка підприємств вже сьогодні впроваджують екологічні інновації. 

Зауважимо, що попри зміцнення власної конкурентоспроможності проекти 

у даному напрямі дозволяють також отримати й низку переваг від державної та 

місцевої підтримки. Для цього здійснюється ув’язка перспектив розвитку 

туристичного підприємства з екологізацією певної території, що особливо вигідно 

місцевим громадам. 

 Як показано в дослідженні [62, с. 103-105], підприємства туризму 

здебільшого здійснюють інноваційну діяльність (у сфері екологічних інновацій) 

за напрямами: застосування інноваційних методів лікування та оздоровлення, 

використання нововведень у частині екологічності функціонування і розвитку 

територій та їх природно-рекреаційних об’єктів і ресурсів, оновлення 

матеріально-технічної бази та використання енерго- і ресурсозберігальних 

технологій, планування розвитку курортних технологій на базі інноваційних 

стратегій. Потрібно звернути увагу на ще один аспект, який сьогодні 

опрацьовується вітчизняними туристичними підприємствами (наприклад, ТК 

“Буковель”), проте ще не працює в повній мірі. Йдеться про екологічні інновації, 

пов’язані з мінімізацією впливу діяльності на стан довкілля і використання 

місцевих природних ресурсів, зокрема – води, електроенергії, повітря. Відтак 

низка підприємств працює над впровадженням екологічних систем, що є 

альтернативними та повністю би замінили місцеві ресурси.   
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Перспективними й ефективними на сьогодні стають також практики 

створення т. зв. “екологічних” готелів, місць відпочинку та рекреації. Звичайно, їх 

поява стає можливою лише завдяки системному і комплексному впровадженню 

екологічних інновацій у туризмі, а це пов’язано зі значними обсягами 

інвестування. Втім, за активної розбудови в Україні нових закладів розміщування 

і харчування саме екологічні інновації можуть “зближувати” виробника і 

споживача туристичних послуг, забезпечувати “маркетингову диференціацію” 

певного закладу з-поміж інших аналогічних об’єктів.   

Відомо, що управлінські інновації мають своїм цільовим призначенням 

створення і використання нововведень, які дозволяють удосконалити та 

підвищити ефективність системи управління туристичним бізнесом. У підсумку 

аналізу встановлено, що на сьогодні вітчизняні підприємства в цьому напрямі 

здебільшого працюють над розробкою і впровадженням сучасних методів і 

методик управління. Так, у дослідженні [111] виокремлені переваги та недоліки 

підходів, що є новими і використовуються підприємствами галузі. Це ресурсний 

(базується на аналізі обсягу та ефективності використання ресурсів на 

інноваційну діяльність), результативний (завдання якого - встановити чисельність 

впроваджених інновацій і визначити їх ефективність) та статистичний (для 

диференціації реалізованих інноваційних проектів за чітко визначеними і наперед 

обґрунтованими критеріями інноваційної діяльності, передусім на засадах 

новизни). Іншою поширеною формою інноваційної активності у сфері управління 

туристичним бізнесом стало застосування елементів стратегічного управління 

розвитком підприємств. У переважній більшості в таких цілях застосовуються 

стратегії: BTL, бізнес-стратегії, диференціації, аутсорсингу, конкуренції, 

маркетингу бізнесу та персоналу, бенчмаркінгу та ін. 

Водночас все більшого розуміння, усвідомлення, а відтак і використання в 

інноваційних цілях набувають стратегії інноваційного розвитку вітчизняних 

туристичних підприємств. Результати узагальнення практичного досвіду відносно 

застосовуваних напрямів розробки та впровадження, а також видів інновацій 

вітчизняних підприємств туризму наведені на рис. 3.9. 
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Рис. 3.9. Узагальнення результатів аналізу інноваційної діяльності підприємств 

туризму Івано-Франківської області (узагальнено автором) 

Напрями інноваційної активності підприємств 

Продуктові 
інновації 

Процесні 
інновації 

Організаційні 
інновації 

Маркетингові 
інновації 

Соціальні 
інновації 

Екологічні 
інновації 

Управлінські 
інновації 

 Розробка і 
виведення на 
ринок нових 
напрямів 
туризму, 
нових 
туристичних 
послуг і 
пропозицій; 
 пропозиція 
нових турів, 
екскурсійних 
маршрутів, 
напрямів 
подорожей; 
 удоскона-
лення 
споживчих 
властивостей 
туристично-
го продукту; 
 освоєння 
нових видів 
туризму 

 Впровад-
ження систем 
управління 
якістю бізнес-
процесів 
туристичного 
підприємства; 
 застосуван-
ня інформа-
ційних 
технологій в 
туризмі та при 
комунікації зі 
споживачами 
і контраген-
тами; 
 викорис-
тання спеціа-
лізованого 
програмного 
забезпечення 
Voyage Office 
Pro, Galileo, 
Само Тур, ін.  

 Створення і 
підтримка 
діяльності 
туристично-
інформаційних 
центрів; 
 розвиток 
інституцій 
транскордонної 
співпраці в 
туристичній 
сфері; 
 розширення 
мережі на 
засадах 
франчайзингу; 
 створення 
туристичних 
кластерів, 
розвиток 
проектів 
державно-
приватного 
партнерства 

 Розвиток і 
застосування 
віртуального 
сектора 
просування і 
збуту 
туристичного 
продукту; 
 проведення 
віртуальних 
виставок, 
інших кому-
нікативних 
заходів, 
створення 
віртуальних 
тест-турів; 
 вихід на 
нові ринки, 
розробка 
спеціальних 
турів і послуг 
для окремих 
груп 
споживачів  
  

 Розвиток 
інституту 
соціального 
партнерства; 
 системна 
політика у 
сфері соціаль-
ної відпові-
дальності 
туристичного 
бізнесу; 
 впровад-
ження нових 
соціальних 
систем, 
систем 
підготовки та 
розвитку 
кадрів, 
внутрішніх і 
зовнішніх 
соціальних 
комунікацій 
на інновацій-
них засадах 

 Ув’язка 
процесів 
розвитку 
підприємств 
туризму та 
екологізації 
територій; 
 впровад-
ження 
технологічних 
інновацій 
природо-
охоронного 
характеру,  
заміщення 
використання 
природніх 
ресурсів; 
 створення 
мереж “еко-
логічних” 
готелів та 
місць 
відпочинку 

 Розробка і 
використання 
більш якісних 
та ефективних 
методів і 
методик 
оцінювання 
діяльності та 
розвитку 
туристичних 
підприємств 
 створення 
та 
впровадження 
елементів 
стратегічного 
управління 
розвитком, 
інноваційних 
стратегій; 
 застосуван-
ня сучасних 
методів 
менеджменту 
в туризмі 

 

 

Практики і сфери впровадження інновацій 

Стратегічні напрями розвитку 
інноваційної діяльності підприємств 

 розробка і впровадження інноваційних 
стратегій розвитку туристичних підприємств; 

 системний і комплексний підхід “критичної 
маси” туристичних підприємств до розробки і 
поширення інновацій, їх вплив на покращення 
всіх елементів і складових бізнес-процесу; 

 підвищення ефективності управління 
розвитком туристичного бізнесу на 
інноваційних засадах  

 планування і розвиток проектів та програм 
інтеграційного розвитку підприємств 
туризму на інноваційних засадах, створення 
кластерів та застосування інших форм 
інтеграції; 

 зміцнення параметрів паблік-рілейшинз 
туристичних підприємств на засадах 
комплексного застосування соціальних та 
екологічних інновацій 
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Такі стратегії фактично являють собою детальний покроковий план заходів, 

які мають бути реалізованими підприємствами в інвестиційно-інноваційній сфері, 

на базі науково-технічних розробок, освоєння нових видів туристичних послуг і 

продуктів, впровадження новітніх технологій у туристичному бізнесі та 

туристичному обслуговуванні споживачів послуг [191, с. 127].  

Попри наявність позитивних практик, інноваційна активність вітчизняних 

туристичних підприємств залишається невисокою і її не можна вважати 

достатньою для виступу стратегічною системною основою збалансованого 

подальшого розвитку і реалізації потенціалу на ринку туристичних послуг. 

Однією з причин такого становища можуть слугувати недоліки та перешкоди 

функціонування підприємств туризму, аналіз стану якого є предметом наступного 

підрозділу дослідження. 

 

3.3. Аналіз тенденцій розвитку туристичних підприємств 

 

Необхідною інформаційно-аналітичною основою прийняття виважених і 

обґрунтованих управлінських рішень щодо забезпечення сталого розвитку 

вітчизняних підприємств туризму є результати аналізу стану і тенденцій їх 

функціонування. Інформація, отримана і проаналізована безпосередньо на 

мікрорівні, дає кращий ґрунт для аналізу та прийняття управлінських рішень.  

Важливим також є й висновок про оптимальність вибірки аналізованих 

підприємств, яка б загалом та в цілому розкривала властивості, характерні для 

генеральної сукупності всіх туристичних підприємств Івано-Франківської області.  

Іншим слушним зауваженням є те, що, на думку автора, важливо 

зосередитися на туристичних підприємствах, які є т. зв. “виробниками” послуг, 

що фактично функціонують у реальному (не посередницькому) секторі туризму, 

здійснюють вагомий внесок у формування доданої вартості туристичної послуги. 

До таких відносяться колективні засоби розміщування. 

Вибірку туристичних підприємств, на базі яких проводився аналіз, склали: 

ПАТ “Укртрансгаз” (Оздоровчий комплекс “Карпати”), ТзОВ “Готель 
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«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”. Характеристика цих підприємств подана у Додатку А. 

Аргументами на користь обрання цих підприємств, а також щодо 

достовірності вибірки стали наступні:  

- обрані підприємства складають 10 % від загальної чисельності 

колективних засобів розміщування, що функціонували в Івано-Франківській 

області станом на початок 2018 р.;  

- на них залучено 11,7 % від середньооблікової кількості штатних 

працівників галузі; частка доходу аналізованих підприємств склала 6,7 % від 

загального доходу колективних засобів розміщування області у 2017 р.;  

- 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 аналізованої галузі туризму Івано-Франківської 

області. 

У табл. 3.9 наведено дані відносно обсягів доходу аналізованих підприємств 

туризму в 2010-2017 рр. Так, можна констатувати в цілому наявність позитивної 

тенденції до збільшення обсягів доходу від надання туристичних послуг 

аналізованими підприємствами.  

До прикладу, значення відповідного показника у 2017 р. для всіх із 

наведених у таблиці туристичних підприємств були вищими в порівнянні з 2010 

р. Найбільшими виявилися обсяги господарської діяльності середніх підприємств, 

а також підприємств, які спеціалізувалися на санаторно-курортному лікуванні, 

оздоровленні та готельно-відпочинкових послугах у порівняно більших обсягах, 

що підтверджує залежність рівня доходу підприємств туризму від масштабів їх 

пропускної здатності. Мова передусім йде про санаторії “Косів” та “Гірське 

повітря”, готелі “Карпати” та “Згарда”. Разом із тим, темпи зростання доходу 
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аналізованих підприємств від наданих туристичних послуг у 2017 р. до 2010 р. не 

можна вважати задовільними і високими.  

Зокрема, більшості підприємств не вдалося наростити ключовий показник 

масштабів господарювання понад ніж на 50 %, що негативно. Головним чинником 

цього стала в цілому загальнохарактерна тенденція до різкого спаду обсягів 

доходу туристичних підприємств Івано-Франківської області у 2013-2014 рр. 

Надалі спостерігалося відновлення обсягів доходу, проте підприємства ще не 

вийшли на максимальну пропускну здатність. 

Таблиця 3.9 

Обсяги доходу туристичних підприємств у 2010-2017 рр. (складено автором за 

даними підприємств) 

   (тис. грн) 

Підприємства 
Роки 

Темпи 
зростання, 

% 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 

2010 
2017 / 
2016 

ПАТ 
“Укртрансгаз” 
(ОК “Карпати”) 

10874,3 11100,4 11258,9 8001,8 7945,4 8123,1 10850,0 16504,4 151,8 152,1 

ТзОВ “Готель 
«Писанка»” 1783,8 1864,2 1916,7 1802,1 1832,1 1886,1 1933,5 1905,3 106,8 98,5 

ТзОВ “Оріана-
Буковина” 
(Готель 
“Згарда”) 

- - 5600,8 6087,8 9512,2 10569,1 12010,4 13054,8 2,3 р. 108,7 

ДЗС Санаторій 
“Гірське 
повітря” 

9188,5 9201,8 9245,4 9277,2 9422,8 9843,1 10256,9 10354,7 112,7 100,9 

ТзОВ 
“Санаторій 
«Гердан»” 

3124,1 3864,7 4992,5 4081,9 2921,0 2362,3 3795,0 4038,3 129,3 106,4 

ДЗС Санаторій 
“Косів” МОЗ 
України 

15273,4 16221,7 16842,4 16761,5 17831,4 19382,1 21273,5 25754,0 168,6 121,1 

ТзОВ “Лісова 
пісня” 2020,4 2104,7 2182,6 2054,2 2184,7 2213,8 1986,1 2360,3 116,8 118,8 

ТзОВ “ГР-АНД і 
Ко” 401,8 413,4 371,8 453,4 539,8 586,7 724,4 739,2 183,9 102,0 
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Вагомими зовнішніми чинниками таких обставин були інфляційні процеси і 

зниження рівня реальних доходів населення, скорочення його купівельної 

спроможності, переорієнтація на туризм і відпочинок за кордоном, посилення 

конкуренції на внутрішньому ринку туристично-рекреаційних послуг та ін. 

На фоні певної нестабільності з формуванням доходу та в подальшому 

фінансового результату господарювання збільшення чисельності обслуговуваних 

туристів не може не вважатися позитивним аспектом (табл. 3.10) та, беззаперечно, 

є свідченням і активізації діяльності, і підвищення її ефективності в туристичному 

бізнесі підприємств області.  

Так, лише за 2012-2017 рр. чисельність обслуговуваних споживачів послуг 

ТзОВ “Оріана-Буковина” зросла у 2,4 рази, а за 2010-2017 рр. на всіх аналізованих 

підприємствах – від 7,6 до 98,8 %.  

Таблиця 3.10 

Кількість туристів, обслуговуваних туристичними підприємствами у 2010-

2017 рр. (складено автором за даними підприємств) 

(осіб) 

Підприємства 
Роки Темпи 

зростання, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2010 

2017 / 
2016 

ПАТ “Укртрансгаз” 
(ОК “Карпати”) 1248 1480 1501 1066 1059 1083 1472 2200 176,2 149,4 

ТзОВ “Готель 
«Писанка»” 250 274 281 265 269 277 294 280 111,7 95,1 

ТзОВ “Оріана-
Буковина” (Готель 
“Згарда”) 

- - 428 487 760 845 954 1044 2,4 р. 109,4 

ДЗС Санаторій 
“Гірське повітря” 745 766 770 773 785 820 862 862 115,7 100,0 

ТзОВ “Санаторій 
«Гердан»” 134 154 199 163 116 94 150 161 120,0 107,1 

ДЗС Санаторій 
“Косів” МОЗ 
України 

1457 1496 1511 1542 1534 1605 1637 1568 107,6 95,8 

ТзОВ “Лісова пісня” 424 438 454 427 455 461 403 491 115,9 121,8 
ТзОВ “ГР-АНД і 
Ко” 123 137 123 151 179 195 231 246 198,8 106,2 
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Знову ж таки тенденційним став період після 2012 року – 2013-2015 рр., 

коли чисельність обслуговуваних туристів для більшості підприємств зменшилася 

(для окремих із них спад сягав 30 і більше відсотків у 2013 р. до 2012 р.). На 

думку автора, такі зміни були обумовлені не стільки спадом туристичної 

активності, як навпаки – її піковим зростанням у 2012 р., у т. ч. спричиненим 

проведенням у нашій державі Чемпіонату Європи з футболу 2012р. 

Відповідно, у наступних часових періодах характерним стало зменшення 

туристичного потоку, що відобразилося на обсягах діяльності практично всіх 

вітчизняних туристичних підприємств, окрім тих, що розробили і представили на 

ринку нові і цікаві туристичні продукти, здатні перемогти в конкурентній 

боротьбі в умовах скорочення туристичного потоку і звуження ринку 

туристичних послуг. Зазначене, беззаперечно, є свідченням і доказом важливості 

інноваційної активності в туристичному бізнесі, зокрема в частині створення і 

впровадження продуктових інновацій. 

З іншої сторони, створення і комерціалізація нововведень у значній мірі 

обумовлюється станом формування й ефективністю використання 

інтелектуально-кадрового забезпечення туристичних підприємств. З огляду на це 

негативними слід вважати загальні тенденції щодо зменшення чисельності 

зайнятих на підприємствах туризму (табл. 3.11). 

Зокрема, для таких підприємств, як ПАТ “Укртрансгаз” (ОК “Карпати”), 

ДЗС “Санаторій «Гірське повітря»”, ТзОВ “Санаторій «Гердан»”, ДЗС “Санаторій 

«Косів»” та ТзОВ “ГР-АНД і Ко”, за 2010-2017 р. характерною стала тенденція до 

зменшення чисельності штатних працівників. До прикладу, скорочення на ТзОВ 

“Санаторій «Гердан»” та ТзОВ “ГР-АНД і Ко” було особливо критичним – до 50 

%, відчутним характеризувалося й скорочення на ДЗС “Санаторій «Гірське 

повітря»” – на 37,7 %. 

В абсолютному ж вимірі саме на ДЗС “Санаторій «Гірське повітря»” 

відбулося найбільше скорочення персоналу, адже на цьому підприємстві у 2017 р. 

працювало на 58 осіб менше, ніж у 2010 р.  

Хоча наявні й позитивні практики. Так, на ТзОВ “Оріана-Буковина” за 2012-
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2017 рр. кількість зайнятих збільшилася на 19 осіб або у 2,3 рази. Проте загальна 

чисельність зайнятих на аналізованих підприємствах за 2010-2017 рр. скоротилася 

на 15,8 %. 

Таблиця 3.11 

Середньооблікова чисельність штатних працівників туристичних 

підприємств у 2010-2017 рр. (складено автором за даними підприємств) 

(осіб) 

Підприємства 

Роки 2017 / 2010 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темпи 
зрос-
тання, 

% 

Абсолютні 
відхилення, 

+/- 

ПАТ “Укртрансгаз” 
(ОК “Карпати”) 78 80 84 72 75 82 78 77 98,7 -1,0 

ТзОВ “Готель 
«Писанка»” 16 18 19 14 15 16 18 18 112,5 +2,0 

ТзОВ “Оріана-
Буковина” (Готель 
“Згарда”) 

- - 15 17 27 28 32 34 2,3 р. +19,0 

ДЗС Санаторій 
“Гірське повітря” 154 99 98 117 121 126 97 96 62,3 -58,0 

ТзОВ “Санаторій 
«Гердан»” 58 54 53 47 49 32 31 30 51,7 -28,0 

ДЗС Санаторій 
“Косів” МОЗ 
України 

242 226 224 217 225 234 222 219 90,5 -23,0 

ТзОВ “Лісова 
пісня” 6 6 5 5 4 5 8 7 116,7 +1,0 

ТзОВ “ГР-АНД і 
Ко” 2 2 2 2 2 2 2 1 50,0 -1,0 

 

Зробимо висновок, що тенденція до послаблення ролі підприємств туризму 

у зайнятості населення є об’єктивною і характерною для галузі в цілому. 

Відповідно, підприємствам слід працювати над підвищенням рівня якості 

персоналу, що в економіці набуло назви інтелектуального капіталу підприємства. 

Існує тісний зв’язок між формуванням і ефективним використанням 

інтелектуального капіталу та якістю інноваційної діяльності в бізнесі. Адже, 

звичайно, інновації можна придбати і залучити ззовні, але це, по-перше, істотно 

дорожче, а, по-друге, впровадженням і використанням інновацій ще потрібно 
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управляти, що зробити в рази складніше за відсутності якісного штату 

висококваліфікованих фахівців підприємства. 

Інший важливий висновок полягає в тому, що розвиток персоналу, 

підвищення рівня професійної кваліфікації працівників також залежать і від рівня 

оплати праці, зокрема матеріальної складової її стимулювання. Відтак важливо 

вказати, що на аналізованих підприємствах туризму цьому питанню приділяється 

недостатня увага, оскільки у 2017 р. середньомісячна заробітна плата становила 

3,5-3,9 тис. грн (табл. 3.12), що є невисокими значеннями та значно поступаються 

середньогалузевому рівню оплати праці в економіці Івано-Франківської області.  

До порівняння: середньомісячна заробітна плата в області у 2017 р. 

становила 4,2 тис. грн, в тимчасовому розміщуванні й організації харчування – 4,0 

тис. грн [100]. 

За низького рівня оплати праці немає підстав стверджувати про можливості 

відносно належної інноваційної активності та в подальшому – використання і 

провадження в господарську практику її результатів, їх застосування у руслі 

посилення конкурентних позицій туристичного підприємства та того 

туристичного продукту, що воно пропонує на ринку. 

Попри низький рівень оплати праці персоналу, діяльність аналізованих 

туристичних підприємств все ж характеризується порівняно високою 

господарською ефективністю. Мова передусім йде про такі конкретні параметри – 

індикатори ефективності в туристичному бізнесі, як кількість обслуговуваних 

туристів у розрахунку на одного зайнятого, обсяги доходу в розрахунку на одного 

зайнятого та обсяги доходу в розрахунку на одного обслуговуваного туриста. Дані 

тенденції, беззаперечно, позитивні. 

Так, чисельність обслуговуваних туристів у розрахунку на одного зайнятого 

у 2017 р. була найвищою в сегменті мотелів та приватних садиб, що пояснюється 

не стільки ефективністю, як значно меншою зайнятістю. Проте й у інших 

сегментах ринку туризму цей показник також був високим. 
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Таблиця 3.12 

Показники соціально-економічної ефективності туристичних підприємств за 

типами розміщування у 2010, 2012, 2015-2017 рр. (складено автором за даними 

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 
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До порівняння: в секторі готелів показник становив 27,3 особи, а санаторіїв 

– 7,5 особи. Позитивною стала також і динаміка щодо підвищення значення цього 

показника серед всіх із аналізованих туристичних підприємств. У середньому 

темпи зростання кількості обслуговуваних туристів в розрахунку на одного 

зайнятого у 2010-2017 рр. становили від 45,9 % до 4,0 рази. Незначний спад 

зафіксовано в сегменті мотелів – з 70,7 особи до 70,1 особи. Також високими були 

у 2010-2017 рр. й темпи зростання обсягу доходу в розрахунку на одного 

зайнятого. Для готелів показник становив 81,1 % та досяг у 2017 р. значення на 

рівні 243,9 тис. грн, для мотелів відповідні значення становили 3,7 рази та 739,2 

тис. грн; для санаторіїв – 191,5 % та 116,4 тис. грн, що свідчить про підвищення 

продуктивності праці на підприємствах туристичної галузі. Незначно, але й 

зросли і обсяги доходу в розрахунку на одного обслуговуваного туриста. Якщо в 

готельному бізнесі у 2010 р. відповідний показник становив 8,5 тис. грн, то у 2017 

р. – 8,9 тис. грн (на 5,7 % більше). Найвищими за 2010-2017 рр. темпи зростання 

цього показника були для санаторіїв: показник збільшився з 11,8 тис. грн до 15,5 

тис. грн (на 31,2 %). Зазначене є свідченням зростання доходності від наданих 

підприємствами туристичних послуг.  

Слід відмітити, що значення цього показника для приватних садиб у 2017 р. 

до 2010 р. не змінилося, а для мотелів відбувся незначний спад. Ще більшої ваги 

потрібно надати низькій фінансовій ефективності підприємств туризму. На жаль, 

тут простежуються яскраво виражені негативні тенденції, пов’язані з високим 

рівнем збитковості бізнесу. Так, операційна діяльність санаторіїв за увесь 

аналізований період була збитковою, а для готелів збиток був характерним у 

2015-2017 рр. Попри позитивний фінансовий результат для мотелів та приватних 

садиб рівень рентабельності операційної діяльності підприємств цього сегмента 

туристичних послуг залишається низьким – 6,2 % та 2,6 % відповідно. Очевидно, 

що такий стан справ негативний та актуалізує потребу в системному підході до 

підвищення ефективності господарювання туристичних підприємств.  

При цьому потенціал такого розвитку безпосередньо залежить від створення 

і впровадження інновацій (рис. 3.10).   
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Рис. 3.10. Результати узагальнення переваг та недоліків стану і тенденцій 

функціонування в аспекті визначення вектора інноваційного розвитку 

туристичних підприємств (авторська розробка) 

 

Таким чином, стан інноваційної активності та рівень її впливу на параметри 

розвитку туристичних підприємств є предметом наступного підрозділу 

дослідження. 

 

3.4. Оцінювання ефективності інноваційної активності та її впливу на 

параметри розвитку туристичних підприємств 

 

Слід відмітити, що інноваційна діяльність як вітчизняних підприємств, так і 

національної економіки України в цілому не підлягає надто деталізованому 

Позитивні аспекти стану і тенденцій 
розвитку туристичних підприємств 

Негативні характеристики стану і тенденцій 
розвитку туристичних підприємств 

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

 Недовикористання потенціалу 
матеріально-технічної бази туризму і 
рекреації, невисокий рівень завантаженості 
туристичних об’єктів; 
 зменшення чисельності зайнятих та 
погіршення інтелектуально-кадрового 
забезпечення туристичних підприємств; 
 низький рівень офіційної оплати праці та 
матеріального стимулювання персоналу; 
 низькі офіційні фінансово-економічні 
результати господарювання та низька 
рентабельність операційної діяльності 
підприємств туризму, зниження їх 
інвестиційної привабливості 

Активізація політики стратегування, 
планування, реалізації і контролю 

інноваційної діяльності, забезпечення її 
високої ефективності 

Реалізація 
потенціалу 

інноваційного 
розвитку 

Подолання 
перешкод 

інноваційного 
розвитку 

Системний, сталий і збалансований розвиток підприємств туризму 
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статистичному спостереженню, що потрібно вважати одним із недоліків системи 

державного регулювання її розвитку. Прогалина в достатньому масиві статистики 

щодо масштабів, напрямів, чинників та перешкод, системних і структурних 

характеристик створення, впровадження і комерціалізації результатів інновацій 

перешкоджає детальному та якісному їх аналізу безпосередньо на мікрорівні та 

ще й в аспекті різних видів і типів господарювання у туристичному бізнесі.  

З іншого боку, політика управління інноваціями також неоднозначна. Вона 

своєрідна і дуже часто не піддається кількісному вимірюванню, не дозволяє 

формувати однозначні висновки. Причинами цього є складність моніторингу та 

вимірювання, наприклад, економічних, юридичних, організаційних, екологічних 

інновацій і т. ін. Часто важко чітко ідентифікувати обсяги витрат саме на 

інноваційну діяльність у межах загального потоку операційних витрат 

підприємства. Результат інноваційної активності може бути доволі розмитим і 

інколи його складно чітко відокремити від загального успіху в бізнесі, 

обумовленого суто управлінськими та неінноваційними заходами. Ще складніше 

виявляється з оцінюванням ефективності інноваційної діяльності, особливо за 

умови, коли ефект було отримано у формі синергії певного комплексу раніше 

впроваджених інноваційних заходів. 

Ці та інші аргументи підводять до висновку про перспективність, а часто й 

єдиноможливість і справедливість якісного оцінювання обсягів та ефективності 

інноваційної діяльності підприємств саме на засадах експертних чи соціологічних 

опитувань. Відповідно, прийнято рішення про опитування представників 

(керівників та провідних фахівців) туристичних підприємств Івано-Франківської 

області. Для обґрунтування обсягу вибірки застосовано методику Інституту 

Геллапа [305], що передбачає опитування в обсязі 1 % від загальної вибірки 

респондентів (за такого підходу похибка результатів експертного опитування не 

перевищує 3 %). При цьому, коли вибірка складає 2 %, то похибка не перевищує 1 

%. Відтак вирішено залучити до експертного опитування 2 % від загальної 

чисельності зайнятих у туризмі в області. 
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Додамо, що з метою отримання не лише статичних, але й динамічних даних 

прийнято рішення про забезпечення періодичності опитування. Опитування 

проводилися у січні та липні 2016, 2017 та 2018 років. Таким чином, було 

проведено шість спостережень. Анкета, яка використовувалася для опитування 

експертів, подана у Додатку Б. 

Чисельність опитаних експертів варіювалася від чисельності зайнятих у 

туризмі Івано-Франківської області у відповідних роках. Так, у 2016 р. 

чисельність зайнятих у галузі становила 1964 особи (відповідно, було опитано 40 

осіб), у 2017 р. – 2194 особи (44 особи), у 2018 р. – 2329 осіб (48 осіб). Методикою 

опитування передбачалося отримання двох блоків аналітичної інформації. 

Перший – щодо стану, тенденцій та міри достатності інноваційної активності 

підприємств туризму. Другий – якості управління інноваційною діяльністю на 

туристичних підприємствах та напрямів його подальшого удосконалення і 

підвищення ефективності. 

Так, перше питання анкети стосувалося ідентифікації рівня включеності 

діяльності з управління інноваціями до повсякденної операційної діяльності 

підприємств. Виявлено, що достатньої уваги інноваційній діяльності на 

вітчизняних туристичних підприємствах у необхідному обсязі все ще не 

надається. Так, станом на 2018 р. лише 17,5 % в структурі опитаних дали ствердну 

відповідь на питання, чи ведеться на підприємстві свідома діяльність із 

управління інноваціями (рис. 3.11). 

На думку автора, це невисоке значення, адже лише кожен шостий із 

експертів відмітив, що аналізований функціональний напрям діяльності 

підприємства розроблений та реалізується. Більше того, свідома діяльність ще не 

означає комплексного і постійного характеру, організації роботи на засадах 

системності, плановості та керованості. 

Хоча до позитивного можна віднести наявність тенденції до покращення 

ситуації. Так, станом на липень 2018 р. частка респондентів – представників 

підприємств, на яких ведеться активна діяльність із управління інноваціями, в 

порівнянні до січня 2016 р. збільшилася на 1,3 в. п., що позитивно, але цих змін 
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все ще недостатньо, аби вести мову про достатнє поширення інноваційного 

розвитку на всі ключові аспекти функціонування туристичних підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Результати відповідей респондентів на питання, чи ведеться на 

туристичному підприємстві активна діяльність із управління інноваціями 

(узагальнено автором за результатами експертного опитування) 

 

Зазначене підтверджується й результатами оцінювання рівня і напрямів 

інноваційної активності туристичних підприємств (рис. 3.12).  

Зокрема, більшість (41,7 %) респондентів ствердили, що інноваційна 

активність на підприємствах, які вони представляють, достатня, але при цьому 

додавали, що вона стосується здебільшого періодичних заходів із навіть не 

стільки створення, як, у більшій мірі, – впровадження інновацій, причому лише 

продуктових. Звичайно, таку діяльність можна лише вітати і вона позитивно 

позначається на конкурентоспроможності туристичних послуг та в підсумку на їх 

конкурентних позиціях.  

Звернімо увагу й на те, що 28,6 % опитаних визнали інноваційну активність 

у туристичному бізнесі України як вищу за середню (при цьому попри сервісні та 

продуктові інновації представники цих підприємств засвідчили розробку і 

впровадження на підприємствах управлінських та організаційних інновацій). 

Натомість 14,6 % експертів оцінили інноваційну активність туристичних 

підприємств на посередньому рівні. Фактично на підприємствах, які вони 

представляють, здійснюються лише окремі несистематичні заходи, орієнтовані на 

2016 р.
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спостереження за інноваційною діяльністю в галузі. Відповідно, доволі значна 

частина туристичних підприємств не налагодила діяльність зі створення і 

впровадження інновацій, а займається лише моніторингом змін в інноваційній 

активності конкурентів та в цілому у вітчизняному туризмі. 
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Рис. 3.12. Результати опитування щодо рівня та напрямів інноваційної активності 

туристичних підприємств, 2018 р. (узагальнено автором за результатами 

експертного опитування) 

 

На думку автора, це негативно і вже в короткостроковій перспективі 

призводить до поступового погіршення їх конкурентної позиції та витіснення 

ринку, зниження попиту на туристичні послуги.   

Разом із тим, 14,5 % опитаних вважає, що інноваційна активність суб’єктів 

бізнесу, які вони представляють, висока.  

Зауважимо, що більш якісні висновки в контексті і інноваційної активності, 

і її структурних та системних характеристик, і стратегічних перспектив і 

потенціалу ґрунтуються на дослідженні видів інновацій, які створюються і 
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комерціалізуються різними типами туристичних підприємств. У підсумку 

розгляду цього аспекту аналізованої проблеми (рис. 3.13) можна зробити наступні 

висновки. 
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Рис. 3.13. Результати опитування щодо видів інновацій, які реалізуються 

туристичними підприємствами, 2018 р. (узагальнено автором за результатами 

експертного опитування) 

 

Так, спостерігається чітка диференціація в інноваційній активності у 

відповідності до структури й особливостей господарської діяльності в межах 

видової спеціалізації підприємств – колективних засобів розміщування.    

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.    

При цьому діаметрально протилежною є ситуація відносно спеціалізації 

інноваційної діяльності санаторіїв, профілакторіїв та інших аналогічних засобів 
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розміщування. Туристичні підприємства цієї групи в більшій мірі зацікавлені у 

впровадженні соціально-екологічних (85,7 %) та технологічних (64,3 %) 

інновацій. 

Додамо, що туристичні підприємства – представники такого сегмента 

туристичного бізнесу, як приватні садиби – в значній мірі спеціалізуються на 

соціально-екологічних та маркетингових (по 75,0 %) інноваціях. Маркетингові 

інновації є прерогативою також і мотелів. 

Очевидно, що виявлені аспекти у більшій мірі обумовлені специфікою 

господарювання, формування, пропозиції та продажу туристичного продукту в 

тому чи іншому сегменті туристичного бізнесу. Відтак закономірно, що 

варіюються й масштаби та активність різних туристичних підприємств відносно 

створення і впровадження тих чи інших видів інновацій.  

Але парадокс ситуації, яка склалася на сучасному етапі розвитку економіки 

України в цілому та підприємств туризму зокрема, полягає в тому, що у значній 

мірі поточна активність та бачення перспективних напрямів розвитку 

інноваційної діяльності різняться (рис. 3.14).    
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Рис. 3.14. Результати опитування щодо рівнів вагомості різних видів інновацій 

для туристичних підприємств, 2018 р. (узагальнено автором за результатами 

експертного опитування) 
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Звернімо увагу, що попри низьку активність із управління сервісно-

продуктовими та маркетинговими інноваціями з боку санаторіїв, саме 

представники туристичних підприємств цієї групи визнають вказані напрями 

інноваційної активності найбільш важливими і перспективними (середні оцінки 

склали по 8,7 за 10-бальною шкалою). Водночас зберігається й висока потреба 

представників цього виду туристичного бізнесу в соціально-екологічних (9,6) та 

технологічних (8,2) інноваціях. 

Щодо готельного бізнесу, то тут зберігається висока увага до організаційно-

управлінських (8,7) та маркетингових (9,3) інновацій. Натомість зафіксовано 

обернену тенденцію відносно сервісно-продуктових (6,6), соціально-екологічних 

(5,2) та технологічних (4,7) інновацій. 

Необхідно звернути увагу й на низьку важливість певних груп інновацій для 

окремих видів туристичних підприємств. Мова, зокрема, йде про маркетингові та 

організаційно-управлінські інновації для приватних садиб, а також технологічні 

та соціально-екологічні інновації для мотелів. На думку автора, такі висновки в 

певній мірі закономірні й обумовлюються: об’єктивно нижчою потребою в 

удосконаленні оргструктур управління малих і мікротуристичних підприємств; їх 

фінансово-ресурсною обмеженістю відносно інвестування у рекламу та 

маркетинг; спрощеністю технологічних процесів у мотельному бізнесі, що знижує 

рівень потреби і необхідності у впровадженні технологічних, а також частково – 

соціально-екологічних інновацій. 

Зробимо висновок, що все ще недостатньо висока інноваційна активність 

вітчизняних підприємств туризму в певній мірі обумовлена фінансово-ресурсною 

обмеженістю реалізації заходів у цьому напрямі. До прикладу, оцінка частки 

фінансових ресурсів, скерованих на інноваційні цілі, станом на 2018 р. становила 

лише 2,2 бали (за 10-бальною шкалою) (рис. 3.15). Недостатніми слід вважати й 

кадрове забезпечення інноваційної діяльності підприємств туризму (2,7 бали) та 

їх забезпеченість необхідними технологіями (3,4 бали). 

Попри дещо вищі значення доступності для підприємств інших складових 

інноваційної діяльності (зокрема, матеріально-технічної бази (6,8), самостійного 
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здійснення або ж аутсорсингу науково-дослідної діяльності (6,2) та інформаційно-

аналітичного забезпечення (5,6)), все ж отримані значення невисокі і не 

дозволяють стверджувати про сформованість на підприємствах достатнього 

ресурсного підґрунтя для планування і здійснення, втілення в господарську 

практику результатів нововведень.  
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Рис. 3.15. Результати опитування щодо стану ресурсного забезпечення 

інноваційної діяльності туристичних підприємств, 2018 р. (узагальнено автором за 

результатами експертного опитування) 

 

На думку автора, керівникам підприємств потрібно достатню увагу 

приділити формуванню ресурсного забезпечення інноваційного розвитку за 

трьома домінантними напрямами. По-перше, це інтелектуально-кадрове 

забезпечення; по-друге, – фінансово-інвестиційне забезпечення; по-третє, – ресурс 

науково-дослідної діяльності. Фактично це ключові аспекти базису та підґрунтя 

всієї подальшої роботи у плані ефективного інноваційного розвитку підприємств. 

Для системного і детального оцінювання поточного стану інноваційної 

діяльності підприємств туризму сформовано “карту” характеристик ключових 
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видів інновацій, зокрема в кожній групі інновацій визначені по чотири параметри, 

які, на думку автора, найбільш повно розкривають як її змістово-практичну 

сутність, так і напрями інноваційного розвитку (табл. 3.13). Застосування цієї 

розробки уможливлює здійснення комплексного аналізу й отримання 

якнайповнішої картини реального стану справ туристичних підприємств в 

інноваційній сфері. 

Таблиця 3.13 

Види інновацій та параметри оцінювання інноваційної діяльності 

підприємств туризму (авторська розробка) 

Види інновацій Параметри оцінювання 
Сервісно-
продуктові 

Створення і впровадження нових туристичних продуктів 
Започаткування надання принципово нових додаткових послуг для 
споживачів 
Розвиток нових форм інтеграції і співпраці в туристичному бізнесі та 
пропозиція комплексного завершеного туристичного продукту 
Впровадження інноваційних супутніх послуг (фінансово-банківських, 
страхових, транспортно-екскурсійних, спортивно-розважальних та ін.)  

Організаційно-
управлінські 

Розвиненість на підприємстві організаційно-управлінської структури в 
сфері інноваційної діяльності 
Сформованість інституційно-правового забезпечення інноваційної 
діяльності 
Становлення на підприємстві системи управління якістю інноваційної 
діяльності 
Рівень впровадження нових інноваційних підходів до управління розвитком 
туристичного підприємства, протікання бізнес-процесів 

Маркетингові Рівень впровадження інноваційних методів дослідження ринку 
Застосування нових інноваційних способів просування турпродуктів на 
ринку 
Якість та ефективність інновацій у рекламі турпродуктів 
Нововведення в системі Public-relations туристичних підприємств та їх 
послуг  

Технологічні Рівень автоматизації та інформатизації бізнес-процесів 
Рівень розвитку і поширення електронної форми комунікації підприємства 
зі споживачами, застосування в цих цілях можливостей інформаційних 
технологій 
Міра впровадження інформаційних та інтернет-технологій у систему інших 
зовнішніх комунікацій  
Сучасність та інноваційність матеріально-технічної та техніко-
технологічної бази підприємства  

Соціально-
екологічні 

Наявність та міра поширення ресурсо- і енергоощадних технологій 
Якість нововведень у сфері раціонального природокористування 
Частка екологічних туристичних продуктів підприємства 
Міра впровадження інновацій у системі внутрішньої та зовнішньої 
соціальної відповідальності туристичного підприємства 
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Сукупність наведених параметрів була використана при експертному 

опитуванні. Зокрема, респондентам пропонувалося надати відповіді по кожній із 

характеристик інноваційної активності в плані міри її забезпеченості чи реалізації 

на підприємствах, які вони представляють, в діапазоні від нуля до десяти балів, де 

10 – максимальне значення, 0 – мінімальне значення або повна відсутність 

відповідної характеристики на підприємстві. Опитування проводилося в шість 

часових періодів, що дозволило сформувати інформаційно-аналітичний масив 

даних не лише у статиці (за один період), але й у динаміці. 

Авторською методикою передбачалися такі ключові етапи діагностики: 

1) встановлення вагових значень (на основі використання методу головних 

компонент) всіх параметрів у межах своєї групи інновацій; 

2) призначення оптимальних значень для кожного параметра (10 балів); 

3) розрахунок міри відхилень кожного з параметрів від оптимальних 

значень; 

4) обчислення на основі інформації про відхилення інтегральних значень 

активності за кожним видом інновацій; 

5) визначення коефіцієнтів вагомості кожної групи інновацій; 

6) розрахунок міри відхилень інтегральних коефіцієнтів для кожного виду 

інновацій від оптимальних значень; 

7) обчислення інтегрального значення інноваційної активності в 

туристичному бізнесі.  

На рис. 3.16 подано значення інтегрального коефіцієнта інноваційної 

активності підприємств туризму в кожному часовому періоді аналізу. 

Так, ідентифіковано, що рівень інноваційної активності підприємств 

туризму в 2016-2018 рр. був посереднім (коливався в межах 0,49-0,52). Водночас є 

підстави стверджувати про поступове підвищення рівня з січня 2016 р. по липень 

2017 р. Втім, надалі розпочалася спадна тенденція, що негативно, і показник 

опустився до рівня 0,50. Як видно з даних, поданих у табл. 3.14, до зниження 

інтегрального індексу інноваційної активності туристичних підприємств призвели 
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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 інновації (на 0,014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 3.16. Значення інтегральних коефіцієнтів рівня інноваційної активності 

туристичних підприємств у 2016-2018 рр. (розраховано автором) 

 

При цьому позитивними стали тенденції до зростання за 2016-2018 рр. 

активності за такими видами інновацій, як маркетингові (на 0,054), технологічні 

(на 0,006) та соціально-екологічні (на 0,026). Фактично за цими групами інновацій 

відбулося покращення ситуації, що стало наслідком більш активних дій 

підприємств у сфері розвитку технологічних та екологічних інновацій, а також 

впровадження нововведень, пов’язаних із новими більш сучасними й 

ефективними способами дослідження ринку туристичних послуг, позиціонування 

і просування на нього власних туристичних продуктів. 

У контексті подальшого підвищення ефективності інноваційної діяльності 

вітчизняних туристичних підприємств важливо розуміти міру впливу активності в 

руслі того чи іншого виду інновацій на загальний (інтегральний) результат 

інноваційної активності туристичних підприємств. Для цього визначені 

коефіцієнти вагомості кожного виду інновацій (рис. 3.17) 
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Таблиця 3.14 

Результати оцінювання стану інноваційної активності за видами інновацій 

туристичних підприємств у 2016-2018 рр. (розраховано автором) 

Види інновацій 
Роки Абсолютні 

відхилення, +/- 

01.2016 06.2016 01.2017 06.2017 01.2018 06.2018 06.2018/
01.2016 

06.2018/
01.2018 

Сервісно-продуктові 0,648 0,644 0,627 0,607 0,585 0,614 -0,034 +0,029 
Організаційно-
управлінські 0,381 0,378 0,373 0,359 0,354 0,358 -0,023 +0,004 
Маркетингові 0,631 0,658 0,702 0,747 0,715 0,685 +0,054 -0,029 
Технологічні 0,693 0,685 0,669 0,679 0,664 0,699 +0,006 +0,035 
Соціально-екологічні 0,303 0,316 0,337 0,359 0,343 0,329 +0,026 -0,014 
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Рис. 3.17. Структура вагомості видів інновацій туристичних підприємств, у 

середньому за 2016-2018 рр., % (розраховано автором) 

 

На думку автора, отримані емпіричні дані з високим рівнем точності 

корелюють із іншими багаточисельними результатами досліджень у сфері 

інноваційної активності у вітчизняному туристичному бізнесі. Головним 

аргументом на користь такого висновку слугує високий рівень рівномірності 

розподілу важливості кожного з наведених напрямів інноваційної діяльності 

туристичних підприємств. Чотири з п’яти видів інновацій отримали практично 



199 

однакові вагові коефіцієнти – близько 20 % в структурі інноваційної діяльності, 

що справедливо і засвідчує високу роль і значимість здійснення інноваційної 

діяльності за всіма її напрямами і сферами. 

Разом із тим, можна зробити ще три важливих висновки. По-перше, це дещо 

порівняно нижча вагомість технологічних інновацій – 17,9 %. Хоча таке 

пояснюється тим, що не для всіх типів, розмірів, масштабів діяльності та 

спеціалізації суб’єктів туристичного бізнесу технологічні інновації в рівній 

високій мірі важливі і позначаються на результатах господарювання. 

По-друге, це відсутність істотної домінації сервісно-продуктових інновацій 

над іншими видами інновацій туристичних підприємств. З одного боку, висновок 

дещо парадоксальний, втім, з іншої сторони, він має пояснення. Так, без 

достатньої маркетингової підтримки може бути складно вивести на ринок і 

забезпечити високий рівень попиту на нові туристичні продукти підприємства, а 

створення і розвиток нових туристичних продуктів тісно корелює з якістю 

організаційно-управлінської компоненти бізнесу. 

По-третє, це найвищий рівень важливості соціально-екологічних інновацій 

– 20,9 %. Очевидно, такий стан справ пояснюється зростанням важливості 

соціальних аспектів туризму, а також можливістю диференціації підприємства на 

ринку за рахунок екологічності та ресурсоощадності.   

У табл. 3.15 наведено більш детальний розподіл вагомості кожного з 

аналізованих аспектів (параметрів) інноваційної діяльності підприємств туризму. 

Так, загалом слід очікувати чи не найбільших успіхів у сфері інновацій за умови 

реалізації заходів за такими напрямами політики, як якість та ефективність 

інновацій в рекламі туристичних продуктів, частка екологічно чистих 

туристичних продуктів в асортиментній структурі туристичних послуг 

підприємства, становлення на підприємстві системи управління якістю 

інноваційної діяльності, рівень впровадження інформаційних та інтернет-

технологій у системі зовнішніх комунікацій підприємства. В сукупності лише ці 

чинники (очікувані результати) складають близько 30 % в системі високої 

інноваційної активності у туристичному бізнесі. 
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Таблиця 3.15 

Результати оцінювання рівня вагомості видів та параметрів інноваційної 

діяльності туристичних підприємств, у середньому за 2016-2018 рр. (складено 

за розрахунками автора) 

Види та параметри інноваційної діяльності Коефіцієнти 
вагомості 

Сервісно-продуктові 0,203 
Створення і впровадження нових туристичних продуктів 0,056 
Започаткування надання принципово нових додаткових послуг для споживачів 0,041 
Розвиток нових форм інтеграції і співпраці в туристичному бізнесі та пропозиція 
комплексного завершеного туристичного продукту 0,065 
Впровадження інноваційних супутніх послуг (фінансово-банківських, страхових, 
транспортно-екскурсійних, спортивно-розважальних та ін.)  0,041 
Організаційно-управлінські 0,201 
Розвиненість на підприємстві організаційно-управлінської структури в сфері 
інноваційної діяльності 0,055 
Сформованість інституційно-правового забезпечення інноваційної діяльності 0,028 
Становлення на підприємстві системи управління якістю інноваційної діяльності 0,069 
Рівень впровадження нових інноваційних підходів до управління розвитком 
туристичного підприємства, протікання бізнес-процесів 0,049 
Маркетингові 0,209 
Рівень впровадження інноваційних методів дослідження ринку 0,064 
Застосування нових інноваційних способів просування турпродуктів на ринку 0,065 
Якість та ефективність інновацій в рекламі турпродуктів 0,071 
Нововведення в системі Public-relations туристичних підприємств та їх послуг  

0,009 
Технологічні 0,179 
Рівень автоматизації та інформатизації бізнес-процесів 0,032 
Рівень розвитку і поширення електронної форми комунікації підприємства зі 
споживачами, застосування в цих цілях можливостей інформаційних технологій 0,029 
Міра впровадження інформаційних та інтернет-технологій в систему інших 
зовнішніх комунікацій підприємства 0,069 
Сучасність та інноваційність матеріально-технічної та техніко-технологічної 
бази підприємства  0,049 
Соціально-екологічні 0,209 
Наявність та міра поширення ресурсо- і енергоощадних технологій 0,064 
Якість нововведень у сфері раціонального природокористування 0,065 
Частка екологічних туристичних продуктів підприємства 0,071 
Міра впровадження інновацій в системі внутрішньої та зовнішньої соціальної 
відповідальності підприємства 0,009 

 

При цьому в структурі сервісно-продуктових інновацій найбільш важливим 

виявився розвиток нових форм інтеграції та співпраці в туристичному бізнесі, що 

завершується пропозицією комплексного туристичного продукту на ринку; в 

структурі організаційно-управлінських інновацій – створення і впровадження 
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системи управління якістю інноваційної діяльності; в структурі маркетингових 

інновацій, окрім ефективності реклами, високим рівнем вагомості відзначаються 

застосування нових інноваційних способів просування туристичного продукту на 

ринку та впровадження інноваційних методів його дослідження; в структурі 

технологічних інновацій додатково слід відмітити сучасність та інноваційність 

матеріально-технічної і техніко-технологічної бази підприємства, а соціально-

екологічних інновацій – наявність і міру поширення ресурсо- та енергоощадних 

технологій, а також якість нововведень у сфері раціонального 

природокористування.  

При цьому зауважимо, що інші напрями (аспекти, параметри) інноваційної 

активності підприємств туризму не слід відкидати, адже вони доповнюють і 

формують загальний тренд політики підприємства в частині системного 

інноваційного розвитку. 

Але водночас не слід забувати, що важливим критерієм і принципом 

інноваційної діяльності є її належна ефективність, що в значній мірі визначається 

якісним управлінням у цій сфері. Аналіз цього аспекту інноваційної діяльності 

підприємств туризму є предметом наступного підрозділу дослідження.   

 

3.5. Характеристика управління та напрямів розвитку туристичних 

підприємств на інноваційних засадах 

 

Управління інноваційним розвитком підприємств туризму має визначальне 

значення, як у контексті забезпечення належної ефективності цього напряму їх 

господарсько-фінансової діяльності, так і впливу на використання його 

потенціалу в системі чинників сталого і стабільного розвитку, зміцнення 

конкурентних позицій. 

Більше того, спостерігається прямий зв’язок між укрупненням, збільшенням 

масштабів господарювання, активізацією діяльності туристичних підприємств та 

високою роллю інновацій у забезпеченні такого успіху. До прикладу, 25,0 % 

представників середніх за розмірами туристичних підприємств твердо переконані, 
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що інновації є безальтернативним шляхом здатності підприємств туризму до 

виживання в складних і динамічних конкурентних умовах (рис. 3.18). Цей 

показник наочний, у т. ч. з огляду на відсутність такого роду відповідей з-поміж 

представників малих та мікротуристичних підприємств. 
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Рис. 3.18. Результати опитування щодо необхідності активізації інноваційної 

діяльності туристичних підприємств, 2018 р. (результати експертного опитування, 

проведеного автором) 

 

Ще 21,9 % представників середніх туристичних підприємств визнали 

інновації чинником конкурентоспроможності підприємства, а 12,5 % – засобом 

забезпечення належної ефективності фінансово-господарської діяльності в 

туристичному бізнесі. Вказане є підтвердженням розуміння важливості і ролі 

управління інноваційною діяльністю керівниками та фахівцями підприємств 

туризму. Високими є й оцінки інновацій у контексті розвитку малих підприємств 

туризму. “Це чинник конкурентоспроможності бізнесу” – так зазначили 37,5 % 

респондентів; “це шлях до високої ефективності господарювання” – так 

визначили ще 25,0 % опитаних – представників сектора малого бізнесу в туризмі. 
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Але звернімо увагу, що в мікробізнесі такі перспективи не отримали 

підтримки і 25,0 % опитаних зазначили, що інноваційна активність не є важливим 

інструментом розвитку, а ще 25,0 %, – що інновації в туристичному бізнесі не 

потрібні. На думку автора, це негативно і не відповідає дійсності, адже навіть у 

мікробізнесі впровадження окремих видів інновацій забезпечує успіх. Це і засоби 

популяризації послуг підприємства в мережі Інтернет, і соціальні інновації, і 

інновації, пов’язані з управлінням розвитком бізнесу, створенням мережі 

впізнаваних об’єктів туризму або ж коопераційними формами господарювання 

тощо. 

Підтвердженням цього висновку є, наприклад, подані на рис. 3.19 

результати ідентифікації пріоритетних напрямів активізації інноваційної 

діяльності підприємств туризму, де чітко простежується зорієнтованість 

туристичних мікропідприємств на сервісно-продуктові та маркетингові інновації. 

Варто відмітити комплексність підходу та усвідомлення важливості ролі 

всіх без виключення видів інновацій представниками середніх туристичних 

підприємств. До прикладу, респонденти проставили в середньому наступні оцінки 

(за 10-бальною шкалою) пріоритетності інновацій: організаційно-управлінські та 

технологічні – по 9,6, сервісно-продуктові – 9,4, соціально-екологічні – 9,2, 

маркетингові – 8,8. Це є свідченням необхідності системного підходу до 

впровадження інноваційної діяльності на туристичних підприємствах, які 

орієнтуються на стабільний довгостроковий розвиток. 

Частково закономірно й зрозуміло, що більш диференційованим є ставлення 

до розстановки акцентів у сфері фінансування інноваційної діяльності з боку 

представників малих туристичних підприємств. Їх фінансово-ресурсне 

забезпечення обмежене, а параметри функціонування мають власні особливості. 

Відтак представники цього сегмента туристичного бізнесу воліють 

сконцентрувати увагу на впровадженні маркетингових (9,2 бали) та сервісно-

продуктових (8,8) інновацій. Технологічні інновації в малому туристичному 

бізнесі об’єктивно менш важливі. 
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Рис. 3.19. Результати опитування щодо пріоритетних напрямів активізації 
інноваційної діяльності туристичних підприємств, 2018 р. (результати 

експертного опитування, проведеного автором) 
 

На думку автора, виявлені особливості потрібно врахувати при 
диференціації та уточненні стратегій і програм інноваційного розвитку 
туристичних підприємств. 

З метою формування висновків щодо поточного стану ефективності 

управління інноваційною діяльністю на туристичних підприємствах в межах 

анкетування ставилися питання, пов’язані з мірою реалізації базових функцій 

менеджменту в цій сфері – аналізу, планування, організації та мотивації. Так, на 

рис. 3.20 подані результати опитування щодо реалізації на підприємствах функції 

аналізу інноваційної діяльності.    

Як можемо спостерігати, лише 14,3 % представників готельного бізнесу 
відмітили, що на підприємстві реалізується комплексний внутрішній та зовнішній 
аналіз інноваційної діяльності. Серед санаторіїв цей показник був вищим – 21,4 
%, проте також не надто високим, що слід розцінювати за негативне. Адже за 
умови повноцінної організації інноваційної діяльності її аналіз має бути 
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комплексним і слугувати основою розробки і прийняття всіх управлінських 
рішень у цій сфері. 
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Рис. 3.20. Результати опитування експертів відносно рівня реалізації функції 

аналізу в межах інноваційної діяльності туристичних підприємств, 2018 р. 

(результати опитування, проведеного автором) 

 

До позитивного можна віднести те, що у вітчизняних готелях аналізується 

внутрішня інноваційна діяльність (28,6 %), а також ще 42,9 % респондентів 

відповіли, що тут присутні й заходи відносно аналізу стану зовнішнього 

середовища інноваційної діяльності в туризмі. Таким чином, це дає підстави до 

висновку, що саме підприємства готельного господарства наразі найбільш активні 

(хоча наявної діяльності ще далеко недостатньо) в частині здійснення аналізу 

інноваційної діяльності. 

 Низькою слід визнати активність санаторіїв у контексті оцінювання 

інноваційної діяльності. На думку автора, відсутність уваги до аналізу 

внутрішньої інноваційної діяльності тут пояснюється низькою (або ж навіть – 

відсутньою) інноваційною активністю, а зовнішньої – відсутністю на 
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підприємствах відповідних структурних підрозділів та посадових осіб. 

Вкажемо й на факт практично відсутньої роботи з аналізу інноваційної 

діяльності на найменших підприємствах туристичного бізнесу – у приватних 

садибах та мотелях. Так, на підприємствах першої групи внутрішня інноваційна 

діяльність не аналізується (знову ж таки через її мізерні обсяги), а зовнішня – 

зводиться виключно до моніторингу інноваційної активності конкурентів для 

подальшої адаптації в цілях збереження конкурентних позицій підприємств. 

Схожою є й ситуація на підприємствах другої групи, хоча вітчизняні мотелі дещо 

більш активні в плані аналізу стану зовнішнього середовища інноваційної 

діяльності у вітчизняному туризмі. 

Ще гіршою є ситуація з плануванням інноваційної діяльності (рис. 3.21), 

адже превалююча більшість вітчизняних туристичних підприємств такої 

діяльності не здійснює або ж підміняє її заходами в межах планування інших 

параметрів функціонування та розвитку бізнесу.      
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Рис. 3.21. Результати опитування експертів відносно рівня реалізації функції 

планування в межах інноваційної діяльності туристичних підприємств, 2018 р. 

(результати опитування, проведеного автором) 
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Так, на підприємствах, що входять до групи мотелів і приватних садиб, 

планування інноваційної діяльності або не ведеться взагалі, або здійснюється 

лише в межах операційного управління бізнесом. 

57,1 % заходів готелів у частині планування інноваційної діяльності також 

реалізуються лише в частині загального операційного управління діяльністю 

підприємства. Тоді, як 28,6 % таких заходів прописані в інших планах фінансово-

господарської діяльності підприємств. Зазначимо, що у 14,3 % випадків заходи з 

планування інноваційної діяльності підміняються готелями т. зв. проектним 

управлінням. Мова йде про планування реалізації заходів у випадку прийняття 

рішення про провадження певного інвестиційного чи бізнес-проекту. Але 

зрозуміло, що такі дії не систематичні і реалізуються в кращому випадку один-два 

рази в середньостроковій перспективі (3-5 років). 

Щодо санаторіїв, то позитивно, що тут наявні практики розроблення і 

впровадження відповідної методики, а також безпосереднього здійснення 

планування інноваційної діяльності. Хоча вони склали лише 7,1 %, їх наявність 

слід вважати початковим етапом подальшого інноваційного розвитку вітчизняних 

туристичних підприємств цієї групи. Важливим визначимо й те, що на 21,4 % 

підприємствах цього сегмента туристичного бізнесу інноваційні заходи прописані 

в суміжних планових документах, а ще на 21,4 % підприємств застосовується вже 

згадуване проектне управління. Вказане є свідченням наразі найбільшого поступу 

в формуванні систем планування інноваційного розвитку саме в сегменті 

санаторіїв і аналогічних типів засобів розміщування туристів. 

Негативні аспекти в частині аналізу та планування інноваційної діяльності 

вітчизняних підприємств туризму об’єктивно позначилися й на все ще не 

сформованості і недостатній реалізації функції організації в аналізованій сфері. 

Так, як можна констатувати з інформації, наведеної на рис. 3.22, в середовищі 

мотельного бізнесу спеціальні структури з управління інноваціями не 

створюються. Аналогічно й на приватних садибах, хоча тут відомі практики 

призначення окремих відповідальних осіб за діяльність у цьому напрямі.  

Стан організації управління інноваційною діяльністю на підприємствах 
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готельного і санаторно-курортного бізнесу хоча й також недостатній, втім, 

кращий. До прикладу, в значній кількості готелів або впроваджена внутрішня 

організаційна структура управління (14,3 %) відповідними процесами, або 

визначені конкретні відповідальні посадові особи (28,6 %) за реалізацію завдань у 

сфері інноваційного розвитку підприємств. 
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Рис. 3.22. Результати опитування експертів відносно рівня реалізації функції 

організації в межах інноваційної діяльності туристичних підприємств, 2018 р. 

(результати опитування, проведеного автором) 

У вітчизняних санаторіях ситуація схожа: 14,3 % опитаних відповіли, що на 

підприємствах імплементована внутрішня організаційна структура управління та 

контролю інноваційної діяльності, а також 35,7 % експертів ствердно зазначили, 

що окремі посадові особи є відповідальними за реалізацію завдань у сфері 

інноваційного розвитку підприємств. 

Варто узагальнити, що організаційний аспект управління інноваційною 

діяльністю на вітчизняних підприємствах туризму потребує підсилення. 

Перспективними напрямами для цього потрібно вважати різні підходи, але, як 

показує провідна практика, а також досвід успішних міжнародних туристичних 



209 

компаній, на більших за розмірами малих і усіх середніх підприємствах туризму, 

які прагнуть досягти успіху і сталого розвитку, в межах діючої організаційної 

системи управління обов’язково має бути впровадженою внутрішня система 

(структура) планування, організації, координації та контролю реалізації політики 

підприємства у сфері інноваційного розвитку. В іншому разі не потрібно 

розраховувати на якість і належну ефективність в сфері інноваційного розвитку. 

Втім, потрібно розуміти, що однією з ключових причин недостатньої уваги 

до інноваційних аспектів функціонування на сьогодні залишається не лише брак 

конкретних кроків у цьому напрямі з боку засновників та топ-менеджерів 

підприємств, але й відсутність мотивації безпосередньо в персоналу на нижчих 

рівнях управління (рис. 3.23).  
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Рис. 3.23. Результати опитування експертів відносно рівня реалізації функції 

мотивації в межах інноваційної діяльності туристичних підприємств, 2018 р. 

(результати опитування, проведеного автором) 

 

Як показали результати опитування, лише у 14,3 % випадків, і це мова йде 

тільки про санаторії, на туристичних підприємствах розроблена і впроваджена 
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система преміювання за результати інноваційної діяльності.    

У практиці діяльності мотелів та половини приватних садиб впроваджено 

елементи нематеріального стимулювання за діяльність в аналізованій сфері, але в 

решти приватних садиб відповідних стимулів узагалі не передбачено.  

Все це дає підстави до висновку, що як методика активізації інноваційної 

діяльності, так і система її матеріального стимулювання на туристичних 

підприємствах мають бути тісно узгодженими й ув’язаними між собою. 

Щоправда, окремі просвіти успіхів у цьому починанні наявні вже сьогодні. На 

думку автора, це, до прикладу, застосування інструментів професійного розвитку 

і кар’єрного зростання для тих працівників, які активно працюють над розробкою, 

втіленням у життя і впровадженням нововведень. Підстави до оптимізму додають 

і результати опитування експертів відносно напрямів та засобів подальшого 

інноваційного розвитку вітчизняних підприємств туризму (рис. 3.24).  
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Рис. 3.24. Результати опитування щодо засобів розвитку інноваційної діяльності 

підприємств туризму, 2018 р. (результати опитування, проведеного автором) 
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Зокрема, експертами не відмічено відповідей, які стосуються бачення 

подальшого розвитку підприємств в узгодженні виключно з адаптацією до тих 

підприємств, які впроваджують інновації, та того, що інновації не слугують 

чинником конкурентоспроможності бізнесу. 

На думку автора, це позитивна передумова активізації інноваційної 

діяльності вітчизняних туристичних підприємств. Водночас слід відмітити, що 

превалююча більшість підприємств, які спеціалізуються на орієнтації на всі типи 

туристів, вбачає ключові перспективи у підтримці і застосуванні сервісно-

продуктових інновацій та нововведень, пов’язаних із можливостями і перевагами 

від формування і розвитку коопераційних структур на ринку туристичних послуг. 

Ті ж підприємства, які в більшій мірі орієнтуються на вітчизняних та 

іноземних туристів, додають до цього переліку й орієнтованість на системне і 

комплексне впровадження всіх видів та типів інновацій. Очевидно, що для цього в 

них наявні кращі фінансові та організаційні можливості. Але має право на життя й 

інший висновок, пов’язаний з тим, що, власне, специфіка інноваційної діяльності 

полягає в її творчому креативному підході. Відповідно, інноваційні рішення не 

завжди потребують значних інвестицій. Відтак головне налагодити якісне 

управління інноваційним розвитком і впровадити насправді дієві мотиви і 

стимули для керівників і персоналу підприємств туризму відносно якнайширшої й 

активнішої участі в цих процесах.     

 

Висновки до розділу 3 

 

1. У сучасних умовах соціально-економічного розвитку вітчизняної 
економіки як склалися позитивні аспекти, так і сформувалися недоліки, які 
перешкоджають подальшому розвитку підприємств туризму. Чинники 
позитивного 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 %), 
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покращення окремих важливих питомих параметрів економічної ефективності 
господарювання, зокрема – кількості обслуговуваних туристів та доходу від 
туристичної діяльності в розрахунку на одного зайнятого. Особливо відчутним 
стало економічне пожвавлення у секторі середніх туристичних підприємств. 
Позитивною 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.  

Забезпечення подальшого стабільного розвитку туристичних підприємств 

неможливе 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 та витрат, погіршення соціальної 

компоненти ефективності туристичного бізнесу і зниження рівня зайнятості на 

підприємствах, їх низької ролі в економіці. 

2. У підсумку аналізу сучасних практик та сфер розробки і впровадження 

інновацій підприємствами туризму Івано-Франківської області встановлено 

наявність позитивного досвіду в цій сфері. Більше того, інноваційну активність 

туристичних підприємств можна вважати комплексною та з ознаками 

системності, адже підприємствами 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 
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зміцнення конкурентоспроможності туристичних підприємств. 

3. 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. Це наявність достатньо великої 

чисельності туристичних підприємств різних напрямів діяльності, туристичних 

об’єктів та елементів туристичного комплексу; нарощування обсягів діяльності 

підприємств туризму; зростання чисельності обслуговуваних туристів; 

підвищення рівня ключових питомих показників господарської ефективності в 

туристичному бізнесі (кількості обслуговуваних туристів на одного зайнятого, 

обсягів доходу в розрахунку на одного туриста та зайнятого). 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 туристичних 

підприємств; низький рівень офіційної оплати праці та матеріального 
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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. 

4. З використанням експертного опитування (за участі керівників та 

провідних фахівців туристичних підприємств) доведено все ще не високу 

активність підприємств туризму в інноваційній сфері. Попри те, що 42,9 % 

респондентів вказали, що інноваційна діяльність їх підприємств достатня, а 14,3 

% – 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. Ідентифіковано, що її рівень 

посередній (0,50 за шкалою від нуля до 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 в структурі важливості усі напрямки інноваційної 

активності є необхідними для підприємств туризму з незначним відставанням 

технологічних інновацій. Проте це скоріше обумовлено специфікою окремих 

напрямів туристичного бізнесу. Вказане доводить необхідність системного і 

комплексного підходу до розвитку вітчизняних туристичних підприємств на 

інноваційних засадах. 

5. Управління інноваційним розвитком підприємств туризму все ще 

належним чином не організоване. Такий висновок підтверджується результатами 
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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 діяльності в цьому напрямі, а також мотивації суб’єктів 

інноваційної діяльності підприємств. 

Доведено, 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 також і можливостей та переваг бізнес-кооперації, впровадження 

інформаційних технологій і електронних комунікацій зі споживачами та іншими 

зовнішніми суб’єктами. 

Результати досліджень автора щодо аналізу ефективності функціонування 

та розвитку туристичних підприємств висвітлені у публікаціях [13-

15;22;26;27;30;32;38-40;41]. 
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РОЗДІЛ 4 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ 

 

4.1. Обґрунтування перспективних сфер та напрямів інноваційного 

розвитку туристичних підприємств  
 

Інноваційний розвиток туристичних підприємств є процесом комплексним, 

що безпосередньо впливає на всі функціональні підсистеми як основу 

інноваційного розвитку, інноваційний потенціал підприємства та активує, 

зміцнює його і в цьому контексті інноваційний розвиток туристичного 

підприємства є системним. У свою чергу, комплексність та синергетичний ефект, 

отриманий від такого системного впливу, приводять до зростання активності та 

ефективності інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

Результати проведених теоретичних і емпіричних досліджень, аналізу 

ефективності функціонування та розвитку туристичних підприємств на 

інноваційних засадах окреслили основні проблеми й завдання інноваційного 

розвитку туристичного підприємства, дали можливість визначити основні 

напрями інноваційних змін туристичного підприємства, комплексне та системне 

застосування яких дозволить забезпечити його ефективний, тривалий, 

інноваційний розвиток.  

ак, основними перспективними напрямами інноваційного розвитку 

туристичних підприємств визначено розвиток за складовими: організаційно-

управлінська, інформаційно-технологічна, фінансово-інвестиційна, маркетингова, 

інфраструктурна (рис. 4.1). Вони спрямовані на здійснення удосконалень та 

інноваційних покращень у традиційних сферах, а також і в нових напрямах 

провадження інноваційного розвитку. Це напрями: іманентного розвитку, 

інтегрованого розвитку, кластерного розвитку та інтерактивногопросторово-

мережевого розвитку.  
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.  

Рис. 4.1. Перспективні напрями інноваційного розвитку, їх вплив на 

функціональні підсистеми туристичного підприємства (авторська розробка) 

 

З метою забезпечення інноваційного розвитку туристичного підприємства 

першочергового впровадження потребують базові напрями, спрямовані на 

реалізацію його інноваційного потенціалу за складовими та з використанням 
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наявної ресурсної бази, для чого необхідно зміцнити функціональні підсистеми 

підприємства, удосконаливши їх функціонування. Водночас реалізація потенціалу 

та нових інноваційних напрямів дасть можливість здійснити інноваційні зміни та 

приведе до зростання активності й ефективності інноваційного розвитку.  

Напрям організаційно-управлінського розвитку передбачає впровадження 

організаційних та управлінських інновацій, удосконалення бізнес-процесів 

управління в наданні туристичних послуг, впровадження організаційних 

інновацій, використання нових інноваційних форм організації туристичної 

діяльності та удосконалення кадрового забезпечення інноваційного розвитку. 

Основними завданнями напряму організаційно-управлінського розвитку є: 

впровадження організаційних інновацій; оновлення та удосконалення кадрової 

політики; оптимізація економічної та фінансової діяльності; впровадження 

сучасних форм та методів управління; удосконалення бізнес-процесів управління. 

Впровадження організаційних інновацій у руслі розвитку туристичного 

підприємства пов’язане з організаційними нововведеннями, змінами в структурі 

організації туристичного бізнесу, включаючи структурну реорганізацію, 

з’єднання (на договірних чи організаційно-управлінських засадах) із іншими 

компаніями та агенціями туристичного ринку, укрупнення з метою приєднання та 

спільного використання інформаційно-технологічних інновацій, глобальних 

інформаційних мереж туристичного ринку.   

Зауважимо, що оновлення та удосконалення кадрової політики передбачає 

підготовку і підвищення кваліфікації кадрів чи, в разі необхідності, заміну 

кадрового складу працівників туристичного підприємства, впровадження систем 

підвищення їх кваліфікації з метою підготовки до впровадження інформаційно-

технологічних інновацій та роботи з глобальними інформаційними мережами, 

спеціалізованим програмним забезпеченням туристичного ринку, розробку та 

впровадження систем стимулювання та мотивування працівників із застосуванням 

як економічних, так і соціально-психологічних методів та засобів. 

Оптимізація економічної та фінансової діяльності реалізується з 

впровадженням сучасних форм управлінського і фінансового обліку та звітності, 
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здатних забезпечити стійкий фінансово-економічний стан та продуктивний 

економічний розвиток туристичного підприємства. Реалізація цього завдання 

також здійснюється з активним використанням інформаційно-технологічних 

інновацій. 

Звернімо увагу, що реалізація завдання провадження сучасних форм та 

методів управління на суб’єктах туристичного бізнесу передбачає активне 

впровадження організаційно-управлінських, нормативно-правових, економічних, 

соціально-психологічних методів, спрямованих на удосконалення процесів 

управління туристичними підприємствами. 

Удосконалення бізнес-процесів управління передбачає розбудову системи 

управління підприємством із застосуванням процесного підходу на основі 

побудови та впровадження бізнес-процесів управління в здійсненні операційної 

діяльності з наданням туристичних послуг та сервісів споживачам, зі створенням 

нових інноваційних продуктів та впровадженням інноваційних процесів, 

маркетингових, технологічних, сервісних інновацій. Графічно розбудову бізнес-

процесів управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств можна 

представити у вигляді основного блоку бізнес-процесу, основною функцією якого 

є управління інноваційною діяльністю туристичного підприємства (рис. 4.2). 

Розбудова бізнес-процесів управління із застосуванням стандартів IDEF0, 

IDEF1..4 складається з визначення вхідного завдання: здійснити управління 

інноваційною діяльністю туристичного підприємства, цільової функції бізнес-

процесу А0, що, відповідно, є сукупністю бізнес-процесів нижчих рівнів, 

основних та допоміжних бізнес-процесів, а саме: впровадження інформаційно-

технологічних інновацій, продуктових та сервісних інновацій і забезпечення 

іманентного розвитку, маркетингових інновацій, напрямів інтегрованого 

розвитку, кластерного розвитку, інтерактивного – просторово-мережевого 

розвитку і т.д. 

Для розбудови та реалізації бізнес-процесів за цільовою та основними і 

додатковими функціями необхідним є нормативно-правове забезпечення: накази, 

положення, інструкції, контракти, договори та вся сукупність необхідної 
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нормативно-правової документації. Фінансове та інвестиційне забезпечення при 

цьому включає планування інвестиційних ресурсів, визначення джерел 

фінансування, надходження фінансових ресурсів, необхідних для впровадження 

інноваційної діяльності, та контроль за їх використанням. 

 

Рис. 4.2. Бізнес-процес управління інноваційною діяльністю туристичного 

підприємства (авторська розробка) 

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення включає весь спектр інформації та 

інформаційних ресурсів, необхідних для здійснення підприємством інноваційних 

процесів. Особливість туристичних підприємств у цьому аспекті обумовлена 

доступом до глобальних мереж інформаційних ресурсів туристичного ринку та 

участю в інформаційно-операційному обміні як основі операційної діяльності 

туристичного підприємства. Кадрове забезпечення включає наявність та 

оптимізацію використання кадрового складу туристичного підприємства, його 

мотивацію, стимулювання та зростання кваліфікаційного рівня та якості 

виконавців. Матеріально-технічне  забезпечення включає оснащення 

туристичного підприємства комп’ютерною технікою та системами, необхідне для 

ефективного впровадження інновацій за всіма напрямами інноваційного розвитку 

та можливості технологічної інтеграції підприємства до роботи в глобальних 

інформаційних мережах. 
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Наголосимо, що розбудова та впровадження бізнес-процесів управління 

інноваційною діяльністю туристичних підприємств дозволяє оптимізувати 

організаційну структуру туристичного підприємства, визначити та закріпити 

функції й обов’язки як між його структурними підрозділами, так і за окремими 

відповідальними та виконавцями, визначити і систематизувати потік інформації 

на підприємстві від операційної до фінансово-економічної, включаючи 

обов’язкову звітність, документообіг та інформаційні зв’язки із зовнішніми 

контрагентами – споживачами, контрагентами, підприємствами аутсорсингу та 

іншими зовнішніми партнерами; оптимізувати та систематизувати використання 

кадрових, фінансових, інформаційних, технічних ресурсів, що дозволяє значно 

зменшити адміністративні та інші постійні витрати підприємств туристичного 

бізнесу. Загалом розбудова бізнес-процесів в управлінні інноваційною діяльністю 

дозволить ефективно та системно впроваджувати інновації за всіма визначеними 

напрямами інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

Напрям інформаційно-технологічного розвитку спрямований на 

впровадження нових інформаційних технологій у наданні туристичних послуг, 

приєднання до спеціалізованого програмного забезпечення внутрірегіональних, 

державних та міжнародних туристичних мереж.   

Основними завданнями інноваційно-технологічного напряму інноваційного 

розвитку доцільно вважати: розбудову на туристичному підприємстві сучасних 

інформаційно-технологічних мереж; отримання доступу та приєднання до 

світових інформаційних мереж, активне залучення та використання мережі 

Інтернет; приєднання до спеціалізованого програмного забезпечення 

міжнародних туристичних мереж; автоматизацію діяльності туристичних 

підприємств; розвиток електронного бізнесу в галузі туризму.  

Розбудова на туристичному підприємстві сучасних інформаційно-

технологічних мереж передбачає удосконалення матеріально-технічного 

забезпечення та техніко-технологічного переоснащення туристичного 

підприємства сучасним комп’ютерним обладнанням та засобами, передбачає 

техніко-технологічне забезпечення туристичних підприємств персональними 
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комп’ютерами, серверами та розбудову комп’ютерних інформаційних мереж, 

активне впровадження новітньої техніки та інформаційних технологій у туризмі. 

Приєднання до спеціалізованого програмного забезпечення туристичних мереж 

передбачає залучення та використання інформаційних систем та мереж; 

встановлення спеціалізованого програмного забезпечення з метою надання 

туристичних послуг в умовах сьогоднішнього інформаційного простору 

туристичного ринку. Найбільш поширеними та популярними на туристичному 

ринку сьогодні є такі програми, як Galileo, Amadeus, Saber, Worldspan та інші. 

Приєднання до провідних мереж та спеціалізованого програмного забезпечення 

дозволить здійснювати технологічні інновації, електронне бронювання та 

складання турів. Таким чином, туристичне підприємство отримує актуальну, 

достовірну оперативну інформацію щодо наявності послуг та продуктів, їх 

вартості, кількості вільних місць на будь-який період часу, а також забезпечує 

можливість відстеження проходження замовлення на всіх його етапах. Так, 

наприклад, Amadeus є провідним процесором угод індустрії туризму та 

авіаперевезень, здійснює обслуговування клієнтів у 195 країнах світу, в його 

ресурсну базу залучені більше 250 тис. готелів в різних країнах світу, а 

поширення охоплює більше 30 % обсягу світового туристичного ринку. 

Приєднання до єдиних систем та відповідного програмного забезпечення 

дозволить не лише зменшити витрати туристичних агенцій, але й оптимізувати 

роботу та забезпечити функціонування, співпрацю підприємства з іншими 

учасниками туристичного ринку як суб’єкта чи елемента загальної системи 

туристичного ринку. 

Автоматизація діяльності туристичних підприємств передбачає отримання 

доступу та приєднання до єдиного інформаційного банку даних щодо суб’єктів 

туристичної діяльності, туристичних продуктів, сервісів та послуг, об’єктів 

туристичної індустрії; отримання доступу до інформації туристичної індустрії; 

використання інформації для здійснення операційної діяльності підприємством у 

наданні туристичних послуг. 

Розвиток електронного бізнесу в туристичній галузі є новою формою 
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бізнес-комунікації, що базована на застосуванні сучасних телекомунікаційних 

технологій та інтернет-ресурсів. Особливістю електронного бізнесу в туристичній 

галузі є те, що покупець отримує послугу безпосередньо в місці формування 

послуги як набору продуктів та сервісів, сформованих у туристичному центрі. В 

сьогоднішніх умовах електронний бізнес є максимально інтегрованим у сферу 

туризму, оскільки всі туристичні послуги формуються, обробляються, 

реєструються, сплачуються в електронному вигляді. Єдина спільна система 

електронних взаєморозрахунків дозволяє підібрати та сформувати індивідуальні 

набори туристичних продуктів, послуг та сервісів, забронювати їх за певними 

клієнтами, розрахувати вартість та сплатити її, здійснивши при цьому відповідні 

перерахунки всіх безпосередніх оплат сервісів та послуг, що залучені в 

формування туристичного продукту кожного конкретного замовлення. Розвиток 

електронного бізнесу та спеціалізованого програмного забезпечення, 

використання мережі Інтернет дозволяє не лише формувати туристичні послуги 

та сервіси, але й супроводжувати та тримати із замовником безпосередній 

електронний зв’язок і таким чином формувати модель клієнтських уподобань, що 

є частиною маркетингових інновацій, та здійснювати моніторинг та контроль 

якості надання туристичних послуг та сервісів безпосередньо в місцях, об’єктах їх 

надання. Відповідно, застосування техніко-технологічних інновацій та 

електронних сервісів дозволяє не лише надавати туристичні послуги, але й 

здійснювати контроль якості послуг туристичної сфери. 

Напрям інформаційно-технологічного розвитку на сучасному етапі розвитку 

вітчизняного ринку туристичних послуг є одним із базових ключових напрямів, 

оскільки він забезпечує функціонування, впровадження та реалізацію всіх інших 

напрямів інноваційного розвитку туристичного підприємства та здійснення ним 

операційної, фінансово-господарської діяльності. Загалом напрям інформаційно-

технологічного розвитку, застосування та впровадження інформаційних ресурсів і 

сучасних інформаційних технологій робить можливим входження того чи іншого 

суб’єкта туризму на туристичний ринок та здійснення ним операційної діяльності 

в наданні туристичних послуг та сервісів. 
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Наголосимо на тому, що напрям фінансово-інвестиційного розвитку є 

забезпечувальним напрямом, який необхідний для планування та реалізації інших 

проектів у інших функціональних сферах функціонування і розвитку 

туристичного підприємства, впровадження його продуктових, сервісних, 

організаційних, маркетингових та інших видів інновацій, розбудови 

інфраструктури туристичного підприємства та його ефективної інтеграції в світові 

глобальні мережі туристичного ринку. Завданнями напряму фінансово-

інвестиційного розвитку є пошук нових джерел залучення інвестицій, фінансових 

ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяльності, залучення та 

використання механізмів венчурного фінансування в діяльності туристичних 

підприємств. Результати його впровадження дають можливість забезпечити 

підприємства туристичної галузі фінансовими ресурсами, необхідними для 

розробки та впровадження інновацій. 

Своєю чергою, напрям маркетингового розвитку базується на впровадженні 

маркетингового комплексу з формування, рекламування, просування та реалізації 

туристичного продукту вітчизняних туристичних підприємств на внутрішньому 

ринку країни та з інтегруванням на зовнішні ринки. Основними завданнями в 

межах маркетингового напряму інноваційного розвитку туристичних підприємств 

є: брендинг як створення та реєстрація бренду туристичної компанії; 

впровадження інноваційних моделей позиціонування та просування туристичного 

продукту на ринку: розробки та просування пекідж-турів (пакетів турів із різною 

комбінацією туристичних послуг); провадження програм клієнтоорієнтованого 

маркетингу, розробки та впровадження рекламних кампаній із просування 

інноваційних продуктів та сервісів туристичного підприємства; просування 

брендингу туристичного підприємства в мережі інтернет-брендингу та інтернет-

маркетингу, соціального медіамаркетингу. 

Впровадження бренду туристичного підприємства в умовах значної 

конкуренції на ринку туристичних операторів дозволяє виокремити туристичне 

підприємство від схожих пропозицій на ринку туристичних послуг. Брендинг 

туристичного підприємства як завдання та складова маркетингового напряму 
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інноваційного розвитку та впровадження маркетингових інновацій є комплексом 

маркетингових елементів планування, застосування та просування яких дозволяє 

сформувати позитивне сприйняття торгової марки, створити проекцію якості, 

стилю чи індивідуальності туристичних послуг певного бренду в свідомості 

споживачів, що дозволить їм ідентифікувати це підприємство та його послуги з-

поміж інших туристичних підприємств, присутніх на ринку, та вплинути на 

подальшу мотивацію споживачів до здійснення замовлень. Відповідно, 

впровадження брендингу туристичного підприємства дозволяє ідентифікувати 

туристичну агенцію з-поміж інших присутніх на ринку та створити певний образ 

компанії для споживачів. Створення брендингу та його ефективне подальше 

впровадження та просування потребує здійснення постійного інформаційно-

аналітичного забезпечення та інформаційного зв’язку з наявними та 

потенційними споживачами з метою як моніторингу якості обслуговування, так і 

підтримки сформованого іміджу та бренду компанії в очах споживачів. 

Відповідно, інформаційні технології набули широкого застосування в розробці, 

просуванні та підтримці брендингу туристичного підприємства на ринку. Перехід 

брендингу в мережі Інтернет дає можливість до просування турів, нових та 

традиційних туристичних послуг, продуктів і сервісів та здійснення рекламування 

бренду туристичного підприємства в єдиному інформаційному просторі. 

Активного застосування набув соціально-орієнтований маркетинг, що 

дозволяє просувати бренди та нові продукти, сервіси та послуги туристичних 

підприємств у соціальних мережах. Важливою складовою цього просування є 

інтернет-брендинг, який передбачає створення й обслуговування власного сайту 

туристичного підприємства й туристичного бренду, його рекламування та 

просування в мережі Інтернет, впровадження рекламних кампаній у соціальних 

мережах, оскільки особливості віртуального середовища потребують 

використання нових методів розвитку бренду. Метою впровадження інтернет-

брендингу є зростання онлайн-присутності бренду туристичного підприємства та 

зростання рівня онлайн-продажів туристичних послуг через мережу Інтернет. 

Перспективними інноваційними складовими маркетингового напряму є 
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впровадження таких інструментів, як сектор інтернет-маркетингу та соціального 

медіамаркетингу, які на даний час ще не мають широкого розвитку та 

застосування в Україні, що дозволяють забезпечити діалог із споживачем, 

встановити зв’язок та збільшити лояльність споживачів у відношенні до бренду 

туристичного підприємства, його інноваційних продуктів та сервісів. 

Впровадження інноваційних моделей позиціонування та просування 

туристичного продукту на ринку зорієнтоване в першу чергу на поглиблене 

сегментування ринку туристичних послуг та виділення основних сегментних груп 

із формуванням для них окремих пакетів пропозицій туристичних продуктів та 

сервісів. Нові маркетингові моделі позиціонування та просування туристичних 

продуктів та сервісів на ринку пов’язані з розробкою та просуванням пекідж-

турів, проте з єдиною ціною за весь тур та можливістю для клієнта індивідуально, 

самостійно обирати, моделювати, складати власну поїздку, обираючи 

запропоновані види транспорту, готельного розміщення, екскурсійних послуг, 

одночасно оплачуючи за весь пакет. 

Впровадження програм клієнтоорієнтованого маркетингу (споживчого 

маркетингу) базується на засадах індивідуального задоволення потреб клієнтів з 

акцентом на індивідуальному підході та задоволенні запитів кожного окремого 

споживача з метою отримання стійкої моделі довіри до туристичної агенції, її 

бренду та якості послуг, яку вона надає. 

Напрямок інфраструктурного розвитку туристичного підприємства 

спрямований на розбудову нової інфраструктури туризму, впровадження 

інструментів аутсорсингу в розвитку туристичних підприємств, розбудову 

логістичних систем туристичного підприємства. Завданнями інфраструктурного 

напряму інноваційного розвитку є: розвиток туристичної інфраструктури; 

впровадження інструментів та механізмів аутсорсингу, розбудова логістичних 

систем у сфері туризму. 

Розвиток туристичної інфраструктури включає: розбудову та відновлення 

матеріально-технічної бази туризму та рекреації: об’єктів готельного 

господарства, транспортної системи всіх видів транспорту, що задіяні та 
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забезпечують функціонування туристичної галузі та конкретного туристичного 

підприємства; розвиток підприємств харчування; розвиток напряму виробництва 

та продажу туристичного спорядження та туристичних товарів; розвиток напряму 

виготовлення та продажу сувенірів та поліграфічної продукції, необхідної як для 

інформаційного забезпечення туристичної сфери, так і з метою рекламування 

інноваційного продукту та компанії; розвиток пунктів прокату спортивного 

приладдя, лижного та гірськолижного спорядження та інших товарів; розвиток 

туристичної інфраструктури, пов’язаної з сферою розваг та організацією 

культурних заходів; розвиток послуг екскурсійних агенцій, гідів, екскурсоводів, 

перекладачів та працівників туристичного супроводу. Поставлені завдання з 

розбудови матеріально-технічної бази та об’єктів туристичної інфраструктури 

неможливо вирішити в масштабах окремих підприємств, саме тому активного 

застосування набувають такі інноваційні інструменти інфраструктурного 

розвитку, як аутсорсинг. 

Впровадження інструментів та механізму аутсорсингу в діяльності 

туристичних підприємств передбачає залучення та використання зовнішніх 

ресурсів у наданні туристичних послуг. Інструменти аутсорсингу сприяють 

подальшому розвитку спеціалізації підприємств туристичної сфери та наданню 

окремих видів продуктів та послуг та розвитку кооперації, взаємодії між 

підприємствами туристичної сфери в процесі надання туристичних послуг. 

Технологіями аутсорсингу є управлінські технології планування, організації, 

реалізації та супроводу процесу аутсорсингу.  

Зауважимо, що аутсорсинг набув широкого застосування як новий сучасний 

інструмент інноваційного розвитку в сфері надання послуг, формуючи таким 

чином інноваційні бізнес-системи, елементи, учасники яких є самостійними 

підприємствами, що об’єднуються на засадах тісного та довготривалого 

співробітництва, спеціалізованої кооперації. Впровадження інструментів та 

механізмів аутсорсингу передбачає передачу частини операцій туристичних 

агенцій, а саме: транспортування, розміщення, харчування, екскурсійний 

супровід, організацію культурних заходів, послуг хімчистки, прання, надання 
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оздоровчо-лікувальних послуг, постачання Інтернет та зв’язку, надання 

фінансових послуг, банківського обслуговування та інших послуг і продуктів, що 

надаються клієнтам туристичної компанії в межах пакета туристичних послуг 

різним спеціалізованим підприємствам, що мають виробничі можливості, 

потенціал, кадрові ресурси, необхідні для ефективного, швидкого та 

високоякісного фахового надання таких послуг. У сучасних умовах аутсорсинг 

застосовується в усіх сферах обслуговування клієнтів. У туристичній компанії 

залишається основна та єдина функція формування та надання пакета 

туристичних послуг (продуктів та сервісів) та якісне, із застосуванням всіх 

наявних сучасних інноваційних інструментів та технічних засобів обслуговування 

клієнтів. Механізм аутсорсингу передбачає ретельний відбір постачальників у 

системі аутсорсингу та укладання довготривалих угод між компанією-

постачальником товарів чи послуг та туристичним підприємством, внаслідок чого 

туристичне підприємство передає даній компанії на аутсорсинг виконання певних 

видів робіт та послуг у пакеті обслуговування клієнтів. 

Впровадження інструментів та механізмів аутсорсингу дає можливість 

значною мірою зменшити адміністративні та трансакційні витрати, знизити 

вартість та собівартість окремих послуг, оптимізувати наявні на підприємстві 

кадрові, фінансові, техніко-технологічні ресурси, підвищити якість та знизити 

вартість надання послуг. 

Розвиток інфраструктури інформаційних мереж та телекомунікацій 

передбачає розбудову інформаційних комунікаційних систем, що дозволяють 

забезпечити туристичні підприємства потрібним обсягом інформаційних ресурсів 

та телекомунікацій у необхідних обсягах та потужності. 

Розбудова логістичних систем у сфері туризму передбачає створення та 

використання “хабів” аеропортів, нововведення в системі бронювання квитків, 

надання транспортних послуг, відстежування руху багажу та ін. Розбудова 

логістичних систем туристичних підприємств спрямована на оптимізацію 

туристичних потоків, оптимізацію використання матеріальних та інформаційних 

потоків у туризмі, зростання якості надання туристичних послуг та приведення їх 
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до діючих міжнародних стандартів та норм. Розбудова логістичних систем у сфері 

туризму передбачає нові рішення в системах та ланцюгах надання туристичних 

послуг та їх розподілу. В цьому контексті інноваційним рішенням стало 

застосування “хабів” аеропортів як принципово нової концепції переміщення 

через єдиний авіатранспортний вузол. При цьому важливим є також відповідний 

рівень інтеграції інформаційних потоків та інформаційних систем. Таким чином, 

опрацьовується так звана зіркоподібна мережа маршрутів, результатом якої є 

значна оптимізація туристичних маршрутів, оскільки пасажири між аеропортами, 

що не пов’язані прямими авіарейсами, переміщуються до пункту призначення з 

пересадками із одного рейсу на інший. Таким чином, в авіасполученні 

формуються вузлові аеропорти, з яких авіакомпанії здійснюють декілька рейсів у 

різних напрямах, значні вузлові пункти, що поєднують великий обсяг маршрутів. 

Застосування логістичних інновацій дозволяє значно підвищити якість та 

швидкість надання транспортних послуг у туристичному бізнесі та здешевити 

вартість транспортування в собівартості туристичних продуктів та послуг, 

забезпечуючи їх доступність для різних сегментів споживачів. 

Напрям іманентного розвитку потрібно вважати новим інноваційним 

напрямом, акцентованим на впровадження нових туристичних продуктів, нових 

видів туризму та сервісів туристичного підприємства, що охоплює як продуктові, 

так і сервісні інновації. 

Іманентний передбачає “характерний, внутрішній” напрямок, 

сконцентрований на внутрішньому розвитку компанії, її удосконаленні на 

інноваційних засадах: створенні нових інноваційних продуктів, інноваційних 

видів туризму, таких як етнотуризм, культурний туризм, освітній туризм, туризм 

материнства і т. д., розвиток сервісних інновацій обслуговування клієнтів у сфері 

туристичного бізнесу, розвиток креативних якостей та кваліфікації персоналу і 

т.д.  

Основними завданнями іманентного напряму інноваційного розвитку 

туристичного підприємства (рис. 4.3) є удосконалення існуючих та створення 

нових видів інноваційних туристичних продуктів та послуг, впровадження нових 
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туристичних сервісів. 

Створення нових видів туристичних продуктів та послуг зосереджене на 

пошуку та розробці нових видів туристичних послуг з певним змістом, із 

сегментацією на визначені групи споживачів. Такими новими, інноваційними 

видами туристичних продуктів у сучасних умовах є освітній туризм, бізнес-

туризм, зелений туризм, пригодницький, екстремальний, етнотуризм, 

корпоративний туризм, дитячий туризм, культурно-екскурсійний туризм, 

організація віртуальних подорожей, лікувально-оздоровчий, туризм материнства, 

транспортний туризм та інші. 

 

Рис. 4.3. Основні види інноваційних туристичних продуктів та сервісів 

іманентного напряму інноваційного розвитку туристичного підприємства 

(авторська розробка) 

 

Освітній туризм являє собою розробку та пропозицію комплексних освітніх 

туристичних програм, до яких можна віднести подорожі з метою вивчення 

іноземної мови та інших предметів, участь у семінарах, конференціях, пленумах, 
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конгресах, майстернях чи майстер-класах для отримання важливої професійної 

інформації та інші заходи тематично-освітнього плану. Зелений туризм як 

новітній напрям включає сільський, екологічний туризм, пов’язаний із 

розміщенням в сільській місцевості та ознайомленням із життям та побутом 

невеликих сіл та природними об’єктами. Цей напрям на сьогодні для України є 

новим, проте набув широкого розвитку в Швейцарії, Франції та Німеччині на 

початку 50-х років.  

Культурно-екскурсійний туризм сконцентрований на ознайомленні з 

історичними архітектурними пам’ятками та культурною спадщиною. Лікувально-

оздоровчий туризм включає оздоровлення та лікування. Цей напрям є умовно 

інноваційним, оскільки санаторії, пансіонати та лікувально-оздоровчі заклади 

позиціонувалися як заклади охорони здоров’я. В сучасних умовах із розвитком 

мереж приватних готелів, пансіонатів, баз відпочинку та закладів сфери сервісу в 

рекреаційних зонах країни виникла необхідність розвитку цього напряму як 

туристичного, що значно розширює можливості для вибору потенційним 

замовником умов, термінів, змісту та якості проживання та отримання всіх 

необхідних послуг, бронювання подорожей, екскурсій та інших сервісів через 

систему туристичних агенцій, і, відповідно, цей напрям сьогодні набуває 

активного розвитку в системі туристичних продуктів. Корпоративний туризм 

спрямований на розробку та реалізацію програм спільного відпочинку колективу 

та дає можливість проведення конференцій, тренінгів, водночас поєднуючи 

робочі програми з відпочинком на природі в заміських умовах чи в умовах 

рекреаційних зон.  

Бізнес-туризм спрямований на забезпечення гостей ділових форумів, 

зустрічей розміщенням та всіма видами сервісу, необхідними розважальними 

програмами, оргтехнікою та технічними засобами зв’язку послугами оперативної 

поліграфії, організацією фінансових розрахунків, роботою перекладачів, юристів, 

консультантів за експертів за різними напрямами, ресторанним обслуговуванням 

та розважальними програмами.  

Пригодницький туризм налічує більше 20 видів й постійно поповнюється 
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новими видами та включає: спелеотуризм (підземні подорожі печерами, 

катакомбами тощо), аеростатичний туризм, кінний туризм, колективні спуски на 

човнах, кінотуризм, космічний туризм, мілітарі-туризм, йога-туризм, 

дослідницький туризм та інші. Екстремальний туризм як інноваційний напрямок 

спрямований на пошук незвичайних та екстремальних об’єктів відпочинку з 

певними елементами ризику та випробувань: стрибки з парашутів, пірнання на 

глибини, урбаністичний альпінізм, політ на планерах, підйом на повітряних кулях 

та ін. 

Паломницький туризм пов’язаний із організацією паломницьких турів та 

відвідуванням святих місць, як напрямок він існує досить давно, проте постійно 

поповнюється новими об’єктами паломництва та туристичними маршрутами з 

охопленням нових потенційних сегментів споживачів. Туризм материнства є 

новим туристичним напрямом, що включає різні види туристичних продуктів як 

відгук на існуючий на ринку попит у народженні дітей в певних, особливих із 

медичної, релігійної, ідеологічної точки зору умовах. Це програми розміщення та 

народження в спеціалізованих клініках провідних країн світу Швейцарії, Швеції, 

Франції, Німеччини та інших країн, це програми народження на воді, народження 

в місцях певних релігійних культів і т.д.  

Етнотуризм є інноваційним напрямком, пов’язаним із певним тематичним 

насиченням та змістом туристичних подорожей у регіони та місця дослідження, 

вивченням етнографічних, культурних, національних особливостей певних 

регіонів України, інших країн світу. 

Віртуальні подорожі як новий інноваційний продукт стали можливими з 

розвитком інформаційних технологій та практичним застосуванням сучасних 

наукових досліджень у цьому напрямі. Вони пов’язані з впровадженням 3D- та 

5D-форматів, що дозволяють замовити та здійснити віртуальну подорож 

свідомості із значним ефектом присутності в будь-яку точку та країну світу. 

Транспортний туризм як вид існує давно, проте постійно оновлюється, має значну 

кількість різновидів: велотуризм, водний туризм, пішохідний туризм, повітряний, 

гірський, автомобільний туризм. Їх інноваційна суть полягає у тому, що вони 
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постійно змінюються, наповнюються новими програмами, новим змістом та 

являють собою нові модифікації оновлення існуючих ринкових продуктів. 

Впровадження нових туристичних сервісів включає створення нових видів 

засобів розміщення (готелі на воді, готелі з персоналом - роботами у Нью- Йорку 

та ін.); освоєння нових туристично-екскурсійних маршрутів, таких як 

гастрономічні, літературні, етнографічні, урбаністичні та інші; впровадження 

нових видів послуг (електронний сервіс, тематичні та подієві пропозиції, готелі та 

пляжі для домашніх тварин та ін.); створення та впровадження нових видів розваг 

(подорожі з супутниковою навігацією, спеціалізовані та екстремальні туристичні 

проекти); нові види готельного та ресторанного обслуговування (автоматизовані 

ресторани самообслуговування, ресторан темряви у Парижі, ресторани з 

персоналом – роботами та ін.); впровадження нових видів бронювання та 

продажів (використання сучасних комп’ютерних систем бронювання “КСБ”, 

електронний сервіс, онлайн-супровід, спеціалізований контроль пасажирів із 

застосуванням мікрохвильового сканеру, активне залучення та використання 

засобів мобільного зв’язку, мобільних додатків). 

Напрям інтегрованого розвитку спрямований на розвиток туристичних 

підприємств через впровадження горизонтальної інтеграції - придбання чи 

встановлення контролю над іншими туристичними фірмами на ринку; 

вертикальної інтеграції через встановлення зв’язку чи придбання підприємств 

постачальників товарів та послуг у системі туристичного бізнесу; та діагональної 

інтеграції через об’єднання з несуміжними та неоднорідними підприємствами, що 

включаються в технологічний ланцюг туристичного підприємства (екскурсійні 

бюро, компанії-перевізники, каси продажу квитків, страхові компанії і т.д.). 

Загалом інтеграція туристичного підприємства в сучасних умовах, враховуючи 

особливості туристичного ринку та високий рівень глобалізації та інформатизації, 

присутній у ньому, є основою його ефективного інноваційного розвитку. 

Основними завданнями напряму інтегрованого розвитку є: вертикальна 

інтеграція з постачальниками та контрагентами туристичного підприємства; 

горизонтальна інтеграція, поглинання інших туристичних підприємств; та 
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діагональна інтеграція туристичних підприємств. 

Вертикальна інтеграція передбачає інтеграцію, співпрацю, кооперацію та 

взаємодію з постачальниками та контрагентами туристичного підприємства. 

Вертикальна інтеграція може здійснюватися двома основними сценаріями: 

прямим та зворотнім. Пряма вертикальна інтеграція здійснюється через 

придбання чи встановлення контролю над посередницькими структурами 

туристичного бізнесу, що знаходяться між туристичним підприємством та 

кінцевими споживачами та можуть бути представлені мережами невеликих 

туристичних агенцій чи туристичних агентів. Зворотна вертикальна інтеграція 

здійснюється за рахунок встановлення контролю, об’єднання, приєднання, 

придбання компаній-постачальників туристичних послуг, продуктів та сервісів. 

Завдання горизонтальної інтеграції реалізуються внаслідок придбання 

туристичним підприємством інших туристичних компаній та агенцій, що 

працюють на даному ринку з метою зростання, укрупнення бізнесу, збільшення 

ємкості ринку та присутності на ньому. 

Завдання діагональної інтеграції реалізуються внаслідок об’єднання 

туристичного підприємства з несуміжними та неоднорідними підприємствами, що 

включені в технологічний ланцюг надання туристичних послуг. Це, до прикладу, 

ІТ-компанії, компанії з надання інтернет-зв’язку, готелі, транспортні компанії-

перевізники, екскурсійні бюро, страхові компанії. В сучасних ринкових умовах 

функціонування туристичного ринку діагональна інтеграція має свої особливості, 

що полягають в активному використанні з цією метою інструментів аутсорсингу 

як універсального сучасного інструменту кооперації та ефективної взаємодії.  

Реалізація напряму інтегрованого розвитку дасть можливість значно 

активувати та посилити присутність туристичного підприємства на ринку, 

збільшити його активність та ринкову частку, посилити конкурентні позиції, а 

встановлення контролю, технічна кооперація з підприємствами як туристичного, 

так і інших ринків, що виступають постачальниками окремих послуг із 

застосуванням інструментів аутсорсингу, дозволить значно оптимізувати та 

зменшити витрати кадрових, матеріальних, фінансових, технологічних ресурсів, 
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оптимізувати та систематизувати фінансово-господарські зв’язки та бізнес-

процеси діяльності туристичного підприємства, підвищити рентабельність його 

економічної діяльності та рівень якості надання туристичних послуг. 

Напрямок кластерного розвитку включає участь туристичних підприємств у 

створенні та функціонуванні туристичних регіональних кластерів, особливо в 

туристично-активних регіонах, що мають значний оздоровчо-рекреаційний 

потенціал, із розвитком програм зеленого туризму та активізацією процесів 

державно-приватного партнерства. Кластеризація та створення туристичних 

кластерів на певних територіях чи навколо рекреаційних зон є оптимальною 

продуктивною формою внутрішньої інтеграції та кооперації, має значний 

синергетичний ефект та забезпечує активізацію та зростання ефективності 

операції та фінансово-господарської діяльності всіх підприємств-учасників 

туристичного кластеру, зростання ефективності їх функціонування.  

Основними завданнями кластерного розвитку є участь туристичних 

підприємств у формуванні та розвитку туристичних кластерів та участь у 

процесах державно-приватного партнерства.  

Формування та розвиток туристичних кластерів передбачає участь 

туристичних підприємств у формуванні та функціонуванні туристичних 

кластерів, що створюються на певних територіях, рекреаційних зонах або 

визначаються як кластери з розвитку зеленого туризму та кластери, сформовані 

навколо активних рекреаційно-оздоровчих центрів, що мають високий рівень 

особливих лікувальних властивостей. У межах кластеру забезпечується ефективна 

взаємодія, за сприяння органів державної влади та місцевого самоврядування, 

наукових та медичних установ та організацій, що продукують нові технології та 

інновації, інноваційні продукти та сервіси, які можуть бути реалізовані 

туристичними підприємствами в межах кластеру, що значною мірою спрощує 

доступ туристичних підприємств до отримання інноваційних розробок для їх 

подальшої комерціалізації та участі у кластері підприємств всіх форм власності, 

об’єднаних на засадах тісної кооперації та взаємодії. Входження туристичних 

підприємств у регіональні туристичні кластери підвищує економічну 
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ефективність та конкурентоспроможність їх фінансово-економічної діяльності; 

стимулює інноваційний розвиток і розширює доступ до інформаційних розробок 

та ідей за рахунок активізації потоків обміну інноваційною інформацією; 

стимулює розвиток локальних ринків праці та забезпечення інноваційних 

підприємств кадровими ресурсами необхідного рівня і підвищення рівня 

кваліфікації співробітників у межах кластеру; призводить до значної економії та 

зменшення собівартості туристичних послуг внаслідок спільного використання 

туристичних ресурсів та інфраструктури; розвитку кооперування; спеціалізації 

підприємств на окремих видах послуг. 

Активізація процесів державно-приватного партнерства безпосередньо 

пов’язана із завданням кластерного розвитку внаслідок безпосереднього 

ініціювання та участі органів державної та регіональної влади та місцевого 

самоврядування в процесах ініціювання, організації об’єднання підприємств та 

суміжних організацій всіх форм власності, пов’язаних із розвитком та 

функціонуванням туристичного ринку та наукових, медичних та освітніх закладів, 

що створюють, продукують інновації та зацікавлені в їх подальшій реалізації та 

комерціалізації в межах кластеру.  

У результаті впровадження та розвитку туристичних кластерів значною 

мірою зростає рівень соціально-економічного життя цих регіонів, забезпечується 

активність регіонального розвитку загалом та інвестиційна привабливість регіонів 

та зміцнюються зв’язки між бізнесом, державними органами, банківськими 

системами, розробляються, фінансуються та реалізуються інфраструктурні 

проекти, зростає ефективність функціонування підприємств-учасників 

туристичних кластерів, забезпечується розвиток та поширення туристичних 

брендів. Створення туристичних кластерів стимулює зростання та розвиток інших 

суміжних виробництв регіону, стимулює розвиток промисловості, науки, 

соціальної сфери. 

Напрям інтерактивного просторового мережевого розвитку передбачає 

створення та розвиток мережі представників операторів, туристичних агенцій 

певного бренду в межах регіонів для поглиблення ринку і спрощення доступу 
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клієнтів до отримання інформації та туристичних послуг через використання 

інтерактивного простору. Таким чином, здійснюється адаптація нового 

інноваційного методу 4D-брендингу до умов і особливостей туристичного ринку, 

розвиток туристичних підприємств та його поєднання з механізмами 

франчайзингу. Інтерактивний розвиток базується на можливостях інформаційних 

систем, здатних забезпечити надання інформаційних послуг, прийняття рішень та 

формування туристичних продуктів в оперативному режимі за допомогою систем, 

які забезпечують двосторонній електронний зв’язок контрагентів. Відповідно, 

інтерактивність проявляється в ступені зв’язку та взаємодії між туроператорами в 

системі та активності інформаційного обміну. 

Основними завданнями інтерактивного просторового мережевого розвитку 

є: розвиток регіональних мереж туроператорів, впровадження моделі 4D-

брендингу, впровадження механізмів франчайзингу в інтерактивному просторі 

туристичного ринку. 

Розвиток просторових мереж туроператорів є інноваційним інструментом, 

спрямованим на формування та розвиток мережі туристичних операторів, агентів 

у межах туристичної компанії з метою поглиблення регіонального сегментування 

та розширення доступу споживачів до сучасних сервісів, отримання туристичних 

послуг через мережу таких агентів та їх інтерактивний зв’язок із головною 

компанією, зв’язок та роботу в єдиній інформаційній системі. Інтерактивність дії 

елементів туроператорів в єдиній системі формує комунікаційну взаємодію в 

межах інформаційного обміну. 

Впровадження моделі 4D-брендингу на засадах теорії 4D-брендингу, 

сформованої Томасом Гедом, є новим інноваційним напрямом, який дозволяє по-

новому формувати та впроваджувати бренди туристичних компаній із 

акцентуванням позицій у межах чотирьох основних вимірів: функціонального 

виміру щодо сприйняття корисності туристичної послуги даного бренду; 

соціального виміру, що асоціює туристичні послуги бренду з певною суспільною 

чи соціальною групою; духовного виміру, що є сприйняттям глобальної чи 

локальної відповідальності в цінностях, що є спільними як для підприємства 
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бренду, так і для його споживачів; та ментального виміру як здатність бренду 

впливати на особисті відчуття споживача та підтримувати їх. Ці чотири основні 

виміри формують так зване “поле думки” певного бренду, а їх поєднання та 

застосування в єдиній системі забезпечує максимальний вплив на потенційних 

споживачів туристичних продуктів та послуг. 

Впровадження механізмів франчайзингу в інтерактивному просторі 

туристичного ринку дозволяє, із застосуванням мережі туристичних операторів, 

поширити та поглибити просування туристичного бренду як зі створенням мережі 

власних агентів, так і з застосуванням інструментів франчайзингу як залучення 

для співпраці в межах просування певного бренду інших менших регіональних 

туристичних операторів із поширенням через систему франчайзингу єдиного 

бренду. 

У результаті реалізації напряму інтерактивного просторового мережевого 

розвитку: відбуваються значне розширення та поглиблення туристичного ринку 

певних регіонів; збільшується доступ до техніко-технологічних ресурсів окремих 

регіональних туроператорів й агентів та виникає можливість надання споживачам 

послуг провідних туристичних брендів, що асоціюються з високим рівнем сервісу 

та якості, значною мірою зростає рівень інноваційної активності туристичних 

операторів; зростає мобільність кооперації та взаємодії; відбувається розподіл 

туристичного ринку між туристичними операторами та їх централізоване 

технологічне забезпечення; підвищується конкурентоспроможність туристичних 

підприємств та значною мірою збільшується обсяг наданих туристичних послуг; 

зростає рівень та якість обміну інформацією, ідеями, продуктами та взаємодія в 

межах спільного інтерактивного простору. 

 

4.2. Розробка стратегії інноваційного розвитку підприємств туризму 

 

За сучасних соціально-економічних умов забезпечення активного 

інноваційного розвитку суб’єктів господарювання здійснюється з розробкою та 

впровадженням стратегії управління інноваційним розвитком як основного 
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інструменту, який визначає стратегічну мету та стратегічні цілі – завдання 

впровадження інновацій, структурує і спрямовує інноваційну діяльність 

підприємства на забезпечення досягнення визначеної мети та реалізацію 

поставлених стратегічних цілей. 

Обґрунтування та визначення перспективних напрямів інноваційного 

розвитку туристичного підприємства, їх взаємозв’язків із функціональними 

підсистемами туристичного підприємства та результати, що проявляються у 

реалізації інноваційного потенціалу підприємства за всіма функціональними 

підсистемами та складовими, що, в свою чергу, приводить до зростання 

активності та ефективності інноваційного розвитку в туризмі, - все це обумовлює 

необхідність розробки та впровадження стратегії мультисистемного 

інноваційного розвитку туристичного підприємства.  

Стратегічне бачення мультисистемного інноваційного розвитку 

туристичного підприємства полягає у розбудові туристичного підприємства з 

ефективно функціонуючою інноваційною системою з високим рівнем 

інноваційного потенціалу функціональних підсистем підприємства, спрямованим 

на забезпечення конкурентоспроможності та активного й ефективного 

інноваційного розвитку.  

Метою стратегії мультисистемного інноваційного розвитку туристичних 

підприємств є забезпечення стабільного і структурно збалансованого розвитку 

підприємства на інноваційних засадах. 

Так, відповідно до визначеної мети інноваційний розвиток передбачає 

розробку та впровадження нових туристичних продуктів та процесів, підвищення 

ефективності діяльності туристичних підприємств, зростання обсягів реалізації 

туристичних продуктів та послуг, покращення їх якості та 

конкурентоспроможності, зміцнення ринкових позицій підприємства та зростання 

його частки на ринку; забезпечення стабільності здійснюється внаслідок  

розробки планування та поетапної реалізації коротко- та довгострокових 

стратегічних планів, програм інноваційного розвитку; забезпечення        

структурної збалансованості полягає в узгодженості та одночасній           
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реалізації соціально-економічних інтересів всіх суб’єктів підприємництва, 

засновників, керівників та персоналу туристичного підприємства, збалансування 

власного та залученого капіталу, збалансування інформаційно-технологічного 

рівня туристичного підприємства до рівня техніко-технологічного розвитку 

сучасного туристичного ринку. 

З урахуванням стратегічного бачення, мети, стратегії та перспективних 

напрямів інноваційного розвитку туристичного підприємства видається 

доцільним визначити такі основні стратегічні цілі інноваційного розвитку: 

реалізація інноваційного потенціалу підприємства; впровадження    

маркетингових інновацій для підвищення конкурентоспроможності підприємства; 

забезпечення ефективного іманентного інноваційного розвитку; забезпечення 

процесів інтеграції туристичного підприємства; впровадження процесів 

інтерактивного просторово-мережевого розвитку та окреслення очікуваних 

результатів їх досягнення (рис. 4.4). 

Стратегічна ціль 1 – реалізація інноваційного потенціалу туристичного 

підприємства – включає операційні цілі та заходи, спрямовані на удосконалення 

організаційної управлінської структури, провадження інноваційних            

процесів управління наданням туристичних послуг, впровадження організаційних 

змін, удосконалення інформаційно-технологічного забезпечення, удосконалення 

фінансово-інвестиційного забезпечення, ефективне використання          

фінансових, кадрових, технічних, технологічних, матеріальних,      

інтелектуальних ресурсів та розбудови інфраструктури інноваційного 

підприємства. 

З метою досягнення цієї стратегічної цілі підприємствам потрібно 

визначити основні операційні цілі, досягнення яких забезпечить зміцнення 

інноваційного потенціалу туристичного підприємства.  

Операційна ціль 1.1 – удосконалення організаційно-управлінської структури 

– спрямована на розбудову організаційної та управлінської структури 

підприємства і впровадження нових інноваційних технологій та інструментів 

управління.  
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Основними заходами із її реалізації потрібно визначити:      планування 

інноваційної діяльності, розробку та прийняття внутрішньої                  

нормативно-правової документації (наказів, розпоряджень, положень,    

інструкцій із метою забезпечення впровадження інноваційної діяльності на 

підприємстві); реорганізацію та перепланування з метою оптимізації            

роботи стратегічних підрозділів туристичного підприємства; створення чи 

оновлення   функціонального   підрозділу з інноваційного розвитку,        

розбудову системи управління інноваційним розвитком на підприємстві; 

розбудову та  впровадження сучасних бізнес-процесів управління інноваційною 

діяльністю туристичного  підприємства на основі методології та стандартів   

IDEF-0, IDEF1..4;  регулювання та контроль термінів та параметрів якості 

впровадження організаційно-управлінських інновацій та забезпечення 

моніторингу їх якості.  

Операційна ціль 1.2 – удосконалення інформаційно-технологічного 

забезпечення – полягає в організації інформаційного та технологічного 

забезпечення туристичного підприємства сучасними інноваційними та 

технологічними засобами і технологіями та спрямована на впровадження 

інформаційних технологій у наданні туристичних послуг.  

Досягнення цієї цілі передбачає прийняття таких заходів: удосконалення 

систем інформаційно-аналітичного забезпечення; модернізація комп’ютерної 

техніки та розбудова архітектури інформаційних мереж підприємства; 

встановлення та використання спеціалізованого програмного забезпечення          

та сучасних технологій туристичного ринку; приєднання до інформаційних та 

сервісних інтегрованих мереж туристичного ринку; забезпечення захисту 

інформації підприємства, його ефективної роботи інформаційних систем та 

мереж.  

Виконавцями та відповідальними за реалізацію цієї операційної цілі є 

технічний відділ туристичного підприємства та його керівник, системний 

адміністратор та фахівці з інформаційних технологій. 
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Рис. 4.4. Стратегічні та операційні цілі стратегії мультисистемного інноваційного 

розвитку туристичних підприємств (авторська розробка) 
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Операційна ціль 1.3 – удосконалення фінансово-інвестиційного 

забезпечення – передбачає необхідність реалізації таких заходів: планування 

інвестиційних ресурсів та визначення джерел їх надходження; визначення потреб 

у фінансових ресурсах для забезпечення інноваційної діяльності та реалізації 

інвестиційно-інноваційних проектів; розробка інноваційно-інвестиційних 

проектів; складання бюджету на впровадження інноваційної діяльності; 

укладання документації щодо отримання фінансування; здійснення контролю за 

використанням отриманих коштів, здійснення моніторингу показників 

ефективності використання фінансових коштів; планування фінансових потоків 

інноваційної діяльності, контроль та моніторинг їх використання. 

Виконавцями та відповідальними за реалізацію цієї операційної цілі 

виступають керівник фінансового відділу підприємства та його працівники. 

Операційна ціль 1.4 – підвищення ефективності та якості кадрових ресурсів 

– пов’язана з необхідністю удосконалення кадрового забезпечення туристичного 

підприємства, його якості та готовності до реалізації напрямів інноваційного 

розвитку. Основними заходами, необхідними для реалізації цієї цілі, є планування 

кадрового забезпечення, потрібного для впровадження інноваційної діяльності, 

набір, навчання, перепрофілювання, підвищення кваліфікації кадрового складу 

туристичного підприємства; підвищення інтелектуального та технічного 

потенціалу кадрового складу підприємства; підготовка та перепрофілювання 

кадрів для роботи зі спеціалізованими програмними продуктами інтегрованих 

інформаційних систем туристичного ринку; комп’ютеризація; інтеграція робочих 

місць, розвиток творчого потенціалу та креативних здібностей співробітників 

туристичних агенцій; впровадження механізмів контролю за якістю та 

продуктивністю роботи персоналу; впровадження системи моніторингу якості та 

ефективного використання кадрових ресурсів. Виконавцями та відповідальними 

за реалізацію цієї операції цілі є відділ кадрів чи департамент роботи з кадрами 

туристичного підприємства.   

Операційна ціль 1.5 – розбудова інфраструктури інноваційного розвитку – 

спрямована на розбудову інноваційної інфраструктури підприємства, необхідної 
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для впровадження інновацій; впровадження інструментів аутсорсингу; 

впровадження інновацій у розбудові логістичних систем туристичного 

підприємства. Основними заходами з реалізації цієї операційної цілі є: 

планування розбудови інфраструктури туристичного підприємства;      

формування та бюджетування витрат на розбудову інфраструктури; реалізація дій 

із модернізації інноваційної інфраструктури; розбудова інформаційних 

комунікацій та мереж; розбудова логістичної інфраструктури; впровадження 

інновацій, спрямованих на оптимізацію логістичної інфраструктури; 

впровадження інновацій у розбудові логістичних систем,                   

впровадження інструментів аутсорсингу; відбір підприємств для аутсорсингу; 

укладання відповідних угод та передача спеціалізованим підприємствам на 

аутсорсинг частин операцій із забезпечення надання туристичних послуг та 

сервісів; контроль впровадження інфраструктурного оновлення, якості         

послуг та сервісів аутсорсингу; формування та впровадження показників 

моніторингу дотримання термінів, вартості та якості інфраструктурних змін на 

туристичному підприємстві.  

Відповідальними та виконавцями реалізації даної операційної цілі є 

підрозділ інноваційного розвитку та юридичний відділ туристичного 

підприємства. 

Друга стратегічна ціль пропонованої стратегії інноваційного розвитку 

туристичного підприємства стосується впровадження маркетингових інновацій та 

зростання рівня конкурентоспроможності туристичного підприємства,       

якісного маркетингового дослідження ринку, розробки інноваційних моделей та 

інструментів позиціонування та планування інноваційних продуктів та сервісів 

туристичного підприємства, впровадження програм клієнтоорієнтованого 

маркетингу, створення та просування бренду інноваційного підприємства, 

впровадження маркетингових інновацій та зростання рівня впізнавання та 

конкурентоспроможності туристичного підприємства на ринку. Операційними 

цілями, необхідними для реалізації стратегічної цілі, виступають операційні цілі 

2.1.-2.4. 
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Операційна ціль 2.1 – маркетингове дослідження ринку, розробка 

інноваційних моделей та інструментів позиціонування та планування 

інноваційних продуктів та сервісів туристичного підприємства. Основними 

заходами з реалізації цієї операційної цілі є застосування сучасних методів та 

інструментів маркетингових досліджень: методів SWOT-аналізу, матриці БКГ, 

матриці “Мак-Кінзі” та інших; аналіз статистичних даних; аналіз        

туристичного ринку, активності конкурентів, визначення потенційного та 

фактичного попиту споживачів та їх бачення туристичних продуктів та 

туристичних брендів; визначення основних сегментів потенційних         

споживачів туристичних продуктів даного підприємства на ринку; аналіз та 

оцінка отриманих результатів, підготовка звітів щодо стратегічних             

напрямів впровадження маркетингових інновацій, маркетингових програм           

та заходів, їх ефективності в діяльності туристичного підприємства.  

Операційна ціль 2.2 – впровадження програм клієнтоорієнтованого 

маркетингу - базована на індивідуальному підході до задоволення потреб 

споживачів. Основними заходами з реалізації цієї операційної цілі є: планування 

маркетингових заходів; розробка програм впровадження клієнтоорієнтованого 

маркетингу: розробка інструментів та механізмів клієнтоорієнтованого 

маркетингу; впровадження програм клієнтоорієнтованого маркетингу; 

регулювання та контроль за якістю та термінами впровадження програм 

клієнтоорієнтованого маркетингу; моніторинг результатів впровадження програм 

клієнтоорієнтованого маркетингу. 

Операційна ціль 2.3 – створення та просування бренду інноваційного 

підприємства - включає низку заходів: розробка бренду підприємства;               

його графічного, кольорового та інших видів представлення; державна реєстрація 

торгової марки бренду туристичного підприємства; розробка програми    

рекламних заходів із просування бренду на ринок; реалізація маркетингової 

рекламної програми з просування бренду на туристичний ринок; регулювання та 

контроль за дотриманням вартості, термінів та етапів реалізації програми 

просування бренду на ринок; моніторинг результатів просування                    
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бренду на туристичному ринку. 

Операційна ціль 2.4 – зростання рівня впізнавання та 

конкурентоспроможності туристичного підприємства та його бренду на ринку - 

включає низку заходів: планування маркетингових програм лояльності                 

та стимулювання збуту подальшого просування бренду туристичного 

підприємства та зростання рівня впізнавання та конкурентоспроможності 

туристичного підприємства; реалізація програм просування бренду та               

його впізнання, розробка програм лояльності та стимулювання збуту туристичних 

послуг; реалізація програм лояльності та стимулювання збуту, контроль             

над реалізацією цих програм; моніторинг показників зростання рівня        

впізнання бренду та зростання рівня конкурентоспроможності туристичного 

підприємства. 

Виконавцями та відповідальними, що безпосередньо реалізують стратегічну 

ціль та операційні цілі цього напряму, є керівник відділу інноваційного розвитку 

та керівник та фахівці відділу маркетингу підприємства. 

Зауважимо, що третя стратегічна ціль стосується забезпечення ефективного 

іманентного інноваційного розвитку. Діяльність туристичних підприємств у 

цьому напрямі передбачає оновлення та удосконалення існуючих, впровадження 

нових видів туристичних продуктів і сервісів, реалізацію низки операційних 

цілей, спрямованих на покращення асортименту туристичних продуктів, розробку 

нових ідей та створення й впровадження нових інноваційних продуктів, 

розширення асортименту і видів надання туристичних послуг, системну роботу 

над підвищенням рівня якості туристичних продуктів, надання туристичних 

послуг та сервісів. 

Операційна ціль 3.1 спрямована на вдосконалення та оновлення існуючих 

туристичних продуктів із метою покращення їх якості, стимулювання реалізації 

на туристичному ринку. Реалізація цієї операційної цілі передбачає виконання 

наступних заходів: дослідження та аналіз існуючого асортименту туристичних 

продуктів, визначення недоліків та напрямів їх зміни, розробка заходів щодо їх 

удосконалення, покращення існуючих туристичних продуктів, їх оновлення; 
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реалізація та просування на ринку оновлених туристичних продуктів, контроль 

реалізації етапів оновлення, модернізації, вдосконалення туристичних продуктів; 

моніторинг результатів реалізації заходів щодо удосконалення та покращення 

туристичних продуктів. 

Операційна ціль 3.2 – створення та впровадження нових видів туристичних 

продуктів – передбачає наступні заходи: формування нових інноваційних ідей; 

відбір інноваційних ідей зі створення нових інноваційних продуктів; аналіз та 

оцінка ринкових передумов, попиту та внутрішніх можливостей реалізації 

інноваційних продуктів; прийняття рішення щодо розробки та реалізації нових 

інноваційних продуктів; планування проектів впровадження                   

продуктових інновацій, розробка проектів впровадження інноваційних продуктів, 

реалізація проектів впровадження інноваційних продуктів, вихід нових 

інноваційних продуктів; організація та впровадження компаній із       

рекламування та просування нових інноваційних продуктів на ринок; моніторинг 

показників ефективності створення та впровадження нових видів туристичних 

продуктів. 

Операційна ціль 3.3 – розширення асортименту та видів надання 

туристичних послуг та сервісів – передбачає впровадження таких заходів як: 

аналіз ринкового попиту та пропозицій щодо надання туристичних                

послуг та сервісів, визначення нових перспективних напрямів туристичних     

послуг та сервісів, планування нових туристичних послуг та сервісів,         

розробку проектів впровадження нових туристичних послуг та сервісів; 

здійснення техніко-технологічних заходів щодо підготовки туристичного 

підприємства для впровадження нових туристичних послуг та сервісів; 

впровадження     туристичних послуг та сервісів; просування, рекламування  

нових туристичних послуг та сервісів; контроль впровадження та якості; 

моніторинг    показників ефективності впровадження нових туристичних послуг 

та сервісів. 

Основними заходами операційної цілі 3.4 – зростання якості надання 

туристичних послуг та сервісів – для досягнення зазначеної цілі є: аналіз та оцінка 
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якості надання туристичних послуг та сервісів; визначення перспективних 

напрямів покращення якості надання туристичних послуг та сервісів; планування 

заходів із покращення якості надання туристичних послуг та сервісів;       

реалізація заходів із покращення якості надання туристичних послуг та сервісів; 

контроль заходів із покращення якості надання туристичних послуг та сервісів; 

моніторинг результатів впроваджених заходів та якості надання туристичних 

послуг та сервісів. 

Відповідальними та виконавцями реалізації стратегічної цілі іманентного 

розвитку туристичного підприємства є відділ, департамент інноваційного 

розвитку, інформаційно-технічна служба, відділ маркетингу та збуту, підрозділи 

по роботі з клієнтами. 

Аргументом на користь визначення четвертою стратегічною ціллю 

забезпечення процесів інтеграції туристичного підприємства стала їх гостра 

потреба в оптимізації, прискоренні та систематизації процесів організаційної, 

технологічної та інформаційної інтеграції туристичних підприємств. Досягнення 

стратегічної цілі передбачає реалізацію операційних цілей, що полягають у 

горизонтальній, вертикальній та діагональній інтеграції туристичного 

підприємства з іншими суб’єктами туристичного ринку. 

Відповідно, на думку автора, операційна ціль 4.1 стосується впровадження 

горизонтальної інтеграції, є результатом встановлення контролю над іншими 

суб’єктами господарювання на туристичному ринку. Для реалізації визначеної 

цілі необхідною є реалізація наступних заходів: аналіз ринку та шляхів 

горизонтальної інтеграції; планування заходів із горизонтальної інтеграції; 

проведення перемовин із партнерами підприємства; досягнення домовленостей, 

укладання письмових угод та відповідної документації про взаємодію та 

об’єднання; державне посвідчення угод та зміни в установчих документах; 

розбудова механізму взаємодії туристичних підприємств у межах горизонтальної 

інтеграції; моніторинг показників ефективності впровадження горизонтальної 

інтеграції. 

Операційна ціль 4.2 спрямована на впровадження вертикальної інтеграції 
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внаслідок встановлення взаємозв’язків із підприємствами-постачальниками 

товарів та послуг у системі туристичного бізнесу. Її реалізація передбачає низку 

заходів: аналіз ринку з метою вертикальної інтеграції; встановлення 

взаємозв’язків та логістичних ланцюгів туристичного ринку; планування заходів 

із вертикальної інтеграції; проведення перемовин із постачальниками 

підприємства; досягнення домовленостей та укладання письмових угод про 

взаємодію та об’єднання; державне посвідчення змін в установчих документах; 

розбудова механізму взаємодії, систем кооперації, логістичних ланцюгів 

туристичних підприємств у межах вертикальної інтеграції; моніторинг показників 

ефективності впровадження вертикальної інтеграції. 

Підґрунтям для прийняття рішення про реалізацію операційної цілі 4.3 є 

впровадження діагональної інтеграції через об’єднання з несуміжними та 

неоднорідними підприємствами, що включені в технологічний ланцюг 

туристичного підприємства. Впровадження діагональної інтеграції передбачає 

виконання визначених заходів: встановлення взаємозв’язків між          

несуміжними та неоднорідними підприємствами в наданні туристичних послуг; 

планування заходів із діагональної інтеграції; проведення перемовин щодо 

взаємодії, злиття чи приєднання; досягнення домовленостей та укладання 

письмових  угод про взаємодію та об’єднання; державне посвідчення зміни в 

установчих документах; розбудова механізму кооперації в межах діагональної 

інтеграції; моніторинг показників ефективності впровадження діагональної 

інтеграції. 

Відповідальними та виконавцями реалізації стратегічної цілі інтегрованого 

розвитку є відділ чи департамент інноваційного розвитку та юридичний відділ. 

Визначене в якості стратегічної цілі 5 впровадження процесів 

інтерактивного просторово-мережевого розвитку передбачає створення в 

інтерактивному просторі мережі туристичних підприємств чи операторів певного 

бренду на визначеній території з метою поглиблення сегментів надання 

туристичних послуг та зростання доступності туристичних послуг.  

Відповідно, операційна ціль 5.1 має на меті розвиток регіональних мереж 
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туроператорів та передбачає впровадження заходів, спрямованих на поглиблення 

ринку споживачів та більш глибоке проникнення на ринок туристичних послуг 

даного бренду внаслідок створення мережі представництв та агентів на території 

певного регіону, поєднаних між собою представництвом певного бренду та 

діючих у межах його інтересів та із застосуванням інформаційно-технологічних 

ресурсів головного підприємства. Так, основними заходами досягнення 

визначеної мети є планування розбудови регіональних мереж туроператорів; 

відбір юридичних структур та агенцій для формування такої мережі; укладання 

угод, контрактів; створення інформаційної, технологічної інтерактивної мереж 

туроператорів під керівництвом головного підприємства та підключення до них 

визначених агентів представників; налагодження інтерактивних зв’язків та 

взаємодії; забезпечення доступу до баз даних та оновлення інформації; контроль 

функціонування регіональних мереж туроператорів; моніторинг показників 

ефективності функціонування регіональних мереж туроператорів. 

Операційна ціль 5.2 передбачає впровадження моделі 4D-брендингу і 

полягає у формуванні та впровадженні бренду компанії з позицій чотирьох 

основних вимірів: функціонального, соціального, духовного та ментального, що 

спрямовані на більш високий рівень адаптації ринку та сприйняття бренду і 

формування стійкої моделі переваг та довіри споживачів до туристичних 

продуктів і послуг даного бренду. Заходами реалізації цієї операційної цілі є: 

планування впровадження моделі 4D-брендингу; впровадження моделі 4D-

брендингу; розробка маркетингової кампанії щодо просування на ринок моделі 

4D-брендингу туристичного підприємства; реалізація маркетингової компанії 

щодо просування на ринок моделі 4D-брендингу туристичного підприємства; 

контроль заходів із просування на ринок 4D-брендингу; моніторинг ефективності 

впровадження моделі 4D-брендингу туристичного підприємства. 

Операційна ціль 5.3 – впровадження механізмів франчайзингу в 

інтерактивному просторі туристичного ринку – спрямована на поширення бренду 

туристичного підприємства, його продуктів та сервісів через впровадження 

інструментів франчайзингу. Реалізація операційної цілі передбачає впровадження 
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низки заходів: планування застосування механізмів франчайзингу в 

інтерактивному просторі туристичного ринку; відбір потенційних учасників угод; 

проведення перемовин із підприємствами- потенційними представниками; 

укладання угод франчайзингу; створення умов для ефективної співпраці та 

взаємодії з метою просування бренду туристичного підприємства, зростання 

конкурентоспроможності фінансових результатів всіх учасників угод; контроль 

над дотриманням умов франчайзингу; моніторинг результатів ефективності 

впровадження механізмів франчайзингу. Ефективна реалізація визначених заходів 

із метою досягнення окреслених стратегічних та тактичних цілей потребує чіткого 

визначення й закріплення виконавців і відповідальних за їх реалізацію у визначені 

терміни та з відповідною якістю виконання робіт з метою досягнення поставлених 

індикаторів їх реалізації та стратегічних цілей. 

У табл. 4.1 наведена OBS-структура виконавців та відповідальних за 

реалізацію процесів впровадження стратегії мультисистемного інноваційного 

розвитку підприємств туризму.  

Виконавцями та відповідальними за реалізацію поставлених стратегічних та 

операційних цілей та заходів із їх реалізації є керівник підприємства, керівник 

відділу інноваційного розвитку та його співробітники та керівники та 

співробітники структурних підрозділів, що беруть безпосередню участь у 

реалізації цілей та заходів інноваційного розвитку підприємства.  

Безпосередня відповідальність за розробку та реалізацію стратегії 

інноваційного розвитку підприємства покладається на відділ інноваційного 

розвитку. На підприємстві може бути сформована проектна група, в яку мають 

увійти керівник та фахівці відділу інноваційного розвитку та фахівці інших 

структурних підрозділів по мірі необхідності залучення.  

Задіяними у реалізації стратегічних та операційних цілей стратегії 

інноваційного розвитку можуть бути керівники та співробітники таких 

функціональних підрозділів туристичного підприємства, як інформаційно-

аналітичний відділ, фінансовий відділ чи бухгалтерія, юридичний відділ, відділ 

кадрів, відділ логістики та постачання. 
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                                                                                                                            Таблиця 4.1  
OBS-структура виконавців та відповідальних за впровадження стратегії 

мультисистемного інноваційного розвитку підприємств туризму 

 

Цілі/ Виконавці та відповідальні Відділ 
іннова-
ційного 

розвитку  

Інфор-
маційно- 
аналітич-
ний відділ 

Юридич-
ний відділ 

Фінан- 
совий 
відділ 

Відділ 
кадрів 

Відділ 
марке-
тингу  

Стратегічна ціль 1: Реалізація інноваційного 
потенціалу туристичного підприємства       

Операційна ціль 1.1. Удосконалення організаційно-
управлінської структури       

Операційна ціль 1.2. Удосконалення інформаційно-
технологічного забезпечення       

Операційна ціль 1.3. Удосконалення фінансово-
інвестиційного забезпечення       

Операційна ціль 1.4. Підвищення якості та 
ефективності інтелектуально-кадрового забезпечення       

Операційна ціль 1.5. Розбудова інфраструктури 
інноваційного розвитку       

Стратегічна ціль 2. Впровадження маркетингових 
інновацій та підвищення конкурентоспроможності 
підприємства 

      

Операційна ціль 2.1. Маркетингові дослідження ринку        
Операційна ціль 2.2. Впровадження програм клієнто-
орієнтованого маркетингу       

Операційна ціль 2.3. Створення та просування бренду 
інноваційного підприємства       

Операційна ціль 2.4. Зростання рівня впізнавання та 
конкурентоспроможності туристичного підприємства       

Стратегічна ціль 3. Забезпечення ефективного 
іманентного інноваційного розвитку       

Операційна ціль 3.1. Оновлення удосконалення  
існуючих туристичних продуктів       

Операційна ціль 3.2. Створення та впровадження 
нових видів туристичних продуктів       

Операційна ціль 3.3. Розширення асортименту та видів 
надання туристичних послуг та сервісів         

Операційна ціль 3.4. Зростання якості надання 
туристичних послуг та сервісів       

Стратегічна ціль 4. Забезпечення процесів 
інтеграції туристичного підприємства       

Операційна ціль 4.1. Впровадження горизонтальної 
інтеграції       

Операційна ціль 4.2. Впровадження вертикальної 
інтеграції         

Операційна ціль 4.3. Впровадження діагональної 
інтеграції       

Стратегічна ціль 5. Впровадження процесів 
інтерактивного просторово-мережевого розвитку       

Операційна ціль 5.1. Розвиток просторових мереж 
туроператорів       

Операційна ціль 5.2. Впровадження моделі  
4D-брендингу       

Операційна ціль 5.3. Впровадження механізмів 
франчайзингу в інтерактивному просторі туристичного 
ринку 
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Значною мірою безпосередньо в реалізації стратегії мають бути задіяні 

фахівці відділу маркетингу та збуту, оскільки впровадження нових продуктів та 

сервісів, впровадження маркетингових інновацій й активна інтеграція 

туристичного підприємства та робота в інтегрованому інформаційному просторі 

невід’ємно пов’язані з функціями маркетингу.  

Значне безпосереднє залучення керівника та фахівців інформаційно-

технологічного відділу пов’язані зі специфікою роботи туристичного 

підприємства, оскільки від роботи системних адміністраторів, спеціалістів 

інформаційних технологій, ефективності мереж та програмного забезпечення 

залежить інтегрованість підприємства на туристичному ринку, відповідно, 

результативність й прибутковість його діяльності та ефективність провадження 

ним інноваційного розвитку. 

Керівники та співробітники інших структурних підрозділів є 

відповідальними та виконавцями за окремі напрями, етапи роботи та заходи в 

межах своєї функціональної компетентності й обов’язків. 

Планування та реалізація стратегічних та операційних цілей стратегії 

мультисистемного інноваційного розвитку потребує нормативно-правового, 

фінансового та інвестиційного, інформаційно-аналітичного, кадрового, 

матеріально-технологічного забезпечення (табл. 4.2).  

Від обсягів, якості надходження всіх видів забезпечення значною мірою 

залежить ефективність здійснення інноваційного розвитку та результативність 

досягнення визначених цілей. Інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації 

стратегії інноваційного розвитку туристичного підприємства передбачає збір, 

обробку, аналіз і оцінку, збереження та використання інформації, необхідної для 

реалізації стратегії інноваційного розвитку туристичного підприємства та загалом 

впровадження інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

Інформація щодо розвитку ринку, конкурентів, розвитку інноваційних 

технологій та послуг туристичного ринку, стану і діяльності контрагентів, 

дослідження попиту споживачів є цінним важливим ресурсом, без якого 

неможливо розбудувати та реалізувати інноваційну діяльність. 
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                                                                                                     Таблиця 4.2 

Забезпечення реалізації стратегії мультисистемного інноваційного  розвитку 

туристичного підприємства (авторська розробка) 

 

Відповідно, аналіз та оцінка інформації, формування на підприємстві 

дієвого інформаційно-аналітичного забезпечення необхідні не лише з метою 

Цілі 
Інформаційно-

аналітичне 
забезпечення 

Нормативно-
правове 

забезпечення 

Фінансове 
забезпечення 

Кадрове 
забезпечення 

Матеріально-
технологічне 
забезпечення 

Стратегічна ціль 1. 
Реалізація 
інноваційного 
потенціалу  
туристичного 
підприємства 

Збір, аналіз та 
оцінка 

інформації про 
стан кадрового, 
фінансового та 
матеріально-
технічного 

забезпечення; 
моніторинг 
показників  

інноваційної 
діяльності 

Розробка та 
прийняття  
стратегії 

інноваційного 
розвитку, 

положення, 
програм, наказів, 

інструкцій; 
укладання угод, 

контрактів, 
договорів із 

контрагентами 

Формування 
бюджету  

фінансування 
інноваційної 
діяльності, 
визначення 

джерел 
фінансування, 

контроль за 
використан-
ням коштів 

Формування 
відділу 

інноваційного 
розвитку, 

залучення до 
впровадження 

інновацій 
фахівців із 

функціональ-
них 

підрозділів 
підприємства 

Модернізація та 
удосконалення 
комп’ютерної  

бази, 
встановлення  
спеціального 
програмного  
забезпечення, 

розбудова 
інтегрованих 

інформаційних 
мереж 

Стратегічна ціль 2.  
Впровадження 
маркетингових 
інновацій та 
підвищення 
конкурентоспромож
ності підприємства 
 

Збір, аналіз та 
оцінка 

інформації про 
стан ринку, 
споживачів, 
конкурентів, 
моніторинг 
показників 

Програма 
маркетингу; 

заходи з 
реєстрації та 

популяризації 
бренду; 

укладання угод, 
прийняття 

наказів, 
розпоряджень 

Бюджет 
впровадження 

інновацій, 
фінансування,

контроль 
використання 

коштів 

Фахівці 
відділу 

інноваційного 
розвитку, ІТ-

фахівці, 
проектанти, 

маркетологи,  
юристи 

Технічне, 
технологічне, 

інформаційне та 
програмне 

забезпечення 
процесів 

Стратегічна ціль 3. 
Забезпечення 
ефективного 
іманентного 
інноваційного 
розвитку 

Збір, аналіз та 
оцінка 

інформації про 
ринковий 

попит, нові 
продукти, 

технології та 
послуги 

Внутрішня 
нормативно-

правова  
документація, 

патенти, 
свідоцтва, ліцензії 

Бюджет 
впровадження 

інновацій, 
фінансування,

контроль 
використання 

коштів 

Фахівці 
відділу 

інноваційного 
розвитку,  

проектанти, 
маркетологи, 
економісти 

Технічне, 
технологічне та 
інформаційне, 

програмне 
забезпечення 

процесів 

Стратегічна ціль 4. 
Забезпечення 
процесів інтеграції  
туристичного  
підприємства 

Збір, аналіз та 
оцінка 

інформації про 
стан ринку 

конкурентів, 
постачальників,  

контрагентів 

Контракти, угоди,  
договори з 

контрагентами, 
внутрішня 

нормативно-
правова  

документація 

Бюджет 
впровадження 

інновацій, 
фінансування,

контроль 
використання 

коштів 

Фахівці 
відділу 

інноваційного 
розвитку, ІТ-

фахівці, 
проектанти, 

маркетологи,  
юристи 

Технічне, 
технологічне, 

інформаційне та 
програмне 

забезпечення 
процесів 

Стратегічна ціль 5. 
Впровадження 
процесів 
інтерактивного  
просторово-
мережевого   
розвитку 

Збір, аналіз та 
оцінка 

інформації про 
стан 

інтерактивного 
ринку, 

можливості 
інтеграції 

Контракти, угоди,  
договори з 

контрагентами, 
зміни в 

установчих 
документах, 
нормативно-

правова  
документація 

Бюджет 
впровадження 

інновацій, 
фінансування,

контроль 
використання 

коштів 

Фахівці 
відділу 

інноваційного 
розвитку, ІТ-

фахівці, 
проектанти, 

маркетологи,  
юристи 

Технічне, 
технологічне, 

інформаційне та 
програмне 

забезпечення 
процесів 
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дослідження інноваційної діяльності, але й для ефективного функціонування 

туристичного підприємства та здійснення ним операційної та фінансово-

господарської діяльності, майбутнього розвитку.  Інформація виступає основним 

дієвим ресурсом, необхідним на всіх етапах реалізації стратегії інноваційного 

розвитку, а формування механізму моніторингу показників інноваційної 

діяльності забезпечить системний безперервний контроль, стеження за 

ефективністю реалізації цієї стратегії та забезпечить своєчасність та актуальність 

внесення змін до її стратегічних та операційних цілей у відповідності зі змінами 

тих чи інших показників. 

Нормативно-правове забезпечення реалізації стратегії інноваційного 

розвитку передбачає розробку, прийняття та виконання необхідних внутрішніх 

нормативно-правових документів, що регламентують та визначають правові 

засади здійснення заходів впровадження стратегії. Первинним документом у 

цьому переліку є сама стратегія інноваційного розвитку туристичного 

підприємства, установчі документи підприємства, програми та плани розвитку, 

програми маркетингу та стимулювання збуту продукції. Важливою складовою є 

процес державної реєстрації торгової марки - бренду туристичного підприємства. 

З цією метою здійснюється підготовка значного пакета документації, а 

результатом цього процесу є отримання підприємством державного свідоцтва на 

торгову марку. Вагомою є також реєстрація патентів та ліцензій на нові 

туристичні продукти, сервіси чи послуги, розроблені та впроваджені туристичним 

підприємством. Договірна діяльність підприємства, його інтеграція, кооперація, 

впровадження інструментів аутсорсингу, франчайзингу, співпраця підприємства з 

іншими постачальниками, партнерами, мережами представників та представництв 

супроводжується розробкою та укладанням значного обсягу договорів, угод, 

контрактів, що обумовлюють умови взаємодії та комерційних відносин між 

підприємствами і є важливою частиною документації туристичного підприємства, 

що забезпечує реалізацію та захист його економічних, юридичних та майнових 

інтересів. 

Фінансове забезпечення пов’язане з формуванням фінансового бюджету, 
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необхідного для впровадження інноваційної діяльності та фінансування заходів із 

реалізації стратегії інноваційного розвитку та включає планування бюджету на 

інноваційний розвиток, визначення обсягу потрібних фінансових ресурсів, 

фінансування впровадження стратегії та контроль за використанням спрямованих 

коштів. Кадрове забезпечення реалізації стратегії інноваційного розвитку 

туристичного підприємства пов’язане із забезпеченням кадровими ресурсами та 

передбачає залучення як кадрового складу підрозділу інноваційного розвитку та 

проектних груп, так і залучення фахівців із інших структурних підрозділів 

підприємства, що в тій чи в іншій мірі задіяні у процесі реалізації стратегічних та 

операційних цілей стратегії інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

Це фахівці інформаційно-технічного відділу, відділу маркетингу та збуту, відділу 

логістики та постачання, фінансового відділу чи бухгалтерії, юридичного відділу 

та спеціалісти - менеджери, що безпосередньо здійснюють роботу з клієнтами, з 

прийняття та формування туристичних замовлень. 

Матеріально-технічне забезпечення реалізації стратегії інноваційного 

розвитку передбачає модернізацію комп’ютерної бази підприємства, розбудову 

архітектури інформаційних мереж та інформаційної системи підприємства, 

встановлення спеціалізованого програмного забезпечення та приєднання до 

діючих міжнародних інформаційних мереж туристичного ринку, що гарантує 

доступ до інформаційних баз та ресурсів та дає можливість формування 

замовлення, здійснення бронювання, оплати та забезпечення комплексу 

сервісного обслуговування замовників туристичного підприємства, інтеграції 

інформаційної системи підприємства та забезпечення її взаємодії в 

інтерактивному просторі. В межах цього напряму здійснюється технічне, 

технологічне, програмне забезпечення та супровід впровадження стратегії 

інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

З метою уможливлення якісного аналізу та оцінювання ефективності і 

результатів впровадження стратегії інноваційного розвитку підприємствам 

туризму доцільно використовувати поданий на рис. 4.5 алгоритм моніторингу 

ефективності реалізації стратегії.  
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Рис. 4.5. Алгоритм моніторингу ефективності реалізації стратегії   

мультисистемного інноваційного розвитку туристичного підприємства (авторська 

розробка) 

 

При цьому здійснення аналізу та оцінки ефективності потребує 

використання системи показників оцінювання. Показниками-індикаторами для 

здійснення моніторингу ефективності впровадження стратегії мультисистемного 

інноваційного розвитку можуть виступати показники оцінювання інноваційного 

розвитку туристичного підприємства, зокрема: коефіцієнт оновлення техніко-

технологічної бази для здійснення інновацій; коефіцієнт інформаційної 

мобільності туристичного підприємства; коефіцієнт активності проведення 

Стратегія інноваційного розвитку 
туристичного підприємства 

Стратегічна ціль 1.  
Реалізація 

інноваційного 
потенціалу  

туристичного 
підприємства 

Реалізація стратегічних цілей 

Стратегічна ціль 2.  
Впровадження 
маркетингових 

інновацій та 
підвищення 

конкурентоспроможності 
підприємства 

 

Стратегічна  
ціль 3.  

Забезпечення 
ефективного 
іманентного 

інноваційного 
розвитку 

Стратегічна 
ціль 4. 

Забезпечення 
процесів 

інтеграції  
туристичного  
підприємства 

Стратегічна  
ціль 5. 

Впровадження 
процесів 

інтерактивного  
просторово-
мережевого   

розвитку 

Реалізація операційних цілей 1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.5., 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,4.1.,4.2.,4.3.,5.1.,5.2.,5.3. 

Відбір та формування сукупності показників-індикаторів для здійснення моніторингу 
інноваційного розвитку 

Збір інформації зовнішнього ринкового 
середовища, споживачів, ринкових 

позицій підприємства 

Аналіз показників та оцінка їх впливу на розвиток функціональних підсистем 

Збір внутрішньої фінансово-економічної, 
правової, управлінської документації, 

звітності підприємства 

Аналіз отриманих результатів та формування звітності 

Підготовка висновків та рекомендацій щодо внесення змін до стратегії інноваційного 
розвитку туристичного підприємства 
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власних НДДКР; коефіцієнт активності отримання патентів та ліцензій; 

коефіцієнт зростання частки туристичного підприємства на ринку; показник 

зростання вартості бренду туристичного підприємства; коефіцієнт зростання 

вартості нематеріальних активів, патентів, ліцензій; коефіцієнт активності 

інноваційної співпраці; коефіцієнт інтегрованості бізнес-процесів та кооперації; 

коефіцієнт активності виходу та освоєння нових ринків; загальний коефіцієнт 

інноваційної активності туристичного підприємства; коефіцієнт активності 

впровадження продуктових інновацій; коефіцієнт активності впровадження 

техніко-технологічних інновацій; коефіцієнт активності впровадження 

маркетингових інновацій; коефіцієнт активності впровадження організаційно-

управлінських інновацій; коефіцієнт активності впровадження сервісних 

інновацій; частка продажу продукції та сервісу з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій; коефіцієнти зростання прибутку від 

інноваційної діяльності; коефіцієнт ефективності впровадження продуктових 

інновацій; коефіцієнт ефективності впровадження техніко-технологічних 

інновацій; коефіцієнт ефективності впровадження маркетингових інновацій; 

коефіцієнт активності впровадження організаційно-управлінських інновацій; 

коефіцієнт активності впровадження сервісних інновацій; коефіцієнт активності у 

реалізації нематеріальних активів, патентів, розробок; коефіцієнт рентабельності 

реалізованої інноваційної продукції, послуг. 

Алгоритм моніторингу ефективності реалізації стратегії мультисистемного 

інноваційного розвитку туристичного підприємства включає: відбір та 

формування сукупності показників-індикаторів інноваційного розвитку; збір 

інформації зовнішнього ринкового середовища про зміни обсягу ринку 

туристичного підприємства, його присутність на ринку, активність споживачів, 

щодо продукції та бренду туристичного підприємства, конкурентоспроможність 

туристичного підприємства. Збір інформації внутрішнього середовища 

підприємства передбачає вивчення показників реалізації туристичних продуктів 

та послуг, обсягів доходу та прибутку підприємств та динаміку їх зміни, 

показників рентабельності, показників зростання вартості матеріальних та 
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нематеріальних активів підприємства, показників ефективності та 

результативності його інноваційної діяльності та їх впливу на розвиток та стан 

функціональних підсистем туристичного підприємства. Наступним етапом 

здійснюється аналіз та оцінка показників. Із цією метою доцільним є застосування 

методики оцінювання показників інноваційного розвитку, що запропонована 

автором у розділі 2 даного дослідження. Наступним етапом здійснюється аналіз 

отриманих результатів, а на його основі формуються звіти про ефективність та 

результати впровадження стратегії мультисистемного інноваційного розвитку. На 

заключному етапі здійснюється підготовка висновків та рекомендацій щодо 

ефективності її реалізації та вносяться пропозиції щодо необхідних змін до 

стратегії мультисистемного інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

Впровадження моніторингу реалізації стратегії мультисистемного 
інноваційного розвитку дає можливість досліджувати ефективність стратегії за 
сукупністю показників на різних етапах її впровадження та за впливом на різні 
підсистеми функціонування туристичного підприємства, вносити своєчасні 
корективи в реалізацію стратегічних цілей у відповідності до внутрішніх 
трансформаційних змін туристичного підприємства та змін динаміки 
кон’юнктури туристичного ринку, що спрямована на зростання ефективності 
впровадження стратегії та забезпечення активного та ефективного інноваційного 
розвитку туристичного підприємства. 

 

4.3. Інституційне забезпечення розвитку туристичних підприємств на 

інноваційних засадах 

 

Ефективне впровадження інноваційної діяльності, прогресивний  

інноваційний розвиток сучасного підприємства формується та здійснюється на 

системних засадах структурних змін і трансформацій та комплексу їх 

інституційного забезпечення. Сутність інституційного забезпечення 

інноваційного розвитку туристичних підприємств полягає у створенні та 

розбудові на підприємстві необхідних інноваційних інститутів, таких як 

функціональні підрозділи підприємств із впровадження інноваційної діяльності, 
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нормативно-правового забезпечення підприємства, що визначає нормативно-

правові та організаційні засади здійснення інноваційної діяльності та визначає 

інноваційну стратегію туристичного підприємства по відношенню до зовнішнього  

середовища, ринку, передбачає впровадження інституційних змін, що 

супроводжують і забезпечують інноваційну діяльність. Структура та складові 

інституційного забезпечення розвитку туристичних підприємств на інноваційних 

засадах представлені на (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Інституційне забезпечення розвитку туристичних підприємств на 

інноваційних засадах (авторська розробка) 

Формування корпоративної культури підприємства, ідеології інновацій, 
впровадження соціально-психологічних, ідеологічних методів управління 

Розбудова неформальних інститутів інноваційного розвитку 

Інституційне забезпечення інноваційного розвитку 

Інформаційно-аналітичне забезпечення 

Функції  структур  
інноваційного розвитку 

Принципи управління 
інноваційним  розвитком 

Формування необхідних організаційних структур 

ініціювання,  планування, організація, розпорядження,  
координування,  мотивація та контроль   

системності,  адаптивності, динамічності, 
комплексності, реактивності, альтернативності  
розвитку, плановості, підпорядкованості, послідовності, 
збалансованості витрат, ефективності, доцільності, 
спрямованості на результат 

 

Створення та розбудова інститутів  інноваційного розвитку 

Методи управління 
інноваційним розвитком 

нормативно-правові, соціально-економічні,  
адміністративні, психологічні, ідеологічні 

Організація взаємозв’язків та міжсуб’єктної взаємодії 

Інституційне забезпечення інноваційного розвитку 

Внесення змін в 
установчі та норма-

тивно-методичні 
документи 

Прийняття 
концепції 

інноваційного 
розвитку 

Стратегія 
іннова-
ційного 

розвитку 

Внутрішня нормативно-
правова документація: 

положення, накази,   
інструкції та ін. 

Нормативно-правове 
забезпечення взаємодії  з 
контрагентами: договори, 

угоди, контракти 

Розробка програми 
інноваційного 

розвитку 

Реєстрація 
бренду, 
патенти, 
ліцензії 

Методичне 
забезпечення 
інноваційної 

діяльності 
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Формування інституцій за напрямом інноваційної діяльності передбачає 

призначення керівника, особи відповідальної за організацію й здійснення 

інноваційної діяльності на підприємстві та формування функціонального 

підрозділу: департаменту, відділу, сектору, групи відповідальних та безпосередніх 

виконавців відносно впровадження інноваційної діяльності. Враховуючи 

особливості та специфіку туристичного бізнесу, невеликі обсяги та, як правило, 

відсутність значних матеріальних ресурсів необхідних для розбудови та 

утримання окремих функціональних підрозділів, слід зазначити, що 

перспективним стає планування інноваційної діяльності туристичного 

підприємства на основі формування проектних структур за матричним типом із 

залученням до планування та реалізації завдань інноваційного розвитку, розробки 

та провадження тих чи інших інноваційних проектів працівників із інших діючих, 

функціональних підрозділів підприємства. 

Безпосереднє керівництво плануванням та впровадженням інноваційної 

діяльності в туристичному бізнесі має здійснювати фахівець, керівник 

відповідальний за інноваційний напрямок діяльності туристичного підприємства. 

Він ініціює формування робочих проектних груп із наявного персоналу 

підприємства із залученням фахівців служби маркетингу, інформаційного 

підрозділу та технологій, фінансового відділу та інших функціональних структур 

для  реалізації тих, чи інших інноваційних завдань та заходів, що забезпечує 

високу мобільність в реалізації інноваційної політики, швидке реагування на 

зміни кон’юнктури ринку та значну економію кадрових, фінансових і 

матеріальних ресурсів в забезпеченні  інноваційного розвитку туристичного 

підприємства. 

Таким чином, до типової робочої проектної групи планування та 

впровадження інноваційної діяльності туристичного підприємства можуть 

входити: керівник – фахівець із управління інноваційним розвитком, фахівці 

відділу інформаційних технологій – системний адміністратор, програміст тощо, 

фахівці фінансового відділу чи бухгалтерії підприємства, економіст, фахівець 

юридичного відділу, фахівці відділу маркетингу. В умовах розробки та 
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впровадження проектів техніко-технологічної модернізації туристичного 

підприємства, розбудови інтегрованих інформаційних мереж чи розробки та 

впровадження нових інноваційних продуктів доцільним є залучення професійного 

фахівця із управління проектами для формування проектної документації на 

відповідному професійному рівні та використання спеціалізованого програмного 

забезпечення реалізації проектів і підготовки інноваційно-інвестиційних проектів 

на відповідному професійно-технічному рівні. 

Доцільність залучення того чи іншого фахівця на різних етапах планування, 

впровадження та реалізації інноваційної діяльності визначається запитами та 

потребами певного етапу інноваційного розвитку, на якому в даний час 

знаходиться підприємство. Таким чином забезпечується як процес управління  

інноваційним розвитком туристичного підприємства, так і безпосередня 

реалізація процесу інноваційного розвитку за всіма визначеними напрямами, 

стратегічними й тактичними цілями і практична реалізація заходів  інноваційної 

діяльності.  

Управління інноваційним розвитком туристичного підприємства є 

сполученням різних функцій менеджменту, що забезпечують здійснення, 

виконання та протікання інноваційної діяльності. Слід зазначити, що основними 

функціями інноваційної діяльності туристичного підприємства мають стати 

основні та  забезпечувальні, а саме: функції ініціювання, планування, організації, 

розпорядження, координування, мотивації, контролю та впровадження 

інноваційної діяльності.  

Функція ініціювання інноваційного розвитку передбачає формування його 

концептуального бачення, опрацювання та відбір ідей інноваційних продуктів, 

процесів, прийняття рішення щодо створення та просування нових видів 

інноваційних продуктів, розвитку напрямів інноваційної діяльності, інноваційних 

процесів в діяльності туристичного підприємства. Вхідним інформаційним 

потоком для функції ініціювання виступає аналіз та оцінка внутрішнього 

потенціалу підприємства та зовнішня інформація, аналіз кон’юнктури ринку. 

Вихідним результатом реалізації цієї функції виступає сформована ідея  та 
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рішення щодо впровадження інновації. 

Функція планування спрямована на системне та комплексне планування 

поетапної розробки, впровадження та комерціалізації інноваційної ідеї щодо 

нових інноваційних продуктів чи процесів. В загальному вигляді функція 

планування являє собою весь комплекс дій та заходів, спрямованих на 

забезпечення та впровадження системного, комплексного, інноваційного 

розвитку. Вхідною для функції планування є прийняте рішення щодо 

впровадження інновації, сама інноваційна ідея, а вихідним  результатом є план дій 

щодо її провадження.  

Функція організації спрямована на організацію процесу інноваційної 

діяльності туристичного підприємства з метою забезпечення його ефективного 

інноваційного розвитку. Це організація безпосередніх дій, всього комплексу 

заходів, спрямованих на реалізацію стратегічних та операційних цілей стратегії 

інноваційного розвитку, застосування різних методів та інструментів на всіх 

етапах інноваційного розвитку. Вхідною інформацією для функції  організації є  

план дії із впровадження інноваційної діяльності, а вихідною – методика  

організації комплексу робіт із практичної реалізації запланованих заходів. 

Розпорядницька функція в управлінні інноваційною діяльністю 

туристичного підприємства є допоміжною. А це передбачає формування всього 

комплексу необхідних розпоряджень щодо нормативно-правового, матеріально-

технічного, фінансового забезпечення інноваційної діяльності на всіх етапах її 

реалізації, що видається вкрай необхідним для ефективної реалізації всіх 

основних функцій та забезпечення управління інноваційним розвитком 

туристичного підприємства. Вхідним потоком для забезпечувальної функції є 

потреба в різних видах ресурсів, а вихідним результатом – відповідне 

нормативно-правове, кадрове, матеріально-технічне та інші види забезпечення 

процесів управління інноваційним розвитком.  

Відповідно, функція координування в значній мірі зводиться до здійснення 

координуючих дій із управління інноваційною діяльністю на всіх етапах 

інноваційного розвитку, що забезпечує високу мобільність, координацію зусиль у 
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здійсненні інноваційної діяльності та швидку реакцію на зміни зовнішньої 

кон’юнктури й можливі виклики внутрішнього та зовнішнього середовища, що є 

особливо актуальним, важливим для туристичного бізнесу враховуючи високий 

рівень інтегрованості та залежності його суб’єктів від зовнішніх факторів. Таким 

чином, висока маневреність та оперування змінами є потужним  і вагомим 

фактором забезпечення ефективності інноваційної діяльності туристичного 

підприємства. 

 Вхідним потоком для координаційної функції є план заходів  із 

інноваційної діяльності, вихідним – коригування даного плану та його результату 

відповідно до внутрішніх та зовнішніх змін, що забезпечується через практичну 

реалізацію процесу управління змінами. 

Функція мотивації в управлінні інноваційною діяльність спрямована на 

планування та реалізацію комплексу мотиваційних заходів та впровадження 

мотиваційних методів і інструментів спрямованих на стимулювання процесу 

інноваційного розвитку та зростання ефективності й результативності його 

впровадження. Вхідним потоком для даної функції є план дій із впровадження 

інноваційної діяльності, а вихідним планування та реалізація комплексу заходів 

спрямованих на стимулювання процесу інноваційного розвитку та мотивування 

персоналу туристичного підприємства у здійснення інноваційних змін.  

Функція контролю передбачає планування та здійснення всього комплексу 

заходів, що забезпечують контроль у здійсненні інноваційної діяльності. Функція 

контролю передбачає як контроль над процесами планування та реалізації 

інноваційної діяльності так і контроль якості, термінів та дотримання 

кошторисної вартості впроваджених інноваційних заходів. Власне, функція 

контролю супроводжує всі етапи інноваційної діяльності і таким чином 

забезпечує дотримання термінів, якості та повноти впроваджених дій і водночас 

спрямована на зростання їх ефективності і як внаслідок – забезпечення економії 

ресурсів, відповідності своєчасно прийнятих дій та зростання якості їх виконання. 

Враховуючи особливості туристичної сфери, однією із найбільш ефективних для 

інноваційної діяльності форм контролю є форма моніторингу інноваційної 



265 

діяльності туристичного підприємства. Вхідним потоком для здійснення функції 

контролю є процеси впровадження інноваційної діяльності та відповідне 

планування, а результатом реалізації функції стає аналіз та оцінка отриманих 

даних щодо ефективності впровадження інноваційної діяльності туристичного 

підприємства.  

Інституційне забезпечення інноваційного розвитку туристичного 

підприємства в достатній мірі опирається на його принципи, що формують 

концептуальний базис, умови, на основі яких здійснюється управління 

інноваційним розвитком. Йдеться про принципи: системності, адаптивності, 

динамічності, комплексності, реактивності (гнучкого реагування), 

альтернативності варіантів розвитку, плановості, підпорядкованості, 

послідовності, збалансування витрат ресурсів, ефективності, доцільності, 

спрямованості на результат (табл. 4.3). 

Управління інноваційним розвитком туристичного підприємства 

здійснюється із застосуванням комплексу методів та інструментів, що являють 

собою засоби реалізації поставлених стратегічних та операційних цілей.  

Так, методи управління інноваційним розвитком є способами впливу, що 

спрямовані на окремих працівників та діяльність туристичного підприємства в 

цілому із метою досягнення визначеної мети та поставлених цілей. Зазначимо, що 

базовими методами в управлінні інноваційним розвитком туристичного 

підприємства є групи нормативно-правових, економічних, адміністративних та 

соціально-психологічних методів. 

Нормативно-правові методи в управлінні інноваційним розвитком 

визначають розробку та прийняття всього комплексу внутрішньої нормативно-

правової документації, що необхідна підприємству для здійснення інноваційної 

діяльності а саме: концепцію інноваційного розвитку, стратегію інноваційного 

розвитку, програми інноваційного розвитку,  стратегічне та оперативне 

планування та інші нормативно-правові акти, що визначають інституційно-

організаційні засади впровадження інноваційного розвитку туристичного 

підприємства. 
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                             Таблиця  4.3 

Принципи інституційного забезпечення управління інноваційним розвитком 

туристичного підприємства (авторська розробка) 

Принципи Сутність принципів 
Системності Управління інноваційним розвитком здійснюється на засадах системності, 

забезпечуючи об’єднання, взаємозалежність та взаємодію всіх елементів в 
системі інноваційного розвитку підприємства. 

Адап-
тивності 

Управління інноваційним розвитком повинно мати високий рівень адаптації  
інноваційної системи підприємства до змін зовнішнього середовища  та  
кон’юнктури ринку зважаючи на значний рівень інтегрованості туристичного 
підприємства в інформаційно-технологічні мережі туристичного ринку. 

Динаміч-
ності  

Значна динаміка зовнішніх ринкових, техніко-технологічних змін туристичного 
ринку вимагає високої динамічності у впровадженні процесів інноваційних змін 
туристичного підприємства. 

Комплекс-
ності 

Комплексність, масштабність планування та впровадження дій із управління 
інноваційним розвитком туристичного підприємства  

Реактивності  Можливість гнучкого, мобільного, оперативного реагування в управлінні 
інноваційним розвитком туристичного підприємства  

Альтерна-
тивності  

Альтернативність варіантів розвитку, що відповідає можливості вибору у 
відборі та формуванні ідей інноваційного розвитку, вибору у визначенні 
продуктових та процесних інновацій, формування програм інноваційного 
розвитку, що поєднують  інноваційні проекти на різних етапах їх впровадження 
і забезпечують альтернативність вибору інновацій та максимально ефективне  
використання підприємством наявних  ресурсів. 

Плановості Планування інноваційної діяльності є основною процесу управління і 
передбачає як планування всіх етапів та процесів інноваційного розвитку, так і 
планування безпосередньо  реалізації  проектів та програм (у вигляді сітьових 
графіків  і т.д.) та планування фінансових, кадрових, матеріально-технічних та 
інших видів ресурсів. 

Підпоряд-
кованості  

Централізація процесів управління інноваційним розвитком та 
підпорядкованість  виконавців тих, чи інших етапів та робіт відповідальному за 
планування та провадження управління інноваційним розвитком туристичного 
підприємства. 

Послідов-
ності 

Послідовне, поетапне впровадженні  всіх етапів інноваційних процесів, 
планування та впровадження інноваційної діяльності відповідно до сітьових 
графіків планування. 

Збалансу-
вання  

Планування та розрахунок витрат, необхідних для здійснення інноваційної 
діяльності фінансових, кадрових, матеріальних, техніко-технологічних ресурсів 
збалансовано відповідно до потреб інноваційного проекту із метою зменшення 
та збалансування вартості проекту та забезпечення високої окупності та 
рентабельності інвестиційної діяльності. 

Доцільності  Визначення меж та кінцевої мети здійснення інноваційної діяльності відповідно 
до фінансово-економічної результативності і прибутковості здійснення  
інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Цілеспря-
мованість 

Спрямованість на досягнення визначених стратегічних та операційних цілей 
відповідно до стратегії  інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

Ефектив-
ності 

Спрямованість інноваційного-інвестиційного розвитку та досягнення 
запланованого результату  ефективності від впровадження інноваційної 
діяльності 
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Адміністративні методи управління інноваційним розвитком передбачають 

комплекс заходів та прийомів впливу на персонал, що засновані на використані в 

більшій мірі адміністративних важелів впливу керівництва на дії персоналу та 

використання організаційних відносин. Адміністративні методи в управлінні 

інноваційним розвитком реалізуються внаслідок формування відповідної 

структури управління з її функціональними підрозділами. Основними 

інструментами адміністративних методів є положення, накази, інструкції, 

розпорядження та інша документація, що визначає й регламентує дії персоналу та 

зобов’язує персонал до виконання своїх обов’язків. 

Економічні методи в управлінні інноваційним розвитком туристичного 

підприємства є методами, які реалізуються внаслідок впровадження  

матеріального стимулювання до здійснення діяльності та виконання визначених 

функцій й обов’язків. Вони передбачають створення економічних умов, що 

сприяють зростанню ефективності праці та формуванню креативного мислення 

персоналу, зростанню його ініціативності й активності у генеруванні ідей та 

здійснені інноваційної діяльності та полягають у створенні преміювальних і 

заохочувальних мотиваційних систем інноваційної активності персоналу. 

Соціально-психологічні методи в управлінні інноваційним розвитком 

туристичних підприємств реалізуються через мотиви соціальної поведінки  

працівників туристичного підприємства. Вони засновані на використані чинників 

спрямованих на управління соціально-психологічними процесами  із метою 

досягнення цілей інноваційного розвитку. Реалізація соціально-психологічних 

методів здійснюється внаслідок формування сприятливого психологічного 

клімату у колективі, забезпеченні психологічної мотивації персоналу через 

мотиви суспільного визнання досягнень, відзнаки та нагороди, просування та 

кар’єрне зростання, моральне заохочення та підтримку креативних здібностей та 

інноваційної ініціативи персоналу туристичного підприємства. 

Але не менш важливим є саме інституційно-організаційний аспект в 

забезпеченні інноваційного розвитку туристичного бізнесу. Так, організаційною 

структурою, безпосередньо задіяною у впровадженні інноваційної діяльності 
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туристичного підприємства, має стати підрозділ із управління проектами чи 

проектна група сформована із метою розробки та практичної реалізації 

інноваційних проектів, програм інноваційного розвитку.  

Підрозділ із управління проектами чи проектна група формується із 

фахівців управління проектами, аналітиків інформаційно-аналітичного 

забезпечення та безпосередньо із фахівців основних функціональних підрозділів 

підприємства задіяних в розробці та реалізації інноваційних проектів. 

Керівництво проектним підрозділом чи групою здійснює керівник проектного 

підрозділу (групи) – професіонал, фахівець із управління проектами. Враховуючи 

обмежені ресурси туристичного підприємства та відсутність можливості 

залучення великої кількості кваліфікованих кадрів доцільним є призначення 

керівником проектного підрозділу фахівця, що одночасно може здійснювати 

керівництво напрямом інноваційного розвитку туристичного підприємства чи 

відділу інноваційного розвитку за його наявності.  

Основним завданням  проектного підрозділу (групи) є ініціювання, 

планування, розробка та реалізація інноваційно-інвестиційних проектів із 

впровадження продуктових та процесних інновацій як найбільш важливих в 

інноваційній діяльності, а результатом – ефективна, вчасна, в межах визначеної 

вартості та якості практична реалізація та комерціалізація розроблених проектів. 

Доцільність застосування матричного типу розбудови підрозділів із управління 

інноваційним розвитком в туристичному бізнесі обумовлена специфікою та 

особливостями діяльності туристичного підприємства, відсутністю значних 

обсягів кадрових, фінансових, матеріальних ресурсів, середньою тривалістю 

проектів, значною динамікою проектних змін та специфікою роботи, пов’язаною 

із високим рівнем інтегрованості та залежності від кон’юнктури туристичного 

ринку. Відповідно, матричний підхід дозволяє значною мірою оптимізувати 

витрати ресурсів і часу необхідних для розробки та впровадження проектів і 

управління змінами в реалізації інноваційних проектів  у туристичній сфері. 

Важливою складовою інноваційного розвитку туристичного підприємства, 

впровадження процесних, технологічних, маркетингових інновацій, нових 
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продуктів та сервісів є необхідність підвищення рівня кваліфікації персоналу.  

Нові завдання інноваційного розвитку, робота зі спеціалізованим 

програмним забезпеченням туристичного ринку, доступом до єдиних 

інформаційних ресурсів, в загальному інформаційному просторі із подальшою  

інтеграцією туристичного підприємства зумовлює та актуалізує необхідність  

зростання кваліфікаційного рівня персоналу, уміння та знань необхідних для  

опанування відповідного програмного забезпечення та ефективного користування 

ним у здійсненні операційної діяльності. 

Відтак, забезпечуючи впровадження та практичну реалізацію розроблених 

процесних чи продуктових інновацій, відповідні знання та навички фахівців 

туристичного підприємства лише розвиваються. Цьому сприяє й підвищення 

кваліфікації персоналу на відповідних курсах навчання та із безпосереднім 

опануванням програмного забезпечення на робочому місті.  

Підвищення кваліфікаційного рівня та підготовки персоналу є однією із 

операційних цілей стратегії мультисистемного інноваційного розвитку 

туристичного підприємства спрямованої на досягнення збалансованості, розвитку 

підсистеми кадрового забезпечення, підвищення рівня продуктивності та 

ефективності праці, її віддачі в туристичному бізнесі.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення організаційних структур та 

підрозділів є основою управління інноваційним розвитком туристичного 

підприємства. Від якості, повноти, своєчасності, об’єктивності отриманої 

інформації, професіоналізму в її аналізі та оцінці залежить об’єктивність 

прийняття управлінських рішень. 

Специфіка туристичного бізнесу зумовлює значний потік інформації, її 

високу мобільність, а інформаційно-технологічна інтегрованість роботи 

туристичного підприємства в загальні інформаційні мережі туристичного бізнесу 

регіону зумовлює необхідність впровадження відповідних інституційних змін в 

цій сфері на підприємстві.  

Відповідно, розробка та впровадження інновацій в туристичному бізнесі 

безпосередньо пов’язані із інформаційними ресурсами та інформаційним 
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забезпеченням як на етапах планування інноваційної діяльності, так і на етапах її 

інституціоналізації та реалізації. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення як елемент інституцонального 

базису в управлінні інноваційним розвитком туристичного підприємства 

передбачає збір, обробку, збереження та використання інформаційних даних 

пов’язаних із станом та  розвитком туристичного ринку, ринковою 

кон’юнктурою, станом та розвитком маркетингових, інформаційних, сервісних 

технологій, що застосовуються та впроваджуються в туристичній галузі, 

патентами, ліцензіями та іншими нематеріальними активами й інтелектуальними 

ресурсами.  

Важливою складовою інформаційно-аналітичного забезпечення в 

управління інноваційним розвитком є організація та впровадження системи 

моніторингу показників реалізації стратегії мультисистемного інноваційного 

розвитку та оцінювання ефективності й результативності інноваційного розвитку 

туристичного підприємства. 

Організація взаємозв’язку та взаємодії між функціональними підрозділами є 

важливим аспектом інституційного забезпечення управління інноваційним 

розвитком туристичного підприємства, оскільки таким чином забезпечується 

системність  та формуються взаємозв’язки між всіма елементами системи 

інноваційного розвитку в туристичному бізнесі.  

Організація взаємозв’язку та взаємодії забезпечується із впровадженням 

бізнес-процесів управління інноваційними потоками та із використанням методів 

та інструментів нормативно-правового забезпечення та інтегрованої 

інформаційної системи підприємства, що забезпечує  інформаційний обмін та 

взаємодію не лише із зовнішніми контрагентами й зовнішніми інформаційними 

інтегрованими системами туристичного ринку але й забезпечує зв'язок між 

структурними підрозділами та співробітниками туристичного підприємства, 

закріплюючи та фіксуючи виконання  певних операцій та передачу відповідних 

даних між підрозділами.  

Невід’ємною складовою управління інноваційним розвитком туристичного 
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підприємства є розбудова формальних інститутів інноваційного розвитку 

підприємства, що включають комплекс нормативно-правового забезпечення, 

необхідного для здійснення туристичним підприємством ефективного, 

інноваційного розвитку та забезпечення процесів функціонування інноваційної 

системи підприємства, розробки, впровадження та комерціалізації інновацій. 

Формальні нормативні, інституційні засади включають внесення змін в 

установчі документи туристичного підприємства; розробку та прийняття 

концепції інноваційного розвитку суб’єкта індустрії туризму; розробку та 

прийняття стратегії інноваційного розвитку туристичного підприємства; 

прийняття положень про організаційні структури інноваційного типу, наказів, 

інструкцій та іншої внутрішньої нормативно-правової документації; укладання 

договорів, контрактів, угод із зовнішніми контрагентами; підготовку програми та 

розробку й реалізацію проектів інноваційного розвитку, стратегічні плани та іншу 

документацію необхідну для впровадження та управління інноваційною 

діяльністю туристичного підприємства.  

Внесення змін в установчі документи, зокрема Статут туристичного 

підприємства, має на меті інституціоналізацію здійснення підприємством 

інноваційної діяльності із наступною реєстрацією цих змін відповідними 

державними органами. Це робиться із метою включення напрямів здійснення 

інноваційної діяльності до основних сфер господарювання туристичного 

підприємства.  

Розробка та прийняття концепції інноваційного розвитку туристичного 

підприємства є основою впровадження таких інституційних змін.  

Сутність концепції інноваційного розвитку в туристичному бізнесі 

передбачає визначення та окреслення концептуальних засад здійснення  

інноваційної діяльності  та окреслення концептів подальшого інноваційного 

розвитку. Цей внутрішній нормативно-правовий документ, власне, і є основою 

інноваційної діяльності туристичного підприємства. Його засади закріплюють 

передумови та вектори впровадження відповідних інноваційних змін, розробки та 

прийняття стратегії інноваційного розвитку, визначення стратегічних та 
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операційних цілей та завдань, розробки та прийняття програми інноваційного 

розвитку, стратегічного та тактичного планування в здійсненні інноваційної 

діяльності. 

Стратегія мультисистемного інноваційного розвитку, її зміст, етапи 

розробки та впровадження формуються на інституційних засадах прийнятої 

концепції та відповідають концептуальному баченню інноваційного розвитку 

туристичного підприємства, метою якого є забезпечення майбутнього сталого 

ефективного інтегрованого інноваційного конкурентоспроможного зростання. Як 

вже зазначалося, метою стратегії мультисистемного інноваційного розвитку 

туристичного підприємства є зміцнення його інноваційного потенціалу та 

забезпечення активного і ефективного інноваційного розвитку.  

Стратегія, як основа планування наступних рівнів інституційного 

забезпечення, визначає та закріплює основні стратегічні цілі інноваційного 

розвитку та основні операційні цілі необхідні для досягнення інноваційного 

розвитку в туристичному бізнесі, обумовлює та визначає необхідне інформаційно-

аналітичне, нормативно-правове, кадрове, фінансове та матеріально-технічне та 

інше забезпечення необхідне для реалізації стратегії. 

Невід’ємною складовою інституційного забезпечення в управлінні 

інноваційним розвитком туристичного підприємства є розробка та прийняття 

внутрішнього нормативно-правового забезпечення, що визначає та регламентує 

здійснення інноваційної діяльності, забезпечує реалізацію адміністративних 

методів в управлінні інноваційним розвитком.  

До такої внутрішньої нормативно-правової регламентуючої документації 

відносимо: положення про відділ інноваційного розвитку (проектну групу); 

накази про створення підрозділів  та призначення відповідальних виконавців; 

інструкції та іншу внутрішню документацію.  

Важливою групою документів,      що визначають та регламентують умови 

здійснення взаємодії та співпраці із контрагентами, інвесторами, споживачами та 

іншими суб’єктами          зовнішнього ринкового середовища, закріплює та 

визначає умови та обов’язки сторін, відповідальність щодо дотримання взятих на 



273 

себе зобов’язань   є договірна документація між сторонами а саме: договори, 

угоди, контракти, що укладаються та підписуються сторонами, дотримання яких 

забезпечує виконання сторонами своїх обов’язків та убезпечує туристичні 

підприємства від ризиків, пов’язаних зі здійсненням інноваційної діяльності, а 

також визначає умови, вартість та терміни виконання взятих сторонами 

зобов’язань. 

 Основними документами, які регламентують відносини між сторонами в 

здійсненні інноваційної діяльності, в туристичному бізнесі є інвестиційний 

договір, договори з розробки і впровадження програмного забезпечення, 

контракти туристичного підприємства із постачальниками єдиних інтегрованих 

інформаційних ресурсів та баз туристичної сфери, договори на передачу частини 

зобов’язань із обслуговування клієнтів на аутсорсинг, договори франчайзингу, 

договори про спільну діяльність та інші. 

Програма інноваційного розвитку туристичного підприємства (як елемент 

інституційного забезпечення інноваційного розвитку) спрямована на поетапне 

впровадження визначених згідно стратегії мультисистемного інноваційного 

розвитку напрямів розвитку.  

Програма інноваційного розвитку туристичного підприємства конкретизує 

визначені стратегічні та операційні цілі та визначає етапи та послідовність  робіт 

із їх практичної реалізації (рис. 4.7.). 

Основними складовими програми інноваційного розвитку туристичного 

підприємства потрібно вважати: мету та завдання; результати оцінювання 

інноваційного потенціалу, стану розвитку та інноваційної діяльності, її 

інфраструктури; визначення та опис механізмів фінансового забезпечення 

реалізації програми інноваційного розвитку; конфігурацію механізмів ресурсного 

забезпечення реалізації програми інноваційного розвитку; визначення 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; склад заходів 

реалізації програми за кожним із визначених напрямів; визначення обсягів та 

джерел фінансування програми; моніторинг та контроль за реалізацією програми 

інноваційного розвитку туристичного підприємства. 
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Рис. 4.7. Складові програми інноваційного розвитку туристичних підприємств 

(авторська розробка) 

Метою програми потрібно визначити забезпечення реалізації визначених 

стратегічних цілей та ефективного інноваційного розвитку туристичного 

підприємства в коротко та довгостроковому часових періодах. Відповідно до неї 

очевидними і надважливими стають завдання: забезпечення зростання 

Оцінка інноваційного потенціалу, 
стану розвитку та інноваційної 

діяльності 

Мета програми: забезпечення  реалізації визначених стратегічних цілей та 
ефективного інноваційного  розвитку туристичного підприємства на визначений 
часовий період 

Завдання програми інноваційного розвитку підприємства 

Оцінка стану  інфраструктури 
інноваційного розвитку 

туристичного підприємства 

Визначення та опис механізмів  фінансового забезпечення реалізації програми 
інноваційного розвитку 

Аналіз та оцінка отриманих результатів 

Визначення та опис механізмів ресурсного забезпечення реалізації програми 
інноваційного розвитку 

Визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

Формування переліку заходів необхідних для  реалізації програми за кожним із 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

Визначення обсягів та  джерел фінансування програми 

Моніторинг та контроль за реалізацією програми інноваційного розвитку 
туристичного підприємства 

ПРОГРАМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
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інноваційного потенціалу підприємства; розробка та впровадження 

маркетингових інновацій; виведення на ринок нових туристичних продуктів та 

послуг; впровадження процесів інтегрованого конкурентного розвитку бізнесу; 

запуск процесів інтерактивного розвитку. 

Із метою оцінювання інноваційного розвитку туристичного підприємства,  

що передбачено відповідним розділом програми, доцільним є використання 

опрацьованої та запропонованої вище методики оцінювання, включно з переліком 

показників за групами: фінансові, матеріальні, техніко-технологічні, 

інформаційні, кадрові. 

Додамо, що дослідження  розвитку інноваційної інфраструктури в рамках 

програми інноваційного розвитку необхідне для проведення якісного аналізу 

існуючого стану інфраструктури та визначення напрямів її розбудови, що 

особливо важливо – в ув’язці зі забезпеченням процесів інноваційного розвитку 

та практичною реалізацію визначених цілей та завдань. 

Визначення механізмів фінансового забезпечення програми передбачає 

ідентифікацію основних джерел, етапів, умов надходження фінансування, 

необхідного для створення і впровадження інновацій та практичної реалізації 

програми інноваційного розвитку. В переважній більшості основним джерелом 

фінансування програм інноваційного розвитку стають власні фінансові ресурси 

підприємства та акумульований прибуток від операційної діяльності.  

Таким чином, механізм фінансового забезпечення реалізації програми 

інноваційного розвитку передбачає акумулювання фінансових ресурсів 

підприємства та їх спрямування на поетапну реалізацію програми інноваційного 

розвитку, впровадження визначених проектів інноваційного розвитку та цільове 

фінансування проектів – напрямів інноваційних змін, що входять до програми. 

Основні пріоритетні напрями програми інноваційного розвитку 

туристичного підприємства обумовлені результатами проведених  досліджень, 

визначених перспективних напрямів інноваційної діяльності та стратегічних цілей 

стратегії його мультисистемного інноваційного розвитку. Відповідно, 

середньостроковими пріоритетними напрямами програми інноваційного розвитку 
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туристичного підприємства стають напрями, що сформувалися та будуть 

реалізовані як окремі інноваційно-інвестиційні проекти, взаємопов’язані та 

послідовні у своїй реалізації. Такими проектами є: (1) проект реалізації 

інноваційного потенціалу, (2) проект впровадження маркетингових інновацій, (3) 

проект інтегрованого розвитку та проект інтерактивного просторово-мережевого 

розвитку. 

Планування та впровадження програми інноваційного розвитку передбачає 

визначення послідовних етапів серед яких:  

1) етап планування програми;  

2) розробки програми; визначення та деталізації інноваційно-інвестиційних 

проектів із формуванням сітьових графіків їх реалізації, 

3) ідентифікація ресурсного забезпечення, виконавців та часових меж їх 

реалізації; 

4) визначення послідовності, поетапності реалізації проектів, що входять 

до складу програми із метою складання графіку  послідовного поетапного 

фінансування та забезпечення кадровими та матеріально-технічними ресурсами, 

інформаційним технологічним забезпеченням; 

5) реалізація заходів проекту та досягнення цілей програми інноваційного 

зростання; 

6) здійснення контролю за реалізацією програми та моніторингу етапів, 

впроваджених проектів та  результатів її реалізації. 

Загалом уніфікована програма передбачає та містить повний перелік заходів 

та завдань із реалізації кожного наступного із визначених проектів і формує, 

таким чином, WBS-структуру робіт необхідних для реалізації програми 

інноваційного розвитку та OBS-структуру виконавців цих робіт із визначенням 

необхідних ресурсів, обсягів та джерел фінансування. Загальний термін 

виконання  програми, її місткість та вартість є сукупною вартістю та тривалістю 

всіх розроблених в її межах інноваційно-інвестиційних проектів. 

Моніторинг та контроль за реалізацією програми передбачає здійснення 

поточного контролю та впровадження системи моніторингу показників 
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ефективності впровадження  інновацій, як результату реалізації програми 

інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

Інноваційна діяльність туристичного підприємства, реалізація стратегії 

мультисистемного інноваційного розвитку, програм та планів інноваційного 

розвитку включає оформлення, реєстрацію та отримання документації, прав на 

нематеріальні активи, що закріплюватимуть за підприємством право власності на 

торгову марку, бренд, захищатимуть інші права власності та дають можливість 

подальшої комерціалізації розроблених продуктових та процесних інновацій 

включно з використанням інструментів франчайзингу чи передачі ліцензій на їх 

використання.  

Таким чином, нормативна документація, що підтверджує права 

туристичного підприємства на нематеріальні активи, придбані чи розроблені ним 

в процесі здійснення інноваційної діяльності, що слід вважати важливою 

частиною інституційного забезпечення його діяльності. 

Із метою отримання таких свідоцтв та документів туристичне підприємство 

готує пакет документів, щодо розроблених ним інновацій, а також документацію 

необхідну для реєстрації торгової марки бізнесу, готує та подає її у відповідні 

органи для державної реєстрації, отримуючи таким чином, підтверджуючі та 

забезпечуючи права свідоцтво на торгову марку та патенти на відповідні 

інноваційні авторські та суміжні права, комерційні позначення, об’єкти 

промислової власності. Державна реєстрація є необхідним та обов’язковим 

етапом у створенні та просуванні бренду туристичного підприємства, що 

забезпечує право власності на нього, законність використання та надає 

можливість застосування та впровадження інструментів франчайзингу. 

Інституційне забезпечення ефективного,  відповідно до визначеної стратегії 

і поставлених планів та завдань, інноваційного розвитку потребує впровадження 

та застосування методик аналізу та оцінювання результатів впроваджених дій із 

метою визначення їх ефективності та внесення необхідних своєчасних 

коригуючих заходів спрямованих на зростання їх ефективності та 

результативності.  
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Методики аналізу та оцінювання інноваційної діяльності туристичного 

підприємства передбачають застосування як кількісних, так і якісних експертних 

методів оцінювання. Вони сформовані на засадах різних наукових системного, 

комплексного та функціонального підходів, дозволяють досліджувати зміни 

показників та здійснювати аналіз в динаміці інноваційного розвитку.  

Зазначимо, що найбільш доцільною та відповідною ключовим критеріям є 

методика оцінювання інноваційного розвитку, що дозволяє впровадити практику 

аналізу і оцінювання інноваційного потенціалу, ефективності та результативності 

інноваційного розвитку як частково, так і з розрахунком інтегрального індексу  

інноваційного розвитку.  

Варто акцентувати увагу на тому, що здійснення такого аналізу та 

оцінювання доцільно здійснювати як для формування сукупності показників та 

алгоритму проведення розрахунків в процесі моніторингу впровадження 

інноваційних змін та реалізації  стратегії мультисистемного інноваційного 

розвитку туристичного підприємства та програми інноваційного розвитку, 

прийнятих планів та розроблених та впроваджених заходів. 

Важливе значення в інституційному забезпеченні інноваційного розвитку 

туристичного підприємства має розбудова відповідних неформальних інститутів, 

зокрема формування корпоративної культури на засадах впровадження 

інноваційних цінностей, ідеології. Ефективність, темпи та якість впровадження 

інновацій, глибина інноваційних перетворень, що здійснюються в процесі 

інноваційного розвитку, значною мірою залежать від єдності колективу 

підприємства, його розуміння та готовності до здійснення та сприйняття 

інноваційних змін, що формуються внутрішнім середовищем, колективом 

туристичного підприємства та залежать від існуючої на підприємстві 

корпоративної культури, обізнаності та ідеологічного спрямування колективу.  

Активатором процесів розбудови  неформальних інститутів є перший 

керівник підприємства, який водночас, повинен бути лідером, авторитетом для 

персоналу із значним рівнем довірити до прийнятих ним рішень щодо 

інноваційних напрямів діяльності підприємства та очікуваних змін. Проте, значну 



279 

вагу в цьому аспекті має й створення загальної атмосфери генерування 

креативних ідей та намагання знайти відгук на це в колективі, важливим є єдність 

всього персоналу підприємства у процесі інноваційних змін та розуміння 

персоналом невідворотності таких змін, наявність відповідного морально-

психологічного та матеріального мотивування персоналу до інноваційного типу 

розвитку бізнесу, активної участі у здійсненні інноваційних заходів і формуванні 

їх прямої зацікавленості у ефективності результатів впроваджених інноваційних 

процесів. 

З рахунок цього на туристичному підприємстві формується певна власна 

інноваційна культура як частка корпоративної культури, позитивний до нових 

змін психологічний клімат, зростає відповідальність та зацікавленість персоналу в 

ефективному впровадженні інновацій.  

Важливими у цьому напрямі є застосування соціально-психологічних та 

ідеологічних методів, що приводять до формування на  підприємствах певної 

«ідеології інновацій» як поетапного поступового руху підприємства вперед, 

формування та впровадження «стратегії лідерства», спрямованої на ефективне 

новаторське впровадження маркетингових, продуктових, технологічних та інших 

інновацій, що здатні значною мірою активувати та  оновити діяльність та 

стимулювати подальший інноваційний розвиток туристичного підприємства. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Зростання конкуренції на внутрішньому ринку туристичних послуг, 

беззаперечно, ускладнюють умови розвитку вітчизняних туристичних 

підприємств, але високий туристично-рекреаційний, історико-культурний, 

природно-кліматичний, соціально-економічний потенціал України відкриває 

перспективи до подальшої активізації та підвищення ефективності туристичного 

бізнесу. Проте такі умови вимагають якісного стратегування, ідентифікації і 

стратегічного бачення як потенційних перспектив, так і можливостей їх реалізації. 

В першу чергу бачення стратегічного розвитку передбачає ідентифікацію 
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перспективних сфер та напрямів інноваційного розвитку туристичних 

підприємств.  

У підсумку аналізу стану і тенденцій, умов функціонування підприємств 

туризму встановлено, що перспективними сферами їх подальшого           

інноваційного розвитку можна вважати сферу виробництва з розробкою та 

впровадженням нових інноваційних продуктів; сферу надання нових  

туристичних послуг та сервісів; сферу управління з удосконаленням 

організаційно-управлінських процесів, інформаційно-технологічного, 

інтелектуально-кадрового, фінансового та інвестиційного забезпечення; сферу 

просування туристичних продуктів, послуг та сервісів із активною 

інформатизацію, провадженням маркетингових інновацій, інтеграцією та 

глобалізацією; та сферу реалізації туристичних продуктів, послуг та сервісів у 

сучасних інформаційно-технологічних умовах єдиного, глобалізованого 

туристичного ринку. 

У відповідності до цих сфер окреслено та визначено потенційні напрями 

інноваційного розвитку. Напрям організаційно-управлінського розвитку 

спрямовано на вдосконалення внутрішніх організаційно-управлінських,       

бізнес-процесів, розбудова яких дасть можливість оптимізувати, оновити 

організаційну структуру та управлінську систему туристичного          

підприємства, взаємозв’язки та взаємодію функціональних підрозділів 

туристичного підприємства, що призведе до збалансування структури 

підприємства та оптимізації процесів використання матеріальних,            

кадрових, фінансових, технологічних ресурсів як підґрунтя активного 

інноваційного розвитку.  

Напрям інформаційно-технологічного розвитку спрямований на 

впровадження нових інформаційних технологій у здійсненні туристичної 

діяльності, що дозволить туристичному підприємству доєднатися до єдиних 

інформаційних баз та мереж глобального туристичного ринку, оптимізувати 

роботу та ефективно просувати, популяризувати, реалізувати туристичний 

продукт.  
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Напрям фінансово-інвестиційного розвитку спрямований на пошук нових та 

оптимізацію, залучення та ефективне використання існуючих фінансових 

ресурсів, оскільки їх наявність та достатність є базовими умовами для здійснення 

змін за всіма напрямами інноваційного розвитку. Суттю напряму маркетингового 

розвитку є створення та просування бренду підприємства, впровадження нових 

методів та інструментів рекламування та реалізації туристичних продуктів і 

послуг, а його провадження забезпечить зростання обсягів реалізації продуктів та 

послуг, рентабельності операційної діяльності, відомості та 

конкурентоспроможності туристичного підприємства.  

Напрям інфраструктурного розвитку передбачає модернізацію існуючої та 

розбудови нової інфраструктури туристичного підприємства, активне 

впровадження інструментів аутсорсингу, що дасть можливість оптимізувати 

витрати та процеси операційної діяльності та дозволить підвищити якість, 

швидкість надання туристичних послуг та сервісів, їх конкурентоспроможність і 

відповідність вимогам сучасного туристичного ринку.  

Напрям іманентного розвитку передбачає впровадження нових для 

підприємства та ринку туристичних продуктів,       послуг та сервісів, що призведе 

до зростання їх кількості, якості та відповідності запитам і потребам сучасного 

туристичного ринку, забезпечить оновлення, активізацію діяльності туристичного 

підприємства та зростання рівня його конкурентоспроможності.  

Реалізація напряму інтегрованого розвитку,  суттю якого є вертикальна, 

горизонтальна та діагональна інтеграція з іншими суб’єктами ринку: 

постачальниками товарів та послуг, іншими туристичними підприємствами в 

процесі приєднання, об’єднання, організації спільної діяльності, - призведе до 

укрупнення бізнесу, дозволить зміцнити позиції, збільшити частку та активність 

підприємства на туристичному ринку.          

Напрям кластерного розвитку передбачає участь туристичного 

підприємства у створенні та функціонуванні регіональних туристичних кластерів, 

розбудова яких дозволить оптимізувати процеси, якість надання туристичних 

послуг та сервісів, а формування тісних коопераційних зв’язків між 
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підприємствами туристичного кластеру призведе до зростання рівня спеціалізації, 

концентрації бізнесу, оптимізації витрат та планування обсягів реалізації 

туристичних продуктів та послуг, стимулюватиме розвиток регіонального 

туристичного ринку та матиме загальний соціально-економічний ефект. 

Напрям інтерактивного просторово-мережевого розвитку передбачає 

формування регіональних мереж туроператорів, просування сучасної моделі 

брендингу та провадження інструментів франчайзингу, а використання 

інтерактивного інформаційного простору дозволить оптимізувати процеси 

просування туристичних продуктів та послуг, забезпечить розширення ринку та 

зміцнення ринкових позицій туристичного підприємства. 

Досягнення і реалізація цих перспективних напрямів інноваційного 

розвитку передбачає ретельне стратегічне планування, проектування і 

впровадження інноваційних змін, зокрема з використанням такого інструменту, як 

стратегія інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

2. Окреслення перспективних сфер та напрямів інноваційного розвитку 

туристичного підприємства, необхідність їх планування та впровадження в 

умовах активних інформаційно-технологічних змін, зростання інтерактивності та 

глобалізації функціонування сучасного туристичного ринку обумовили 

актуальність розробки стратегії інноваційного розвитку, реалізація якої 

забезпечить стабільний, структурно-збалансований розвиток туристичного 

підприємства на інноваційних засадах.  

Сутністю та особливістю розробленої 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 і зумовлюють її збалансованість та мультисистемність.  

Метою стратегії інноваційного розвитку визначено забезпечення 

стабільного і структурно-збалансованого розвитку підприємства на інноваційних 

засадах.  
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Стратегічні та операційні цілі стратегії інноваційного розвитку 

туристичного підприємства спрямовані на: реалізацію інноваційного потенціалу 

підприємства, що забезпечується з удосконаленням: організаційно-управлінської 

структури, інформаційно-технологічного, фінансово-інвестиційного   

забезпечення, підвищення ефективності та якості використання кадрових 

ресурсів, розбудовою інноваційної інфраструктури; впровадження маркетингових 

інновацій та зростання рівня конкурентоспроможності підприємства, 

впровадження програм клієнтоорієнтованого маркетингу, створення та 

популяризацію бренду туристичного підприємства; забезпечення         

ефективного іманентного внутрішнього розвитку туристичного підприємства, що 

передбачає розширення асортименту, вдосконалення, зростання якості існуючих 

та створення і впровадження нових туристичних продуктів, послуг;     

забезпечення інтеграції туристичного підприємства з поступовим впровадженням 

процесів горизонтальної, вертикальної та діагональної інтеграції, об’єднання, 

приєднання, організацію спільної діяльності з іншими суб’єктами ринку; 

впровадження процесів інтерактивного регіонального розвитку з формуванням 

регіональних мереж, впровадженням моделі 4D-брендингу та механізмів 

франчайзингу. 

Встановлено, що ключовими елементами стратегії інноваційного розвитку є 

мета, стратегічні цілі, завдання, операційні заходи. Управлінський блок стратегії 

включає суб’єкти, об’єкти, ресурсне та організаційне забезпечення, процес 

моніторингу - оцінювання результатів впровадження стратегії інноваційного 

розвитку. Необхідними умовами ефективної реалізації стратегії інноваційного 

розвитку є повнота, комплексність та достатність інформаційно-аналітичного, 

нормативно-правового, фінансового, кадрового, матеріально-технічного 

забезпечення.  

Проте успішна реалізація стратегії інноваційного розвитку можлива лише за 

умови формування на підприємстві ефективного інституційного забезпечення, що 

скеровуватиме інноваційні процеси на досягнення окресленої мети та визначених 

стратегічних цілей. 
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3.Активування та стратегічне спрямування процесів інноваційного розвитку 

підприємств, значна динаміка  інтегрованість та особливості цих процесів в сфері 

туризму обумовили необхідність систематизації (структури) та розбудови 

інституційного забезпечення розвитку туристичних підприємств на інноваційних 

засадах, сутність якого полягає у створенні та розбудові на підприємстві 

інститутів  інноваційного розвитку, удосконалення комплексу нормативно-

правової документації інституційного забезпечення:  концепції, стратегії, 

програми інноваційного розвитку  та створення й впровадження неформальних 

інститутів інноваційного розвитку таких як  інноваційна корпоративна культура, 

ідеологія  інновацій, тощо. 

В результаті систематизації та розбудови інститутів організаційних 

структур із інноваційного розвитку,  визначено принципи їх функціонування, 

основні функції та методи управління інноваційним розвитком, інформаційно-

аналітичне забезпечення та організацію взаємозв’язку та взаємодії із іншими 

організаційними структурами.  

Розбудова та удосконалення інституціонального забезпечення 

інноваційного розвитку підприємства дозволили уніфікувати внутрішню 

нормативно-правову документацію, забезпечення інноваційного розвитку: 

внесення змін в установчі документи підприємства, щодо здійснення ним 

інноваційної діяльності; створення й прийняття концепції, стратегії інноваційного 

розвитку; розробку та прийняття необхідної документації: положення про відділ 

інноваційного розвитку, наказів, інструкцій та інших документів; укладання 

договорів, угод контрактів  із зовнішніми контрагентами; розробку програми 

інноваційного розвитку спрямовану на реалізацію основних стратегічних 

напрямів інноваційного розвитку; реєстрацію торгової марки (бренду), отримання 

патентів та ліцензій на розроблені  інновації; методичне забезпечення оцінювання 

інноваційної діяльності. 

Визначено важливість розбудови неформальних інститутів інноваційного 

розвитку туристичного підприємства, як невід’ємної чистини інституціонального 

забезпечення, що спрямовані на формування корпоративної культури 
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підприємства на засадах впровадження інноваційних цінностей, руху вперед за 

рахунок впровадження нових інноваційних проектів, впровадження соціально-

психологічних, ідеологічних методів. 

Результати досліджень автора щодо визначення стратегічних напрямів 

розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах висвітлені у 

публікаціях [10;16;20;21;23;28;29;31;34;35-37]. 
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РОЗДІЛ 5 

МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ 

 

5.1. Обгрунтування елементів і структури організаційно-економічного 

механізму розвитку підприємств туризму на інноваційних засадах 

Становлення процесів розвитку туристичних підприємств на інноваційних 

засадах потребує побудови адекватного ресурсно-управлінського забезпечення, 

що передбачає не лише врахування специфіки функціонування туристичної 

галузі, але й спроможність ідентифікувати та мобілізувати незадіяні резерви 

інноваційної модернізації цих підприємств у контексті адаптації до сучасних 

викликів та умов ринково-економічного середовища господарювання. Найбільш 

ефективним і раціональним варіантом організації такого забезпечення є 

формування відповідного організаційно-економічного механізму розвитку 

туристичних підприємств на інноваційних засадах. Дотримання такого підходу, з 

однієї сторони, дозволить гарантувати максимізацію керованості процесів 

розвитку підприємств туризму, а з іншої, – мінімізувати ризики в контексті 

структурної перебудови та інноваційної модернізації цих підприємств.  

Доцільність обґрунтування організаційно-економічного механізму розвитку 

туристичних підприємств на інноваційних засадах посилюється з огляду на таке: 

1) глобалізація ринку туристичних послуг, яка вимагає чіткої структуризації 

стратегічних цілей, ресурсних можливостей та прикладного інструментарію 

функціонування підприємств туристичної галузі; 2) швидкі темпи розвитку 

науково-технічного прогресу, в умовах яких існуючі технології зазнають 

структурних змін у межах короткострокового періоду, а знання мають високу 

здатність до “старіння”; 3) розбалансованість управлінських впливів стосовно 

координації процесів розвитку туристичних підприємств на макро-, мезо- та 

мікрорівнях, що потребує узгодження та врегулювання; 4) недосконалість 

інституційного середовища функціонування туристичних підприємств, що 

характеризується надмірною кількістю інституційних бар’єрів, суперечностей та 
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пасток, а також дисбалансом впливу формальних і неформальних інституцій на 

процеси прийняття управлінських рішень у сфері туризму; 5) наростаючі 

євроінтеграційні виклики розвитку туристичних підприємств, що вимагає не лише 

гармонізації вітчизняних і європейських вимог функціонування туристичної 

галузі, але й підвищення рівня стандартів якості обслуговування клієнтів; 

6) динамічний характер розвитку туристичної галузі та посилення конкурентного 

середовища як на внутрішньому, так і зовнішньому туристичному ринку; 

7) переважна зношеність і ресурсна обмеженість матеріально-технічної бази 

вітчизняних туристичних підприємств; 8) несформованість комплексної 

державної політики інноваційного розвитку підприємств туристичної галузі. 

Обґрунтування елементів і структури організаційно-економічного 

механізму розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах потребує 

уточнення його сутнісно-змістовних характеристик. Міждисциплінарне поняття 

“механізм” позиціонується як цілісна сукупність внутрішніх складових елементів, 

що функціонують між собою на основі усталених взаємозв’язків і регламентів з 

метою досягнення поставлених цілей та завдань. З однієї сторони, механізм є 

автономним інструментарієм регулювання процесів соціально-економічного 

розвитку на будь-якому з ієрархічних рівнів управління національною 

економікою, а з іншої, – його будова та функціональні параметри мають бути 

наділені високими адаптивними властивостями, що зумовлено потребою 

постійної взаємодії з чинниками внутрішнього та зовнішнього характеру в умовах 

невизначеності середовища розвитку соціально-економічних систем. 

Науковець Ю. Лузан визначає організаційно-економічний механізм як 

інструментарій забезпечення реалізації фундаментальних положень економічних 

законів у процесі здійснення господарської діяльності. Організаційно-

економічний механізм формує базисні параметри організації економічних 

відносин із урахуванням впливу політичних, ідеологічних, морально-етичних, 

правових та інших чинників [166, с. 12-13]. Організаційно-економічний механізм 

є ресурсно-функціональним апаратом, що агрегується з важелів організаційного 

та економічного характеру, комплексна взаємодія яких формує передумови для 
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підвищення ефективності розвитку соціально-економічної системи, а також 

зміцнення її конкурентних позицій в умовах ринку та лібералізації економічних 

відносин [170]. Таким чином, організаційно-економічному механізму притаманні 

функціональні характеристики збалансування та врегулювання процесів розвитку 

соціально-економічних систем із урахуванням ресурсних можливостей та 

конкурентних переваг останніх. 

У сфері інноваційного розвитку організаційно-економічний механізм 

покликаний забезпечити ініціювання структурних зрушень та активізацію темпів 

проведення управлінської, техніко-технологічної та кадрової модернізації 

функціональних параметрів цільового об’єкта (соціально-економічної системи) в 

умовах розвитку науково-технічного прогресу та загострення конкурентної 

боротьби на споживчих ринках. Учена С. Тульчинська позиціонує організаційно-

економічний механізм інноваційного розвитку через призму взаємопов’язаної 

сукупності принципів, методів і форм проектування, розробки, впровадження та 

капіталізації нововведень [252, c. 89-95]. Організаційно-економічний механізм 

інноваційною модернізацією підприємства є структурною складовою його 

системи управління, який, базуючись на дотриманні певних принципів і 

положень, забезпечує раціональне поєднання важелів і засобів впливу на процеси 

функціонування господарюючого суб’єкта, що гарантує підвищення 

інноваційного потенціалу останнього, посилення його конкурентоспроможності 

та зміцнення фінансової стійкості в умовах економічної нестабільності розвитку 

господарських відносин [160, с. 179]. Учений А. Турило характеризує 

організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку з позицій чітко 

формалізованого методологічно-прикладного аспекту реалізації процесу 

управління підприємством у процесі імплементації структурних змін та його 

інноваційної модернізації [253, с. 179]. 

Таким чином, систематизуючи наукові підходи до тлумачення сутнісно-

змістовних характеристик організаційно-економічного механізму інноваційного 

розвитку підприємств, можна виділити такі його атрибути: 1) чітко виражений 

управлінський аспект організаційно-економічного механізму, функціонування 
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якого спрямоване на врегулювання відносин, пов’язаних із впровадженням і 

комерціалізацією інновацій; 2) міждисциплінарна етимологія організаційно-

економічного механізму, який інтегрує фінансову, науково-технологічну, 

ринкову, матеріально-технічну та інтелектуально-кадрову компоненти у напрямі 

становлення процесів інноваційного розвитку підприємства; 3) превентивний 

характер організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку, що 

полягає в мінімізації ризиків і загроз у процесі реалізації інноваційних проектів і 

впровадження інновацій підприємством; 4) технічно-регламентна складова 

ефективного функціонування організаційно-економічного механізму 

інноваційного розвитку підприємства, яка визначає норми та правила внутрішньої 

взаємодії структурних елементів цього механізму; 5) стратегічна спрямованість на 

підвищення параметрів ефективності функціонування підприємства та зміцнення 

його конкурентних позицій на ринку в умовах невизначеності економічного 

середовища.  

Забезпечення адекватності та функціональної спроможності організаційно-

економічного механізму інноваційного розвитку має передбачати відповідність 

його проектної структури сучасним викликам, цілям і можливостям туристичних 

підприємств, що сформує передумови для оперативного реагування та протидії 

дестабілізуючому впливу загроз, гарантування ресурсної підтримки процесів 

розширеного відтворення підприємств туризму, забезпечення безперебійного 

функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку в 

умовах системних трансформацій та ринкових потрясінь. Стратегічна 

концептуально-проектна структура організаційно-економічного механізму 

інноваційного розвитку туристичних підприємств представлена на рис. 5.1. 

Обґрунтування елементів і структурних складових організаційно-

економічного механізму розвитку туристичних підприємств на інноваційних 

засадах потребує орієнтації на врахування таких особливостей: 1) стратегічна 

націленість інноваційної модернізації підприємств туризму на пріоритетні 

інтереси, потреби, вподобання та смаки потенційного клієнта; 
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Рис. 5.1. Стратегічна концептуально-проектна структура організаційно-

економічного механізму розвитку туристичних підприємств на інноваційних 

засадах (авторська розробка)  

 

2) забезпечення інтеграційного характеру проектованого механізму, адже 

впровадження інновацій потребує мобілізації та збалансування процесів 

управління ресурсами не лише в туристичній сфері, але й у банківсько-

фінансовій, науково-технічній, інфраструктурно-логістичній тощо; 3) узгодження 

параметрів та функціонально-галузевої структури проектованих інновацій у 

туризмі з можливостями та запитами потенційного платоспроможного попиту на 

ринку; 4) організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку 

підприємств повинен передбачати наявну просторово-територіальну специфіку 

географічного розташування мережі об’єктів туристичної галузі та її регіональної 

спеціалізації; 5) проектований організаційно-економічний механізм повинен 

володіти диверсифікованим набором інструментів щодо активізації інноваційної 

діяльності підприємств, з огляду на високу спеціалізацію туристичної галузі та 

широкий спектр туристичних послуг; 6) масштабна глобалізація та цифровізація 

ринку туристичних послуг в умовах тотальної інформатизації суспільно-
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механізму інноваційного розвитку  
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економічних відносин; 7) організаційно-економічний механізм повинен 

передбачати чіткі можливості та шляхи гармонізації вітчизняних стандартів 

надання туристичних послуг із передовими світовими нормами та вимогами в 

короткостроковій перспективі; 8) проектований механізм має бути ресурсно-

спроможним своєчасно реалізувати превентивні заходи щодо унеможливлення 

блокування та зриву процесу інноваційної модернізації туристичного 

підприємства; 9) організаційно-економічний механізм має передбачати чіткі 

джерела фінансування та розподілу коштів між учасниками інноваційного 

процесу туристичного підприємства; 10) інноваційна модернізація туристичних 

підприємств має відбуватися в контексті дотримання базових засад становлення 

сталого розвитку держави.  Очевидно, що механізм розвитку туристичних 

підприємств на інноваційних засадах агрегується з організаційної та економічної 

компоненти. Функціонування першої спрямоване на формування організаційно-

управлінських структур регулювання процесів інноваційної модернізації 

туристичних підприємств, розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності в 

ході реалізації інноваційного проекту, збалансування стратегічних і тактико-

оперативних цілей у сфері інновацій із можливостями наявного ресурсного 

потенціалу підприємств туризму. Своєю чергою, функціонування економічної 

компоненти націлене на формування сприятливого середовища та умов реалізації 

інноваційних проектів, що, з однієї сторони, передбачає гарантування адекватного 

рівня ресурсної підтримки, а з іншої, – налагодження дієвих комунікаційних 

взаємозв’язків із суб’єктами інноваційного процесу в розрізі як внутрішнього, так 

і зовнішнього середовища туристичного підприємства.  

Фундаментальним структурним елементом організаційної компоненти 

механізму розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах є 

інституційно-правовий базис, що покликаний забезпечити регламентну підтримку 

процесів інноваційної модернізації. Інституційно-правовий базис доцільно 

агрегувати з внутрішньої та зовнішньої надбудов. Внутрішня надбудова визначає 

інституційні параметри та засади імплементації інноваційних змін у розрізі 

бізнес-процесів туристичного підприємства, тоді як функціонування зовнішньої – 
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спрямоване на встановлення загальних правил гри для суб’єктів інноваційного 

процесу з метою забезпечення здорового конкурентного середовища в процесі 

реалізації інновацій у сфері туризму. Для формалізації ефективного інституційно-

правового базису організаційно-економічного механізму розвитку туристичних 

підприємств на інноваційних засадах доцільно реалізувати такі заходи: 

1) привести у відповідність до вимог і потреб туристичних підприємств 

нормативно-правовий базис регулювання інноваційної діяльності на засадах 

формування сприятливих умов залучення та реалізації інвестицій у сферу 

туризму, передбачення можливостей встановлення пільгових режимів 

оподаткування для впровадження окремих видів інвестицій, інституційного 

гарантування техніко-технологічної підтримки здійснення інноваційного процесу 

туристичних підприємств; 2) ліквідувати інституційні бар’єри та інституційні 

пастки інноваційного розвитку туристичних підприємств, шляхом усунення 

законодавчих прогалин, подолання наявного дисбалансу між впливом 

формальних і неформальних інститутів у процесі реалізації інновацій, мінімізації 

ірраціональних суб’єктивних впливів на прийняття управлінських рішень у сфері 

інноваційного розвитку туристичних підприємств; 3) сформувати інституційний 

базис активізації процесів проектно-інноваційної кооперації між туристичними 

підприємствами, суб’єктами науково-технічної сфери та інвестиційно-

фінансовими установами з метою забезпечення інтеграції ресурсів та формування 

чітких механізмів розподілу сфер впливу в процесі реалізації інноваційних 

проектів.  

Формування чіткого розподілу повноважень, обов’язків і відповідальності 

між структурними елементами механізму, оптимізацію збалансування сфер 

впливу на процеси інноваційного розвитку, диверсифікацію інструментів 

контролю реалізації інноваційних проектів покликаний забезпечити управлінсько-

функціональний апарат організаційної компоненти проектованого механізму. 

Своєю чергою, формалізація такого апарату передбачає доцільність його агрегації 

з таких елементів: 1) організаційна структура управління інноваціями (передбачає 

чітку ідентифікацію відповідальних посадових осіб і організаційно-структурних 
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підрозділів туристичного підприємства в процесі його інноваційної модернізації 

на засадах розподілу повноважень, обов’язків і відповідальності, а також 

визначення конкретних часових рамок реалізації всіх етапів інноваційного 

проекту – від розробки до кінцевого впровадження та капіталізації); 2) підсистема 

функціонального розподілу (спрямована на гарантування реалізації базових 

функцій управління (аналізу, планування, організації, мотивації та контролю) в 

процесі інноваційного розвитку на засадах формування раціональної 

завантаженості кадрового персоналу та організаційних підрозділів туристичного 

підприємства з урахуванням їх ресурсних можливостей, спеціалізації та резервів 

незадіяних потужностей); 3) інструментарій оптимізації використання ресурсів 

(передбачає мінімізацію ризиків реалізації нерентабельних інноваційних проектів, 

що матимуть недостатню затребуваність на ринку та низьку капіталізацію). 

Формування ефективного управлінсько-функціонального апарату механізму 

інноваційного розвитку потребує перегляду усталених засад ведення кадрової 

політики на туристичних підприємствах. У цьому контексті доцільним є не лише 

вдосконалення існуючих методів пошуку, підбору та розстановки кадрів, але й їх 

кар’єрного зростання, мотивації праці, професійного розвитку, раціонального 

поєднання режимів праці та відпочинку. 

Активізація процесів інноваційного розвитку туристичних підприємств 

потребує прийняття ефективних управлінських рішень стратегічного й тактико-

оперативного характеру в умовах невизначеності економічного середовища 

функціонування даних підприємств. У зв’язку з цим постає доцільність побудови 

об’єктивної інформаційної бази прийняття управлінських рішень, що спроможна 

оперативно, своєчасно та достовірно інформувати суб’єктів управлінсько-

функціонального апарату проектованого механізму з метою гарантування 

підтримки керованості процесами інноваційної модернізації туристичних 

підприємств. Формалізація інформаційно-аналітичного блоку механізму розвитку 

підприємств туризму на інноваційних засадах потребує реалізації таких заходів: 

 організація системного моніторингу та збору інформаційних даних у 

сфері інноваційного розвитку туристичних підприємств, шляхом періодичного 
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проведення маркетингово-ринкових досліджень серед клієнтів, контрагентів і 

ключових конкурентів на ринку, налагодження інформаційного діалогу з науково-

технічними установами та інноваційними центрами, спостереження за процесами 

впровадження туристичних інновацій на ринку, диверсифікації джерел отримання 

інформації та верифікації її кількісно-якісного змісту; 

 забезпечення систематизації зібраних інформаційних даних на засадах 

автоматизації процесу обробки вхідної інформації, організації перевірки її 

достовірності та об’єктивності, фільтрації зайвої інформації, формування 

обмеженого кола доступу користувачів до інформаційних даних, унеможливлення 

витоку інформації, що містить комерційну таємницю (у тому числі про структуру 

та технологію інноваційного проекту), представлення інформації у доступній для 

кінцевого користувача формі, гарантування надійного захисту та безпечного 

зберігання зібраної інформації;  

 організація процесу об’єктивного аналізування систематизованої 

інформації через встановлення усталених взаємозв’язків і взаємозалежностей 

розвитку інноваційних процесів, ідентифікації істотних детермінант активізації 

процесів інноваційної модернізації туристичних підприємств, визначення 

системних компонент ефективності реалізації інноваційних проектів, 

моделювання ризиків і загроз впровадження пріоритетних інновацій, 

проектування перспективних шляхів підвищення рівня капіталізації інновацій. 

Стратегічним ядром організаційно-економічного механізму розвитку 

туристичних підприємств на інноваційних засадах є його науково-технологічне 

забезпечення, що не лише ідентифікує параметри ефективності реалізації 

цільового інноваційного проекту, але й детермінує техніко-технологічні 

можливості впровадження інновацій, формує інтелектуально-кадровий потенціал 

інноваційної модернізації туристичного підприємства та визначає перспективи 

капіталізації впроваджених інновацій. Формування адекватного науково-

технологічного забезпечення інноваційного розвитку туристичних підприємств 

потребує орієнтації на досягнення таких стратегічних пріоритетів: 1) активізація 

проектно-інноваційної діяльності, що є прерогативою насамперед для середніх і 
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великих туристичних підприємств, шляхом створення конструкторсько-

інноваційних підрозділів, фінансування проектно-інноваційної діяльності, 

закупівлі інноваційних технологій, залучення до процесу розробки інновацій 

наукових кадрів, переорієнтації ресурсного забезпечення в сегмент науково-

технологічного пошуку; 2) стимулювання розвитку кооперації туристичних 

підприємств із науково-інноваційними центрами (наукові установи, заклади 

вищої освіти, венчурні компанії, науково-технологічні парки тощо) на засадах 

запровадження практики реалізації спільних інноваційних проектів, формування 

науково-практичної бази підготовки та перепідготовки інтелектуальних кадрів, 

проведення спільних конференцій, семінарів і круглих столів, створення 

інтеграційних науково-інноваційних кластерів, поширення практики обміну 

досвідом розробки та впровадження інновацій; 3) розвиток аутсорсингу науково-

технічного забезпечення інноваційної діяльності підприємств туризму через 

використання технології делегування проектно-інноваційної діяльності 

спеціалізованим компаніям, що забезпечують науково-технологічну підтримку 

інноваційної діяльності туристичним підприємствам на основі договірного найму. 

Ресурсним базисом активізації процесів інноваційного розвитку 

туристичних підприємств є формування їх адекватної фінансово-інвестиційної 

підтримки, яка є невід’ємним структурним елементом економічної компоненти 

проектованого механізму. Ресурсні потужності цієї підтримки визначають 

стратегічні масштаби та параметри імплементації інноваційних змін у бізнес-

процеси підприємств туризму. Гарантування відповідної фінансово-інвестиційної 

підтримки є важливим не лише на етапі проектування інновацій, але й у процесі їх 

апробації, впровадження та капіталізації на ринку. Формування адекватної 

фінансово-інвестиційної підтримки інноваційного розвитку ускладнюють як 

об’єктивні (ресурсна обмеженість туристичних підприємств, недостатня 

ліквідність банківсько-фінансового сектора, нерозвиненість мережі об’єктів 

інвестиційної інфраструктури, високі ризики реалізації інноваційних проектів), 

так і суб’єктивні чинники (несформовані стимули та побоювання з боку 

керівників туристичних підприємств щодо реалізації інвестицій в інноваційну 
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сферу, наявність структурних змін, які супроводжуються процесами інноваційної 

модернізації та носять ризики втрати усталених зв’язків та інтересів для 

працівників підприємства, переважання ролі короткострокових фінансових цілей 

та мотивів над стратегічними пріоритетами розвитку туристичного підприємства). 

Забезпечення фінансово-інвестиційної підтримки розвитку підприємств туризму 

на інноваційних засадах вимагає реалізації таких заходів: 

 реструктуризації існуючих підходів до бюджетування туристичних 

підприємств, що передбачає спрямування власних коштів на фінансування 

розробки інновацій, встановлення практики реінвестиції частки отримуваного 

прибутку в сферу активізації інноваційної діяльності, мобілізацію незадіяних 

резервних фондів наповнення бюджету підприємств з метою їх подальшого 

перерозподілу на підтримку реалізації інноваційних проектів, збалансування 

видаткової й дохідної частини бюджету туристичних підприємств за рахунок 

капіталізації впроваджених інновацій, оптимізацію співвідношення власних і 

позикових коштів на потреби інноваційної діяльності; 

 диверсифікації джерел залучення фінансових ресурсів на реалізацію 

інноваційних проектів на засадах активізації співпраці з суб’єктами банківсько-

фінансового сектора, мережею об’єктів інфраструктури інвестиційно-

інноваційного розвитку, посилення участі підприємств у проектах лізингового та 

венчурного фінансування, залучення грантових коштів (у тому числі з фондів 

Європейського Союзу), організації налагодження функціонування технологічних 

парків, лобіювання інтересів створення науково-технічних кластерів; 

 поширення практики страхування інноваційної діяльності 

туристичних підприємств, шляхом реалізації механізмів часткового державного 

гарантування реалізації інноваційних проектів, налагодження та розвитку 

співпраці зі страховими компаніями, мінімізації ризиків зриву реалізації 

інноваційних проектів і збільшення рівня капіталізації впроваджених інновацій.  

Важливим аспектом у процесі формування організаційно-економічного 

механізму розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах є 

проектування його ринково-інтерфейсної надбудови, що, з однієї сторони, 
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дозволяє організувати ефективну взаємодію підприємств із їх контрагентами, а з 

іншої, – змоделювати пріоритетні напрями розвитку інновацій у сфері 

туристичної галузі. Це досягається шляхом співпраці з суб’єктами туристичного 

ринку, налагодження практики періодичного спільного обміну інноваційним 

досвідом, мінімізації ризиків впровадження інновацій на ринку. Формування 

ринково-інтерфейсної надбудови організаційно-економічного механізму 

інноваційного розвитку підприємств туризму передбачає реалізацію таких 

заходів: 1) побудова інструментарію комунікацій із клієнтами підприємства, 

шляхом забезпечення стратегічної орієнтації на задоволення їх перспективних 

запитів і вимог, прогнозування параметрів розвитку інновацій на туристичному 

ринку, налагодження двостороннього взаємозв’язку між підприємством та 

клієнтом з метою прогнозування параметрів розвитку його інноваційних потреб, а 

також розширення традиційного спектра задоволення його інтересів; 

2) організація двосторонніх відносин із бізнес-партнерами на засадах проведення 

спільних інноваційних виставок, ярмарків, конференцій, активізації створення 

неформальних інтеграційних об’єднань в інноваційній сфері, організації 

спільного обміну інноваційним досвідом з метою уникнення традиційних ризиків 

при реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, кооперації ресурсних 

потужностей у сегменті розробки та впровадження інновацій; 3) побудова 

підсистеми взаємодії з конкурентами, шляхом організації розвідувальних заходів 

у сфері інновацій, організації можливостей адаптивного впровадження інновацій 

конкурентів на туристичному підприємстві, забезпечення протидії 

несанкціонованому витоку інформації інноваційного характеру за межі 

підприємства, оптимізації розподілу сфер впливу на цільових нішевих сегментах 

туристичного ринку. 

Мозковим центром розробки, впровадження та капіталізації інновацій 

туристичних підприємств є інтелектуально-кадрова складова проектованого 

механізму, адже перехід на засади інноваційного розвитку вимагає не лише 

залучення фінансово-економічних ресурсів, але й використання якісно нових 

продуктивних знань. Інтелектуально-кадрова складова організаційно-
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економічного механізму розвитку туристичних підприємств на інноваційних 

засадах, з однієї сторони, орієнтована на проектування власних інновацій, а з 

іншої, – на забезпечення професійної підтримки процесів адаптивного 

використання вже існуючих нововведень на ринку. Побудова інтелектуально-

кадрової складової механізму інноваційного розвитку підприємств туризму 

передбачає доцільність реалізації таких заходів у межах агрегації відповідних 

компонент: 1) комплексне вдосконалення процесу рекрутингу інтелектуальних 

кадрів туристичного підприємства, шляхом диверсифікації джерел пошуку та 

підбору персоналу, налагодження співпраці з сучасними науково-освітніми 

інноваційними центрами, залучення послуг консалтингових компаній у процесі 

підбору кадрів, нівелювання впливу суб’єктивних чинників (особистісні та 

родинні зв’язки, вподобання, симпатії тощо) при прийнятті рішення щодо 

працевлаштування працівника, пошуку можливостей паралельного найму 

науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів закладів вищої освіти, 

моніторингу ринку інноваційних стартапів у туристичній сфері з метою 

подальшого працевлаштування їх авторів на підприємстві; 2) створення базису 

підготовки та перепідготовки інтелектуальних кадрів на туристичному 

підприємстві на засадах розвитку мережі експериментальних лабораторій, 

запровадження практики організації та проведення періодичних навчань для 

кадрового персоналу, реалізації механізмів фінансування процесів розробки та 

апробації туристичних інновацій, поширення практики стажування 

інтелектуальних кадрів у вітчизняних і зарубіжних інноваційних центрах; 

3) формування апарату трансформації інтелектуальних знань в інноваційні 

розробки туристичних підприємств, шляхом реалізації механізмів фінансування 

проектно-інноваційних ідей, впровадження практики проведення конкурсів 

перспективних інновацій, посилення мотиваційних механізмів і стимулів до 

здійснення проектно-інноваційної діяльності кадрового персоналу підприємств, 

підвищення рівня капіталізації впроваджуваних інновацій. 

Очевидно, що процеси інноваційного розвитку та модернізації туристичних 

підприємств потребують формування відповідного матеріально-технічного 
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забезпечення, яке, з однієї сторони, покликане забезпечити безперебійний 

характер функціонування організаційно-економічного механізму, а з іншої, – 

мінімізувати ризики зриву реалізації масштабних інноваційних проектів. 

Розширення бази матеріально-технічного забезпечення підприємств туризму 

ускладнюється в умовах недостатньої ліквідності суб’єктів туристичної галузі та 

банківсько-фінансового сектора, ірраціонального розподілу матеріальних благ у 

процесі економічного обміну в сфері туризму, недостатніх темпів модернізації та 

оновлення основних фондів туристичних підприємств. Структурними складовими 

формування адекватного матеріально-технічного забезпечення інноваційного 

розвитку туристичних підприємств у сучасних умовах господарювання є такі: 

1) диверсифікація джерел формування ресурсного базису реалізації інноваційних 

проектів на засадах пошуку можливостей щодо залучення фондів міжнародних 

грантів на потреби інноваційного розвитку підприємств туризму, активізації 

участі цих підприємств у туристично-інфраструктурних кластерах з метою 

формування спільної бази матеріально-технічного забезпечення та посилення 

лобіювання їх інтересів в інноваційній сфері; 2) забезпечення техніко-

технологічної підтримки реалізації інноваційних проектів, шляхом удосконалення 

технологічних бізнес-процесів, технічної модернізації та оновлення матеріальної 

бази туристичних підприємств, використання інструментів лізингу та кооперації. 

Системна агрегація обґрунтованих структурних складових та елементів 

організаційно-економічного механізму розвитку туристичних підприємств на 

інноваційних засадах представлена на рис. 5.2.  

Забезпечення ефективної роботи організаційно-економічного механізму 

розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах потребує формування 

належних умов функціонування туристичної галузі, як на макро-, так і на 

мезорівні управління національною економікою.  Державна політика підтримки 

реалізації інновацій на підприємствах туризму має бути орієнтована на 

досягнення таких стратегічних пріоритетів, як формування справедливих і 

прозорих механізмів розподілу бюджетних коштів у сфері туризму, гарантування 

дотримання базових засад ведення добросовісної конкуренції на туристичному 
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ринку, покращення іміджевих характеристик галузі вітчизняного туризму на 

світовому ринку туристичних послуг, фінансування та підтримка розробки 

інноваційних проектів, реалізація превентивних заходів щодо мінімізації ризиків 

прояву рейдерських атак у сфері туризму. 

 

Рис. 5.2. Організаційно-економічний механізм розвитку туристичного підприємства на 
інноваційних засадах (авторська розробка) 

Інституційно-правовий базис Управлінсько-функціональний апарат 

Нормативно-правове забезпечення 
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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 
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Диверсифікація фінансових джерел 

Страхування інноваційної діяльності 
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Інтелектуально-кадрова складова Матеріально-технічне забезпечення 

Розвиток інтелектуальних кадрів Диверсифікація джерел формування 
ресурсного базису підприємства 

Підготовка та перепідготовка кадрів 

Трансформація знань в інновації 
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підтримки інноваційних проектів 
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Своєю чергою, стратегічними пріоритетами забезпечення ефективності 

функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку 

туристичних підприємств на регіональному рівні повинні стати такі: розбудова 

об’єктів інноваційної інфраструктури туристичної галузі, поширення практики 

організації та проведення інноваційних ярмарків у регіонах, узгодження 

регіональних програм розвитку туризму з наявним ресурсним забезпеченням і 

цілями на макрорівні, налагодження регіонально-галузевих комунікацій між 

суб’єктами інноваційної модернізації туристичних підприємств. 

Таким чином, організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку 

туристичних підприємств є стратегічно важливим регулятором організації та 

налагодження ефективних взаємовідносин між суб’єктами інноваційної 

модернізації, інструментом мінімізації ризиків реалізації збиткових інноваційних 

проектів, засобом підвищення капіталізації інноваційних продуктів, апаратом 

структуризації інтересів учасників суспільно-економічного обміну в процесі 

інноваційної трансформації підприємств туризму, що обґрунтовує доцільність 

подальшої розробки інструментів підтримки ефективного функціонування цього 

механізму. 

 
5.2. Реалізація управлінсько-інфраструктурного механізму 

інноваційного розвитку туристичних підприємств 

 

Ефективність функціонування туристичних підприємств значною мірою 

залежить від параметрів розвиненості мережі об’єктів соціально-економічної 

інфраструктури, яка дозволяє формувати сприятливі умови щодо гарантування 

дотримання високих стандартів надання туристичних послуг клієнтам, 

забезпечення підтримки процесів розширеного відтворення туристичних 

підприємств, полегшення рівня доступності та якості надаваних послуг, 

активізації процесів інноваційного розвитку підприємств туризму на інноваційних 

засадах. Така взаємозалежність обумовлюється галузевою специфікою 

функціонування туристичних підприємств, яка вимагає не лише потужної 
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матеріально-технічної бази останніх, але й наявності відповідного 

інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку сфери туризму.  

Параметри розвиненості мережі об’єктів інфраструктурного забезпечення 

функціонування туристичних підприємств визначаються цілим рядом чинників, 

серед яких, зокрема, такі: прикладні засади реалізації державної політики 

розвитку соціально-економічної інфраструктури, інституційно-ресурсна 

спроможність державних і регіональних програм покращення інфраструктурного 

забезпечення сфери туризму, наявність бюджетних потужностей та їх можливість 

спрямування в сегмент розвитку інфраструктурного забезпечення туристичної 

галузі, ефективність роботи місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування в сегменті інфраструктурної модернізації, поширеність 

практики реалізації проектів державно-приватного партнерства в інвестиційно-

інфраструктурній сфері, масштаби й резерви наповнення бюджетно-ресурсних 

потужностей туристичних регіонів, тяжіння й наближеність до великих центрів 

бізнесово-ділової активності. За таких умов туристичні підприємства є дещо 

обмеженими в наявності ефективного інструментарію розбудови та покращення 

об’єктів інфраструктурного забезпечення, що обумовлює доцільність 

обґрунтування прикладних засад реалізації управлінсько-інфраструктурного 

механізму інноваційного розвитку цих підприємств. 

Реалізація управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного 

розвитку туристичних підприємств забезпечує формування таких переваг: 

1) зміцнення конкурентних позицій підприємств на ринку надання туристичних 

послуг завдяки активізації процесів їх інтеграції в розбудову інфраструктурного 

забезпечення галузі; 2) покращення керованості процесів розбудови та 

міжгалузевого функціонування інфраструктури туристичних підприємств; 

3) можливості кооперації ресурсних потужностей підприємств туризму та 

гарантування досягнення ефекту масштабу реалізації інвестиційно-інноваційних 

проектів; 4) підвищення відповідальності та мотиваційних стимулів керівників 

туристичних підприємств за покращення інфраструктурного забезпечення 

інноваційного розвитку; 5) узгодження управлінських функцій на мікро-, мезо- та 
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макрорівнях у процесі модернізації інфраструктури інноваційного розвитку 

підприємств туризму; 6) мінімізація конфліктного середовища й трансакційних 

витрат у процесі реалізації інноваційно-інфраструктурних проектів; 7) надання 

пріоритетності розбудови інфраструктурного забезпечення інноваційного 

розвитку туристичних підприємств за принципом «знизу-вверх», поряд з 

принципом «зверху-вниз»; 8) подолання наявних просторово-територіальних 

дисбалансів розвитку інфраструктури інноваційного розвитку туристичних 

підприємств; 9) підвищення ефективності освоєння грошових коштів і контролю 

за використанням ресурсного забезпечення в процесі розбудови інфраструктури 

підприємств туризму; 10) можливість досягнення синергетичного ефекту 

інноваційної модернізації туристичних підприємств. 

Обґрунтування елементів і структури управлінсько-інфраструктурного 

механізму інноваційного розвитку туристичного підприємства, з однієї сторони, 

дозволяє спроектувати апаратний інструментарій мобілізації внутрішніх 

ресурсних резервів підприємства у сегмент розбудови мережі об’єктів 

інфраструктурного забезпечення, а з іншої, – ініціювати структурні зрушення в 

сфері активізації розвитку інфраструктури туристичних інновацій на 

регіональному й державному рівнях, шляхом узгодження стратегічних і 

тактичних пріоритетів, чіткої ідентифікації інноваційно-ринкових запитів, а також 

імплементації інструментів спільного фінансування реалізації масштабних 

інфраструктурних проектів.  

Забезпечення ефективності реалізації управлінсько-інфраструктурного 

механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств потребує чіткого 

дотримання етапності дій, що представлені на рис. 5.3. 

Ресурсні потужності та розміри туристичного підприємства об’єктивно 

диференціюють інфраструктурні цілі інноваційного розвитку та пріоритетні 

форми їх досягнення (табл. 5.1).  Очевидно, що великі підприємства є більш 

спроможними до реалізації масштабних інфраструктурних проектів, тоді як малі 

підприємства, головним чином, орієнтовані на покращення та модернізацію вже 

існуючого інфраструктурного забезпечення.   
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Рис. 5.3. Етапи реалізації управлінсько-інфраструктурного механізму 

інноваційного розвитку туристичних підприємств (авторська розробка) 
 

Розвинена мережа об’єктів інноваційної інфраструктури забезпечує 

можливість оперативно реагувати на виклики та потреби туристичної галузі в 

умовах глобалізації та лібералізації ринку туристичних послуг. Інноваційна 

інфраструктура не лише активізує рух потоків інформації, знань і технологій, а 

також і налагоджує взаємодію інституційних компонентів окремих галузей та 

національної економіки в цілому. 

Інноваційна інфраструктура визначає темпи розвитку економіки країни та 

зростання добробуту населення. 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО 
МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ 

Визначення стратегічних пріоритетів покращення інфраструктури 
інноваційного розвитку туристичних підприємств 

Оцінювання можливостей ресурсних потужностей підприємств  
туризму щодо вдосконалення інфраструктури інноваційного розвитку 

Узгодження інфраструктурних інструментів туристичних підприємств 
із заходами на мезо- та макрорівнях 

Обґрунтування проекту параметрів покращення інфраструктурного 
забезпечення інноваційного розвитку туристичних підприємств 

Чіткий розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності між 
структурними елементами управлінсько-інфраструктурного механізму 

Організація моніторингу ефективності функціонування управлінсько-
інфраструктурного механізму інноваційного розвитку 

Формування апарату оперативного усунення недоліків управлінсько-
інфраструктурного механізму інноваційного розвитку підприємств 
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Таблиця 5.1 

Диференціація інфраструктурних цілей інноваційного розвитку та 

пріоритетних форм їх досягнення залежно від розмірів туристичного 

підприємства (авторська розробка) 

 
 

Інфраструктурні цілі 
інноваційного розвитку 

Пріоритетні форми  
досягнення цілей 

М
ал

е 
пі

дп
ри

єм
ст

во
 

Покращення доступу до об’єктів 
інфраструктурного забезпечення 
інноваційного розвитку; поси-
лення інтеграції та участі турис-
тичних підприємств у спільних 
інфраструктурних проектах в 
інноваційній сфері; аутсорсинг 
інфраструктурних послуг. 

Стратегічна орієнтація на форму-
вання кооперативних структур 
розбудови та покращення інфра-
структурного забезпечення іннова-
ційного розвитку туристичних під-
приємств з урахуванням спільних 
інтересів і потреб. 

С
ер

ед
нє

 п
ід

пр
иє

мс
тв

о 

Розвиток кооперативно-інфра-
структурних проектів в іннова-
ційній сфері; участь у побудові 
науково-технологічних парків та 
інноваційно-освітніх центрів; 
створення мережі спеціалізова-
них інноваційно-туристичних 
бізнес-інкубаторів. 

Участь у реалізації спільних 
інвестиційно-інноваційних проек-
тів; використання переваг інстру-
ментів оренди та лізингу інфра-
структурних об’єктів; створення 
практичних інноваційних майдан-
чиків обміну досвідом між суб’єк-
тами практичної та науково-
освітньої сфери. 

В
ел

ик
е 

пі
дп

ри
єм

ст
во

 

Участь у розбудові мережі 
об’єктів інфраструктурного за-
безпечення інноваційного роз-
витку сфери туризму; формуван-
ня власної бази інфраструктур-
ного забезпечення; реалізація 
довгострокових інноваційно-
інфраструктурних проектів.  

Спрямування частки прибутку в 
формування венчурних інвестицій-
но-інноваційних фондів; викорис-
тання переваг механізмів фінансу-
вання інфраструктурних проектів 
на засадах державно-приватного 
партнерства. 

 

Очевидно, що стратегічна мета покращення інфраструктурного 

забезпечення процесів інноваційного розвитку полягає не тільки в забезпеченні 

динамічної конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, але й підвищенні 

рівня задоволеності інтересів учасників суспільно-економічного обміну та 

зміцненні науково-технологічного потенціалу держави [172, с. 43]. 

Забезпечення ресурсно-функціональної спроможності управлінсько-

інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств 
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потребує гарантування відповідності його проектованої структури таким 

властивостям, як: 

 конгруентність (відповідність проектної структури та внутрішніх 

підсистемних взаємозв’язків між складовими елементами управлінсько-

інфраструктурного механізму інноваційного розвитку стратегічним цілям 

туристичного підприємства); 

 гнучкість (можливість оперативного корегування та адаптації 

проектної структури управлінсько-інфраструктурного механізму відповідно до 

викликів і запитів суб’єктів туристичного ринку);  

 міцність (здатність управлінсько-інфраструктурного механізму 

ефективно протистояти ризикам і загрозам функціонування туристичних 

підприємств, що гарантує його безперебійну роботу в довгостроковій 

перспективі); 

 збалансованість (забезпечення оптимального розподілу 

функціональних повноважень, обов’язків і відповідальності між структурними 

складовими управлінсько-інфраструктурного механізму з метою мінімізації 

ризиків виникнення підсистемних помилок і конфліктів у процесі інноваційного 

розвитку туристичних підприємств); 

 раціональність (оптимізація співвідношення витрат на забезпечення 

функціонування управлінсько-інфраструктурного механізму й темпів 

інноваційної модернізації підприємств туризму); 

 інтегрованість (здатність управлінсько-інфраструктурного механізму 

інноваційного розвитку агрегувати переваги й ресурсні можливості туристичного 

ринку в сегмент підвищення ефективності реалізації інноваційних проектів 

підприємств); 

 автономність (спроможність структурних складових управлінсько-

інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств 

функціонувати незалежно в умовах резервного ресурсного забезпечення); 

 емерджентність (властивість цілісної сукупності структурних 

елементів управлінсько-інфраструктурного механізму агрегувати його унікальні 
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функціональні характеристики, які є не притаманними для окремо взятих 

елементів цього механізму). 

Ефективним інструментом реалізації управлінсько-інфраструктурного 

механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств є їх участь у 

створенні спеціалізованих координаційних рад. Метою створення таких структур 

є покращення управлінської підтримки впровадження інноваційних проектів та 

підвищення рівня їх капіталізації на ринку. Для цього функціонування 

координаційних рад інноваційного розвитку підприємств туризму має бути 

спрямоване на виконання таких завдань: 1) консультаційна підтримка процесу 

проектування інновацій туристичних підприємств із урахуванням запитів і потреб 

потенційних клієнтів туристичних послуг; 2) кооперація ресурсного забезпечення 

в процесі реалізації спільних інноваційно-інфраструктурних проектів у 

туристичній сфері; 3) узгодження управлінських дій на засадах максимізації 

врахування інтересів учасників інноваційного проекту; 4) забезпечення 

справедливості та прозорості розподілу бюджетних ресурсів між туристичними 

підприємствами в процесі інноваційної модернізації; 5) контроль за дотриманням 

прийнятих норм і правил реалізації спільних інноваційних проектів; 

6) формування інтелектуально-кадрової підтримки реалізації інновацій; 

7) налагодження міжгалузевих господарських взаємозв’язків туристичних 

підприємств із суб’єктами національної економіки. 

Ініціаторами створення координаційних рад інноваційного розвитку 

повинні бути безпосередньо керівники туристичних підприємств. Поряд з цим, 

забезпечення ефективності їх функціонування потребує мобілізації ресурсів як 

представників органів державної влади, так і представників бізнесу, наукових 

установ, консалтингових структур, експертного середовища, громадського 

сектора тощо. Пріоритетним є створення таких координаційних рад у регіонах на 

базі обласних державних адміністрацій, що, з однієї сторони, дозволить посилити 

мотиваційні стимули та відповідальність у представників органів державної влади 

за процеси інноваційної модернізації туристичних підприємств, а з іншої, – 

забезпечить популяризацію заходів, які відбуваються в межах засідання 



308 

координаційних рад, і максимізує охоплення цільової аудиторії. Створення 

координаційної ради інноваційного розвитку туристичних підприємств 

передбачає активізацію ділових контактів і налагодження взаємовідносин між 

суб’єктами сфери туризму на засадах спільного обміну досвідом, технологіями та 

компетенціями, комплексне поєднання яких забезпечує підвищення рівня 

керованості інноваційних процесів, капіталізацію туристичних інновацій, 

мінімізацію ризиків зриву впровадження інновацій, зменшення строків окупності 

інвестиційно-інноваційних проектів, що в сукупності формує передумови для 

зміцнення динамічної конкурентоспроможності підприємств на туристичному 

ринку. 

Важливе місце в процесі імплементації управлінсько-інфраструктурного 

механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств посідають бізнес-

асоціації, що забезпечують не лише активізацію процесів впровадження 

інновацій, але й лобіювання та захист інтересів учасників цих асоціацій на 

туристичному ринку. Стимулювання розбудови мережі бізнес-асоціацій 

інноваційного розвитку підприємств туризму передбачає реалізацію таких 

заходів: 

1) організація пошуку потенційних бізнес-партнерів і учасників бізнес-

асоціації, шляхом сегментації туристичного ринку, ідентифікації основних 

конкурентів на цільових ринкових нішах, визначення спільних бізнес-інтересів в 

інноваційній сфері, реалізації інструментів уникнення конфлікту між 

потенційними членами бізнес-асоціації, дотримання вимог щодо унеможливлення 

витоку комерційної інформації за межі останньої, гарантування захисту інтересів 

підприємств туристичної галузі, реалізації інструментів залучення зарубіжних 

членів до участі в бізнес-асоціації та фінансування її діяльності; 

2) посилення інтеграційних процесів туристичних підприємств на засадах 

консолідації їх спільних інноваційно-ринкових інтересів, формування спільної 

інформаційно-аналітичної бази реалізації інноваційних проектів, спрощення 

доступу до диверсифікованих джерел ресурсного забезпечення процесу 

інноваційної модернізації, налагодження ефективних комунікацій з потужними 
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фінансовими донорами, органами державної влади, потенційними клієнтами, 

масштабними експериментальними науково-технічними центрами; 

3) подолання стереотипного мислення управлінського персоналу 

туристичних підприємств стосовно ефективності участі в бізнес-асоціаціях 

інноваційного розвитку, шляхом посилення мотиваційних механізмів і стимулів 

щодо формування неприбуткових вертикально-інтегрованих структур, 

популяризації успішних практик функціонування бізнес-асоціацій в інноваційній 

сфері, гарантування збалансованого впливу між учасниками бізнес-асоціацій на 

процеси прийняття управлінських рішень, забезпечення дотримання паритетного 

розподілу переваг, досягнутих у процесі реалізації спільних інноваційних 

проектів. 

З метою покращення фінансового забезпечення процесів інноваційної 

модернізації туристичних підприємств доцільним є використання практики 

створення спеціалізованих фондів інвестиційно-інноваційного розвитку, 

налагодження роботи яких передбачає внесення членських пайових інвестиційних 

внесків, освоєння яких здійснюється на засадах залучення послуг спеціалізованих 

консультаційно-дорадчих структур.  

Створення та забезпечення ефективності функціонування фонду 

інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств туризму потребує реалізації 

таких заходів як: налагодження комунікаційних взаємозв’язків між 

підприємствами туристичної галузі на засадах організації та проведення 

туристичних конференцій, ярмарків, круглих столів, симпозіумів і семінарів, за 

підсумками роботи яких виробляються спільні стратегічні цілі та орієнтири 

вдосконалення інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку 

підприємств; пошук внутрішніх і зовнішніх джерел акумулювання інвестиційних 

активів для реалізації спільних масштабних інфраструктурних проектів, шляхом 

діагностики власних інвестиційних потужностей підприємств, реалізації 

можливостей збільшення частки реінвестованого прибутку, залучення вигідних 

довгострокових кредитних ресурсів банківсько-фінансового сектора; узгодження 

спільної базисної моделі управління фондом інвестиційно-інноваційного розвитку 



310 

на засадах дотримання паритетності представництва його членів при прийнятті 

управлінських рішень у відповідності до розміру інвестиційних внесків, 

виділених на підтримку функціонування цього фонду. 

Структурним елементом управлінсько-інфраструктурного механізму 

інноваційного розвитку туристичних підприємств є інструмент державно-

приватного партнерства реалізації інноваційних пр. 

оектів. Використання такої форми співпраці дозволяє не лише 

диверсифікувати джерела залучення фінансових ресурсів, але й збалансувати 

відповідальність державного й приватного сектора за процеси інвестиційної 

модернізації туристичних підприємств, забезпечити синергічний ефект розбудови 

інфраструктурних об’єктів, підвищити участь приватного капіталу в реалізації 

інвестиційно-інноваційних проектів, гарантувати державну підтримку 

капіталізації інновацій. 

 Реалізація механізмів реалізації державно-приватного партнерства 

розбудови інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку туристичних 

підприємств повинна передбачати наявність обов’язкової частки участі 

приватного капіталу на рівні не менше 25 %, поширення практики передачі 

інфраструктурних об’єктів у довгострокове користування на засадах концесії, 

диверсифікацію ризиків реалізації інноваційно-інфраструктурних проектів між 

приватним і державним секторами, стратегічну орієнтацію на вирішення 

критичних проблем інфраструктурного забезпечення сфери туризму.  

Вдосконалення потребують існуючі підходи до реалізації інструментів 

державно-приватного партнерства, що передбачає оптимізацію процедури 

планування інноваційно-інфраструктурних проектів у сфері туризму, підвищення 

прозорості регламентних процедур укладання договорів і виділення коштів, 

формування збалансованого бюджету інноваційно-інфраструктурного проекту на 

всіх етапах його реалізації, залучення представників громадськості до 

обговорення реалізації проектів державно-приватного партнерства, організації 

ефективної підсистеми моніторингу та контролю за використанням інвестиційно-

фінансових ресурсів, чіткого розподілу повноважень, обов’язків і 
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відповідальності в процесі реалізації інноваційно-інфраструктурних проектів. 

Пріоритетними є стимулювання та підтримка розвитку мережі сучасних 

туристичних інноваційно-інфраструктурних кластерів, що враховують природно-

ресурсний потенціал конкретного регіону, його туристично-галузеву специфіку, 

можливості й перспективи нарощення інноваційних потужностей туристичних 

підприємств. Формування та розвиток таких кластерів має відбуватися на засадах 

територіально-галузевої спорідненості туристичних підприємств. Ідея 

формування кластерних утворень інноваційно-інфраструктурного забезпечення 

туристичної діяльності полягає в мінімізації обсягу трансакційних витрат, 

понесених на реалізацію інноваційних проектів у контексті підвищення рівня 

якості обслуговування туристів.  

Стимулювання розвитку інноваційно-інфраструктурних кластерів 

туристичних підприємств формує ряд переваг, основними серед яких доцільно 

виділити такі: підвищення ефективності реалізації проектів інноваційного 

розвитку на засадах досягнення ефекту масштабу; кооперація ресурсних 

потужностей туристичних підприємств шляхом підвищення рівня концентрації 

об’єктів туристичної інфраструктури в межах однієї території; посилення 

мотиваційних механізмів і стимулів здійснення інноваційної модернізації 

туристичних підприємств; поглиблення інноваційної спеціалізації підприємств 

туризму, що дозволяє зміцнити їх конкурентні позиції на ринку та підвищити 

рівень задоволеності потреб клієнтів; підвищення ефективності використання 

природно-ресурсного потенціалу підприємств, рекреаційного фонду конкретної 

території, а також мінімізація ризиків ірраціонального природокористування 

туристичної сфери; зниження собівартості одиниці впровадженої інновації, що 

забезпечує підвищення параметрів цінової конкурентоспроможності туристичних 

підприємств на ринку; покращення можливостей забезпечення паритетності 

економічних, соціальних та екологічних компонент ефективності процесів 

інноваційного розвитку підприємств туризму. 

Активізація розвитку інноваційно-інфраструктурних кластерів туристичних 

підприємств передбачає забезпечення стратегічної орієнтації на розбудову його 
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складових елементів, що передбачає реалізацію таких заходів: 

 стимулювання процесів створення мережі науково-технологічних 

парків, що орієнтовані на розробку, тестування й впровадження інноваційних 

туристичних продуктів на засадах кооперації з науково-дорадчими установами, 

формування спільної матеріально-технічної бази для експериментальних 

майданчиків, лобіювання й пошуку можливостей отримання пільгових періодів 

оподаткування функціонування науково-технологічного парку на початкових 

етапах його роботи, диверсифікації джерел залучення інвестиційних ресурсів, 

спрямованих на розбудову об’єктів інноваційно-інфраструктурного забезпечення; 

 участь туристичних підприємств у розвитку мережі спеціалізованих 

бізнес-інкубаторів, що орієнтовані на надання ресурсної підтримки реалізації 

інноваційного проекту на його початковій стадії, шляхом надання в користування 

на засадах оренди й лізингу будівель, споруд, техніки, обладнання, полегшення 

доступу туристичних підприємств до отримання кваліфікованих адміністративно-

технічних й управлінсько-консультаційних послуг, покращення доступу 

підприємств до інструментів пільгового кредитування інновацій; 

 створення туристичними підприємствами спільних венчурних фондів, 

що орієнтовані на довгострокове інвестування інноваційних проектів на засадах 

забезпечення управлінсько-фінансової підтримки інновацій, полегшення 

ліцензування окремих видів інноваційної діяльності, організації ефективного 

моніторингу освоєння венчурного капіталу, забезпечення контролю за 

використанням венчурних інвестицій в інноваційному сегменті туристичної 

діяльності;  

 налагодження ефективної співпраці туристичних підприємств із 

страховими компаніями, шляхом запровадження практики обов’язкового 

страхування ризиків, пов’язаних із реалізацією інновацій, лобіювання 

інноваційних інтересів підприємств у страхових договорах, пошуку можливостей 

для зниження розміру страхового внеску в процесі реалізації інноваційного 

проекту. Агрегована структура управлінсько-інфраструктурного механізму 

інноваційного розвитку туристичних підприємств представлена на рис. 5.4. 
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Рис. 5.4. Структура управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного 

розвитку туристичних підприємств (авторська розробка)  

 

Таким чином, ефективна реалізація управлінсько-інфраструктурного 

механізму інноваційного розвитку є базисною передумовою для підвищення 

ефективності функціонування туристичних підприємств, зміцнення їх 

конкурентних позицій на туристичному ринку, а також покращення рівня 

задоволеності інтересів і потреб клієнтів.  

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 конкурентоспроможності 
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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5.3. Формування інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності підприємств туризму 

 

Інноваційна діяльність туристичних підприємств потребує наявності 

належного ресурсного базису, що спроможний забезпечити високий рівень 

ефективності реалізації та капіталізації інновацій на ринку. Незважаючи на 

стратегічно важливу роль фінансових ресурсів у підтримці процесів розвитку та 

розширеного відтворення підприємства, ядром гарантування ефективності його 

інноваційної діяльності є наявність високопрофесійного інтелектуально-

кадрового забезпечення. Адже інтелектуальні кадри здійснюють управління 

реалізацією інноваційного проекту на всіх його етапах, включаючи зародження 

проектно-інноваційної ідеї й до моменту її імплементації в практику 

господарювання підприємства. Несформованість інтелектуально-кадрового 

забезпечення інноваційної діяльності підприємств туризму посилює ризики 

збитковості інноваційного проекту, підвищує ймовірність виникнення системних 

проектних помилок, ускладнює процес впровадження інноваційного продукту на 

туристичному ринку, зумовлює до зниження ефективності освоєння 

інвестиційних ресурсів в інноваційній сфері. У зв’язку з цим постає доцільність 

обґрунтування дієвих пропозицій щодо формування адекватного інтелектуально-

кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємств туризму.  

Покращення інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності туристичних підприємств обумовлюється з огляду на таке: 

 1) реалізація інноваційних проектів потребує наявності унікальних 

вузькоспеціалізованих знань, якими може володіти лише строго обмежене коло 

осіб;  

2) потреба в гарантуванні компетентної підтримки ведення інноваційної 

діяльності підприємств туризму;  

3) здатність інновацій до старіння в часовому вимірі, що вимагає 

забезпечення безперервного характеру процесу проектування та розробки 

інноваційних продуктів;  
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4) наявність високих темпів зовнішньої трудової міграції та негативні 

тенденції відтоку інтелектуальних кадрів із туристичної сфери;  

5) потреба в мінімізації ризиків інноваційної діяльності, що вимагає 

посилення інтелектуальної складової реалізації інноваційних проектів;  

6) забезпечення ефективності використання ресурсів у процесі 

впровадження туристичних інноваційних продуктів на ринку;  

7) загострення боротьби на ринку, що вимагає використання 

інтелектуального підходу до зміцнення перспективних конкурентних позицій 

підприємства в інноваційному сегменті туристичного ринку;  

8) експериментальна складова інноваційної діяльності, що потребує 

наявності адекватної інтелектуально-кадрової підтримки. 

Покращення інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності туристичних підприємств має бути орієнтоване на: вдосконалення 

прикладних засад реалізації кадрової політики підприємства; раціоналізації 

методів пошуку, підбору, розстановки та кар’єрного зростання кадрів; оптимізації 

підходів до підготовки, перепідготовки та розвитку інтелектуальних кадрів; 

збалансування матеріальних і нематеріальних форм стимулювання 

інтелектуальної праці; формування ресурсного базису здійснення 

експериментальних розробок в інноваційній сфері; посилення відповідальності за 

кінцеві результати реалізації інноваційного проекту; створення можливостей для 

безперервного навчання інтелектуальних кадрів; зменшення ірраціональності 

завантаженості та використання робочого часу працівників проектних підрозділів; 

формування мотиваційних механізмів щодо активізації зайнятості 

інтелектуальних кадрів у сфері туризму; покращення ергономічних умов праці та 

матеріально-технічного забезпечення інтелектуальної діяльності; налагодження 

взаємозв’язків і співпраці туристичних підприємств із інноваційними науково-

освітніми центрами підготовки інтелектуальних кадрів. Очевидно, що 

формування адекватного інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності вимагає здійснення суттєвих капіталовкладень, реінжинірингу 

кадрових бізнес-процесів туристичних підприємств, зміни загальної парадигми 
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корпоративної культури останніх. Імплементація таких структурних змін, з однієї 

сторони, носить ризики втрати усталених взаємозв’язків і джерел задоволення 

окремих інтересів управлінського персоналу, а з іншої, – створює передумови для 

формування ресурсних резервів здійснення розширеного відтворення 

туристичних підприємств. На рисунку 5.5 згруповано стратегічні, тактичні та 

операційні цілі вдосконалення інтелектуально-кадрового забезпечення 

інноваційної діяльності підприємств туризму.  

 

Рис. 5.5. Структуризація цілей покращення інтелектуально-кадрового 

забезпечення інноваційного розвитку туристичних підприємств (авторська розробка) 
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Зменшення операційних і трансакційних витрат 
на обслуговування інноваційної діяльності; 
мінімізація ймовірності виникнення помилок у 
процесі реалізації інноваційних проектів; 
пришвидшення темпів впровадження інновацій 
на туристичному ринку; підвищення 
ефективності використання ресурсів. 

Активізація інноваційних розробок; оптимізація 
витрат на управління інноваційною діяльністю; 
скорочення строків окупності інвестиційно-
інноваційних вкладень; покращення керованості 
інноваційних процесів; мінімізація ризиків 
зриву реалізації інноваційних проектів. 

Формування власної потужної експеримен-
тальної бази проектування та розробки інно-
ваційних продуктів; підвищення рівня конку-
рентоспроможності підприємств на ринку ту-
ристичних інновацій; збалансування економіч-
ної, соціальної та екологічної ефективності 
інноваційної діяльності. 
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Формування інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності туристичних підприємств потребує своєї адекватної ресурсної 

підтримки в розрізі таких компонент:  

1) управлінська підтримка, що орієнтована на формування належних умов 

розвитку, навчання та підвищення компетенцій інтелектуальних кадрів, 

забезпечення якої неможливе без об’єктивного розуміння з боку керівництва 

підприємства стратегічної вагомості прикладних аспектів інновації діяльності та 

ролі інтелектуальної складової персоналу в забезпеченні належного рівня 

ефективності цієї діяльності;  

2) фінансова підтримка, яка передбачає гарантування виділення достатнього 

обсягу грошових ресурсів та їх конкретних джерел на потреби вдосконалення 

інтелектуально-кадрового персоналу, у відповідності до цілей та масштабів 

інноваційної активності туристичного підприємства;  

3) ресурсно-матеріальна підтримка, яка спрямована на формування 

належної практичної та дослідно-експериментальної бази підготовки та 

перепідготовки інтелектуальних кадрів у сфері інноваційного розвитку 

туристичних підприємств;  

4) науково-інфраструктурна підтримка, що передбачає формування мережі 

об’єктів навчання та перепідготовки інтелектуальних кадрів поза межами 

матеріально-технічної бази підприємства;  

5) інформаційно-комунікаційна підтримка, яка орієнтована на побудову 

ефективних взаємовідносин між суб’єктами формування інтелектуально-

кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємств туризму на засадах 

інтеграції інформації, інтелекту, компетенцій та знань з метою мінімізації ризиків 

проектування нерентабельних інновацій.  

Специфікою інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності підприємств туризму є те, що в процесі його формування головним 

об’єктом цілеспрямованого управлінського впливу є люди. Своєю чергою, 

людські ресурси найбільш інертно піддаються управлінню, що, безперечно, 

ускладнює процеси посилення інтелектуальної складової їх розвитку. Очевидно, 
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що кожна людина є унікальною особистістю з притаманною лише для неї 

системою цінностей, знань, особистісних рис характеру, поглядів і мотивів у 

процесі праці, що визначають параметри її поведінки в колективі, здатність до 

навчання, саморозвитку та вдосконалення, стимули до активізації інноваційної 

діяльності, готовність до реалізації структурних змін, внутрішні засади організації 

взаємовідносин із працівниками підприємства, ресурсні можливості генерування 

якісно нових інтелектуально-інноваційних знань. У зв’язку з цим у процесі 

формування інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційного розвитку 

підприємств туризму орієнтація виключно на детермінанти економічного 

характеру є не тільки недостатньою, але й помилковою.  

У цьому контексті стратегічно важливим є врахування соціально-

психологічних аспектів підготовки кадрів і покращення інтелектуально-кадрового 

забезпечення інноваційного розвитку підприємств туризму, що передбачає 

орієнтацію на таке: формування комфортних та ергономічних умов праці 

персоналу, забезпечення можливостей для саморозвитку, самореалізації та 

самовдосконалення, організація можливостей здійснення експериментальних 

розробок, утвердження практики врахування думок підлеглих у процесі 

прийняття управлінських рішень, створення здорового морально-психологічного 

клімату в колективі та мінімізації плинності інтелектуальних кадрів, гарантування 

здорового конкурентного середовища в процесі кар’єрного зростання, 

забезпечення перспектив розвитку інтелектуальних кадрів і покращення 

професійних компетенцій останніх, дотримання оптимального поєднання режимів 

праці та відпочинку, формування передумов для самоствердження особистості в 

колективі, забезпечення пакета соціальних гарантій для працівника, організація 

практики публічного визнання досягнень і результатів праці персоналу, 

формування передумов для створення відчуття соціальної захищеності 

інтелектуального персоналу. 

Інтелектуальні кадри є специфічною категорією працівників, для яких 

важливими є наявність комфортних умов працевлаштування на підприємстві та 

публічне визнання результатів їх праці. Своєю чергою, це потребує формування 
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атмосфери взаємної довіри не лише серед колективу, але й насамперед у системі 

взаємовідносин «керівник-підлеглий». Для працівників інноваційної сфери 

туристичного підприємства важливими є наявність високого рівня довіри в 

колективі, повноваження самостійно приймати управлінські рішення й 

забезпечувати керованість інноваційною діяльністю, можливість безперешкодно 

здійснювати експерименти й реалізовувати інноваційні проекти в практику 

господарювання. Такі передумови формують почуття відповідальності та 

суспільної важливості результатів інноваційної діяльності інтелектуально-

кадрового персоналу, що покращує рівень задоволеності його інтересів і потреб у 

сегменті самоствердження та самореалізації в колективі. 

Специфікою інтелектуальної праці є те, що за її результатами повинні 

генеруватися якісно нові унікальні знання, у процесі трансформації яких мають 

формалізуватися інноваційні розробки та проекти. Своєю чергою, впровадження 

останніх на туристичному ринку має зумовлювати до зміцнення конкурентних 

позицій підприємств, підвищення ефективності їх бізнес-процесів, покращення 

задоволеності потреб клієнтів, отримання ефекту масштабу та здійснення 

розширеного відтворення підприємств туризму. Парадокс полягає у тому, що за 

результатами фактично відпрацьованих людино-годин не завжди генеруються 

інтелектуальні знання, що піддаються трансформації в інноваційні проекти. Крім 

цього, інтелектуальна праця є під силу лише для строго обмеженої кількості 

працівників, які мають здатність для її провадження та базові інтелектуальні 

характеристики (науково-методологічний апарат, абстрактне й критичне 

мислення, креативність у роботі тощо). Такі передумови цілком закономірно 

обумовлюють диференціацію у підходах до організації кадрової політики для 

туристичних підприємств, що орієнтовані на покращення інтелектуально-

кадрового забезпечення інноваційної діяльності, що формалізується у такому:  

1) активний пошук і конкурентна боротьба за інтелектуальні кадри, що 

вимагає постійного моніторингу ринку праці та часте залучення послуг 

рекрутингових компаній; 

2) потреба в забезпеченні порівняно вищого рівня матеріальної мотивації 
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праці персоналу, що провадить інтелектуально-інноваційну діяльність, поряд зі 

звичайними працівниками;  

3) активна протидія плинності кадрів та потенційному витоку 

конфіденційної інформації інтелектуально-інноваційного характеру в умовах 

постійного ризику капіталізації інтелектуальних знань у прямих конкурентів за 

межами підприємств;  

4) формування наявності умов на туристичному підприємстві для 

постійного розвитку та вдосконалення інтелектуального персоналу на 

інноваційних засадах, що потребує безперервної реалізації капіталовкладень у 

сфері матеріально-технічного забезпечення;  

5) тривалий період підготовки та перепідготовки персоналу, що доволі 

часто потребує залучення послуг потужних науково-технічних та освітньо-

інноваційних центрів;  

6) надання високої пріоритетності сформованій позиції інтелектуальних 

кадрів щодо вирішення стратегічно важливих питань в сфері інноваційної 

діяльності, у тому числі у випадках, коли вона суперечить думці керівника 

підприємства;  

7) наявність креативної складової в організації трудових відносин у 

колективі, яка формує постійну зацікавленість і посилює мотивацію працівників у 

питанні продовження трудового контракту й зайнятості на туристичному 

підприємстві;  

8) формування високого рівня довіри до інтелектуальних кадрів у процесі 

реалізації інноваційного проекту. 

На етапі пошуку та підбору інтелектуальних кадрів важливою є чітка 

ідентифікація потенційного працівника, його вмінь і навичок щодо генерування 

якісно нових знань і провадження інноваційної діяльності. При цьому інноваційна 

активність потенційних інтелектуальних кадрів повинна носити чітко визначений 

детермінований і структурований характер на всіх стадіях реалізації 

інноваційного проекту. Це, з однієї сторони, дозволить гарантувати системність і 

комплексність інноваційної діяльності, а з іншої, – забезпечить мінімізацію 
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ризиків реалізації збиткових інноваційних проектів. Важливим є збалансування та 

співвідношення витрат, понесених на розробку туристичних інновацій власними 

потужностями з витратами, що можуть бути здійснені в процесі їх придбання на 

ринку на засадах аутсорсингу. Це дозволить уникнути зайвого навантаження на 

інтелектуальні кадри, підвищить рівень спеціалізації інноваційної діяльності, а 

також забезпечить раціональний розподіл ресурсів у межах інноваційного 

розвитку туристичних підприємств. Очевидно, що пріоритети та інструменти 

вдосконалення інтелектуально-кадрового забезпечення туристичних підприємств 

можуть диференціюватися, залежно від конкретного виду інновацій (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Обґрунтування пріоритетів та інструментів удосконалення 

інтелектуально-кадрового забезпечення туристичних підприємств у розрізі 

видів інновацій (авторська розробка) 

Вид інновації Пріоритети інтелектуально-
кадрового забезпечення 

Інструменти досягнення 
пріоритетів  

Сервісно-
продуктові 

Потребує стратегічної орієнтації 
на підвищення компетенцій у 
сфері процесних регламентів 
обслуговування клієнтів турис-
тичного підприємства. 

Проведення комунікаційних за-
ходів обміну інноваційним дос-
відом, ідентифікація споживчих 
потреб клієнтів, оцінка плато-
спроможного попиту на ринку. 

Організаційно-
управлінські 

Передбачає розвиток організа-
ційно-управлінських здібностей 
та навиків працівників, реалі-
зація яких дозволяє реалізувати 
інновації в управлінні.    

Залучення до управління кон-
салтингових та аудиторських 
компаній, утвердження практики 
періодичної ротації управ-
лінських кадрів. 

Маркетингові 

Потребує формування інтелекту-
альних знань щодо сучасних 
технологій просування іннова-
ційних туристичних продуктів 
на ринку. 

Залучення працівників до орга-
нізації та проведення досліджень 
у сфері розвитку туристичного 
ринку, його нішових сегментів і 
параметрів. 

Технологічні 

Розвиток проектно-інженерних 
здібностей працівників турис-
тичного підприємства та поси-
лення проектно-технологічної 
складової підготовки кадрів. 

Формування спільної матеріаль-
но-технічної бази ведення про-
ектно-експериментальної діяль-
ності в інноваційно-технологічній 
сфері. 

Соціально -
екологічні 

Націлені на розвиток екологіч-
них знань і посилення відпові-
дальності в процесі становлення 
засад раціонального приро-
докористування. 

Запровадження практики екс-
пертної оцінки екологічних ри-
зиків реалізації інноваційних 
проектів, що розробляються на 
туристичному підприємстві. 
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Формування адекватного інтелектуально-кадрового забезпечення 

інноваційної діяльності туристичних підприємств передбачає вдосконалення їх 

кадрової політики в аспекті підбору, розстановки, підготовки, перепідготовки, 

розвитку, мотивації та кар’єрного зростання персоналу. У зв’язку з цим 

доцільною є орієнтація на реалізацію таких заходів: 

1) раціоналізація процесів пошуку та підбору інтелектуальних кадрів у 

сфері інноваційного розвитку на засадах узгодження проектних цілей із 

кадровими можливостями туристичного підприємства, оптимізації складу його 

інтелектуально-інноваційного підрозділу, поширення практики державно-

приватного співфінансування підготовки персоналу в закладах вищої освіти, 

активізації співпраці з рекрутинговими агентствами та регіональною мережею 

установ Державної служби зайнятості, використання інноваційних методик 

ідентифікації кваліфікаційних знань і навичок потенційного претендента на 

вакантну посаду, застосування комплексного підходу до оцінювання 

професійних, особистісних і командних характеристик працівника, моніторингу 

ринку перспективних інноваційних стартапів, реалізації механізмів фінансування 

проектних розробок і працевлаштування їх власників; 

2) перегляд усталених принципів і засад розстановки інтелектуальних 

кадрів на посади туристичного підприємства, шляхом узгодження практичних 

вмінь і навиків працівника з його прямими посадовими обов’язками, оптимізації 

структури управління та збалансування організаційної структури підприємства, 

здійснення безперервної посадової ротації персоналу з метою забезпечення його 

розвитку та мінімізації ризиків виникнення потенційних порушень і зловживань у 

процесі інноваційної діяльності, зменшення впливу суб’єктивних та особистісних 

чинників на розстановку інтелектуальних кадрів, надання прерогативи 

пріоритетності навикам професійної компетенції, знань та інноваційним 

здібностям при підборі й розстановці кадрового персоналу; 

3) вдосконалення підходів до організації підготовки та перепідготовки 

інтелектуальних кадрів туристичного підприємства через поширення практики 

проведення періодичних навчань на базі підприємства, обов’язкового    
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стажування у провідних науково-інноваційних центрах (у тому числі за 

кордоном), взаємного обміну інноваційним досвідом ведення туристичної 

діяльності зі стратегічними бізнес-партнерами, набуття знань і вмінь, які будуть 

затребувані на ринку вже у середньостроковій перспективі, залучення до процесу 

навчання передових практиків туристичної галузі, проведення спільних 

конференцій, семінарів, виставок, круглих столів із проблематики інноваційного 

розвитку туристичних підприємств, диверсифікацію джерел залучення 

фінансових ресурсів на потреби підготовки та перепідготовки інтелектуальних 

кадрів, у тому числі з державних бюджетних резервів, що передбачають 

фінансування організації заходів підвищення кваліфікації на базі мережі закладів 

вищої освіти у регіонах; 

4) формування сприятливих передумов для всебічного розвитку та 

самовдосконалення інтелектуальних кадрів туристичного підприємства  на 

засадах використання положень ліберально-демократичного стилю управління, 

гарантування прозорих можливостей для кар’єрного зростання персоналу            

та самоствердження в колективі, оперативної локалізації та реагування на 

конфліктні ситуації з метою запобігання їх поширенню на підприємстві та 

завдання руйнівної шкоди на процеси формування здорового                     

морально-психологічного клімату серед працівників, забезпечення можливостей 

для покращення не лише професійних компетенцій, але й розвитку         

соціально-психологічного та культурного світогляду персоналу, організації 

задоволення духовних потреб працівника з урахуванням специфіки системи 

внутрішніх цінностей конкретної особистості; 

5) організація комплексної системи моніторингу та діагностики 

ефективності інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційної діяльності 

туристичного підприємства, шляхом забезпечення безперервного збору цільових 

інформаційних даних та використання сучасних методів їх верифікації, побудови 

адаптивної системи кількісних та якісних індикаторів оцінювання ефективності 

праці в інноваційній сфері, залучення послуг аутсорсингових структур до 

проектування стратегічних напрямів підвищення ефективності діяльності 
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інтелектуальних кадрів, ідентифікації незадіяних резервів нарощення 

потужностей в інноваційній сфері та підвищення рівня капіталізації інноваційних 

проектів на туристичному ринку, визначення командної та особистісної ролі 

конкретного працівника за формування кінцевих результатів ефективності 

інноваційної діяльності туристичного підприємства; 

6) вдосконалення системи мотивації праці інтелектуальних кадрів у сфері 

інноваційної діяльності туристичного підприємства, що передбачає орієнтацію на 

таке: 

 формування мотиваційних механізмів посилення матеріальних і 

нематеріальних стимулів підвищення ефективності праці кадрового персоналу на 

засадах зростання частки оплати праці в загальній структурі собівартості 

інноваційного продукту, поширення практики періодичного преміювання 

інтелектуальних кадрів, протидії відтоку та звільненню з підприємства останніх, 

гарантування високого рівня престижності інтелектуальної праці, публічного 

визнання результатів інноваційної активності працівника, підвищення його участі 

в прийнятті стратегічно важливих управлінських рішень у сфері інноваційного 

розвитку туристичного підприємства; 

 реалізація механізмів удосконалення мотивації праці інтелектуальних 

кадрів в інноваційній сфері підприємств туризму, шляхом збалансування 

матеріально-економічних (зменшення бюрократизму в управлінні інноваційними 

бізнес-процесами, запровадження бонусної системи мотивації праці,        

залучення персоналу до процесу розподілу прибутку туристичного підприємства, 

збільшення незалежності у використанні власного робочого часу, лібералізація 

відносин між керівником та підлеглим, надання доплат за стаж роботи на 

підприємстві тощо), соціально-психологічних (гарантування соціального      

пакета послуг працівникові, забезпечення можливості придбання туристичної 

путівки за дисконтними цінами, можливість організації віддалених                     

зон відпочинку на підприємстві, запровадження практики надання безплатного 

харчування для персоналу, підвищення почуття відповідальності за результати 

власної праці, подолання ірраціонального впливу неформальних               
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інституцій на процеси прийняття управлінських рішень, можливість отримання 

додаткових оплачуваних днів відпустки в році за підсумками реалізації 

інноваційного проекту, гарантування стабільності у завтрашньому дні, 

забезпечення почуття стабільності та безпечності інтелектуальних кадрів             

на підприємстві) та ергономічних (використання збалансованих режимів праці      

та відпочинку, забезпечення комфортних умов праці персоналу, гарантування 

техніки безпеки в процесі здійснення експериментальних розробок і реалізації 

інноваційних проектів на ринку, техніко-технологічна стандартизація                  

та регламентація інноваційних бізнес-процесів туристичного підприємства) 

інструментів; 

 активізація процесів опрацювання досвіду передових світових 

практик мотивації праці інтелектуальних кадрів у туристичній сфері, а також 

проектування дієвих механізмів їх адаптивного застосування у вітчизняних 

умовах господарювання, насамперед у частині збалансування матеріальних і 

нематеріальних форм мотивації, диверсифікації джерел фінансування 

інноваційних проектів, збереження та посилення інтелектуального потенціалу 

туристичних підприємств на засадах протидії спробам з боку конкурентів 

переманити інтелектуальні кадри на свою сторону, гарантування соціального 

набору й пакета медичного страхування для персоналу; 

7) забезпечення прозорих справедливих підходів до організації кар’єрного 

зростання інтелектуального персоналу туристичного підприємства на засадах 

формування базисних умов гарантування добросовісної конкуренції в трудовому 

колективі, унеможливлення впливу суб’єктивних чинників на процес      

прийняття управлінсько-кадрових рішень, реалізації прозорих механізмів 

призначення на посади працівників, мінімізації ризиків виникнення системи 

внутрішнього протистояння та противаг в інноваційній сфері туристичного 

підприємства, унеможливлення виникнення потенційних конфліктів           

інтересів між працівниками, надання високої пріоритетності при прийнятті 

рішення щодо призначення на посаду, поряд з професійними характеристиками, 

особистісним рисам доброчесності, порядності, відповідальності та 
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справедливості; 

8) формування та розвиток інтеграційних горизонтально-вертикальних 

взаємозв’язків між туристичними підприємствами та науково-освітніми центрами 

з метою розширення практичної бази розвитку професійних компетенцій 

інтелектуальних кадрів, шляхом налагодження ефективних комунікацій у 

науково-освітній сфері, стимулювання розбудови науково-інноваційних кластерів, 

запровадження практики багатоступеневої та мультифункціональної підготовки 

інтелектуальних кадрів, кооперації ресурсних потужностей у сегменті 

формування матеріально-технічної бази покращення інтелектуально-кадрового 

забезпечення інноваційної діяльності підприємств туризму; 

 9) зміна усталеного інерційного формату функціонування кадрових служб 

туристичних підприємств, що переважно зводиться до документального прийому, 

посадового переводу та звільнення працівників, у частині посилення участі та 

ролі цих служб в процесах формування інтелектуально-кадрового забезпечення 

інноваційної діяльності підприємств туризму на засадах реалізації механізмів 

удосконалення мотивації суб’єктів інтелектуальної праці, використання 

інструментів управління конфліктами, організації та проведення навчань 

персоналу, проведення анкетування працівників на предмет ідентифікації      

зміни параметрів їх трудових інтересів, потреб і запитів, визначення    

стратегічних пріоритетів та орієнтирів розвитку інтелектуальних кадрів на 

перспективу, організації та проведення комунікаційно-розважальних заходів 

серед персоналу; 

10) удосконалення механізмів контролю за діяльністю інтелектуальних 

кадрів туристичного підприємства в інноваційній сфері, шляхом автоматизації 

моніторингу інноваційних бізнес-процесів, використання інформаційних 

технологій для фіксації етапів реалізації інноваційних проектів, переходу до 

практики дерегуляції інноваційної діяльності та підвищення рівня довіри 

керівника до інтелектуальної складової кадрового персоналу, мінімізації проявів 

бюрократичного втручання в проектно-інноваційну діяльність, формування 

гнучких інструментів оперативного корегування процесу реалізації інноваційного 
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проекту підприємства, відповідно до запитів і потреб туристичного ринку, що 

сформувалися на конкретний період часу; 

11) імплементація механізмів підвищення рівня престижності зайнятості на 

туристичному підприємстві на засадах зростання середньої заробітної плати в 

галузі, популяризації видів активного туристичного відпочинку, проведення 

інформаційної кампанії щодо стратегічної важливості розвитку туристичної галузі 

для національної економіки та поглиблення диверсифікації останньої, 

утвердження ролі підприємств туризму стосовно формування сприятливих 

іміджевих характеристик держави на міжнародній арені. 

Таким чином, формування інтелектуально-кадрового забезпечення 

інноваційної діяльності туристичних підприємств є ефективним інструментом 

стимулювання розвитку останніх на інноваційних засадах в умовах лібералізації 

економічних відносин, загострення конкурентної боротьби за клієнта на 

туристичному ринку, а також ускладнення забезпечення підтримки реалізації 

процесів розширеного відтворення на всіх ієрархічних рівнях управління 

національною економікою. Вдосконалення інтелектуально-кадрового 

забезпечення інноваційної діяльності потребує реструктуризації існуючих 

підходів до реалізації кадрової політики туристичних підприємств на засадах 

збалансованості, об’єктивності, раціональності та ресурсної доцільності.  

 

5.4. Узгодження управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств з сучасними тенденціями глобалізації та функціонування 

світового туризму 

 

Масштабні процеси лібералізації економіки та розвитку науково-технічного 

прогресу цілеспрямовано впливають на параметри функціонування галузі 

світового туризму, що формалізуються у наростаючій глобалізації, посиленні 

конкурентної боротьби на ринку надання туристичних послуг, активізації 

комунікаційних відносин та обміну інформаційними даними між суб’єктами 

туристичної галузі, поглибленні спеціалізації підприємств туризму та сегментації 
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світового туристичного ринку. Такі структурні зміни формують якісно новий 

рівень становлення процесів інноваційного розвитку туристичних підприємств, 

що трансформується в появі принципово відмінних від існуючих аналогів на 

ринку туристичних продуктів, поглибленні диференціації потреб і запитів 

потенційних клієнтів з урахуванням менталітету, національних і культурно-

етнічних особливостей останніх, покращення бізнес-процесів функціонування 

галузі світового туризму, активізації міжнародної вертикально-горизонтальної 

інтеграції туристичних підприємств, становлення та розвиток міжнародних 

туристичних кластерів. З огляду на це об’єктивно обумовлюється доцільність 

розробки дієвих організаційно-економічних заходів щодо узгодження параметрів 

системи управління інноваційним розвитком туристичних підприємств із 

сучасними тенденціями глобалізації та функціонування світового туризму. 

Наростаючі процеси глобалізації світового туризму посилюють стратегічну 

важливість і роль цієї галузі в аспекті ефективного розвитку національної 

економіки, диверсифікації ризиків її функціонування, створення нових робочих 

місць, підвищення рівня зайнятості населення, раціонального використання 

природно-ресурсного потенціалу держави та перехід на засади 

постіндустріального типу розвитку.  

Очевидно, що глобалізація світового туризму формує низку викликів для 

інноваційного розвитку вітчизняних туристичних підприємств, ключовими серед 

яких доцільно виділити такі:  

1) потреба в інноваційній техніко-технологічній модернізації й 

автоматизації бізнес-процесів туристичних підприємств;  

2) гармонізація вітчизняних і зарубіжних стандартів якості обслуговування 

клієнтів у процесі надання туристичних послуг;  

3) зміцнення конкурентних переваг підприємств туризму на внутрішньому 

ринку та пошук ефективних шляхів виходу на зовнішній ринок туристичних 

послуг;  

4) поглиблення наявного диспаритету між темпами інноваційної активності 

вітчизняних і зарубіжних туристичних підприємств;  
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5) посилення електронної складової обслуговування клієнтів і активізація 

темпів впровадження інформаційних технологій у бізнес-процеси туристичних 

підприємств;  

6) активізація розбудови мережі об’єктів соціально-економічної та 

дорожньо-транспортної інфраструктури; 

7) узгодження соціальних, культурних, релігійних й етнічних детермінант 

інноваційного розвитку підприємств туристичної галузі;  

8) загострення розбіжностей між нормами й регламентами інституційно-

правового базису регулювання туристичної діяльності в різних державах;  

9) поглиблення наявного диспаритету між темпами інноваційного розвитку 

туристичних підприємств у міжнародному вимірі;  

10) тотальна інформатизація економічних відносин та активізація темпів 

поширення інформації між суб’єктами туристичного бізнесу. 

Налагодження ефективної системи управління інноваційним розвитком 

туристичних підприємств, що враховує глобалізаційні тенденції функціонування 

світового туризму, передбачає перехід на якісно нові засади господарювання, 

ведення туристичного бізнесу та обслуговування клієнтів, що потребує не лише 

залучення додаткових джерел фінансування процесів реалізації інноваційних 

проектів, удосконалення їх техніко-технологічної підтримки, але й зміни 

концептуальної парадигми управління інноваціями туристичних підприємств, що 

базується на дотриманні принципів системності, раціональності, збалансованості, 

неупередженості та економічної доцільності; узгодженні параметрів вітчизняних і 

зарубіжних стратегічних векторів розвитку туристичної галузі; наданні 

першочергової пріоритетності світовим тенденціям функціонування туристичних 

підприємств; використанні науково обґрунтованих підходів до розробки, 

тестування та імплементації інновацій.  

О. Скарга виділяє такі особливості розвитку світового туризму, що 

обумовлені наростаючими глобалізаційними процесами: поглиблення 

міжнародного поділу праці, який формує передумови для зміни балансу наявності 

економічних потужностей та інноваційних ресурсів між окремими державами, а 
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також деформує традиційний розподіл сфер впливу на туристичному ринку; 

інтернаціоналізація фінансів, що проявляється в підвищенні рівня мобільності 

капіталу в міжнародному вимірі, збільшенні частки безготівкових операцій та 

глобалізації банківсько-фінансового сектора, що в сукупності активізує темпи 

інноваційної модернізації туристичних підприємств; інформатизація 

туристичного бізнесу, що структурує процеси популяризації туристичних послуг, 

активізує темпи реалізації інновацій у сфері туризму та «розмиває» державні 

кордони для потенційних клієнтів туристичних підприємств; загострення 

конкурентної боротьби між туристичними підприємствами, яка є 

фундаментальним базисом еволюції, науково-технічного прогресу та інноваційної 

модернізації туристичних продуктів; транснаціоналізація світового туристичного 

ринку, що підсилює взаємозв’язок розвитку внутрішніх і зовнішніх ринків 

окремих держав й активізує процеси становлення міжнародних 

транснаціональних туристичних мереж [245, с. 53]. 

Процес узгодження управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств має бути структурованим і послідовним, що передбачає доцільність 

дотримання його в межах чітко визначеної етапності дій, яка представлена на рис. 

5.6. Організація системи управління інноваційним розвитком туристичних 

підприємств потребує дотримання стратегічної орієнтації на розробку ефективних 

заходів стосовно мінімізації ризиків глобалізації світового туризму, що 

передбачає таке:  

1) реалізація превентивних механізмів подолання дестабілізуючого 

впливу трансформацій на процеси функціонування вітчизняних туристичних 

підприємств на засадах вироблення цілеспрямованої протидії загрозам 

внутрішнього та зовнішнього характеру;  

2) мінімізація ймовірності зриву реалізації спільних міжнародних 

інноваційно-інвестиційних проектів туристичних підприємств, шляхом 

запровадження практики страхування їх потенційних ризиків із урахуванням 

регіонально-галузевої специфіки останніх;  

3) імплементація комплексу заходів щодо забезпечення належного рівня 
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економічної безпеки туристичних підприємств у розрізі її функціональних 

складових (фінансової, ринкової, кадрової, матеріально-технічної, екологічної, 

інформаційної, правової тощо);  

 

Рис. 5.6. Етапи узгодження системи управління інноваційним розвитком 

туристичних підприємств із сучасними тенденціями глобалізації та 

функціонування світового туризму (авторська розробка) 

 

4) формування та розвиток адаптивних властивостей підприємств 

туризму в процесі взаємодії з чинниками зовнішньоринкового середовища; 

ЕТАПИ 
УЗГОДЖЕННЯ  

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 

 
 
 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ЕТАП 

Оцінювання кількісних і якісних параметрів 
розвитку світового туризму; моделювання перс-
пективних сценаріїв інноваційного розвитку 
туристичних підприємств; проектування моделі 
системи управління інноваційним розвитком в 
умовах глобалізації; узгодження інноваційних 
цілей з глобалізаційними тенденціями.  

 

АПРОБАЦІЙНИЙ 
ЕТАП 

Тестування функціональної спроможності сис-
теми управління інноваційним розвитком ту-
ристичних підприємств в умовах глобалізації; 
ідентифікація «слабких» місць системи управ-
ління інноваційним розвитком підприємств; 
виявлення пріоритетних напрямів удосконален-
ня системи управління інноваційним розвитком. 

 

 
ПОСТАНОВЧИЙ 

ЕТАП 

Налагодження функціональної взаємодії між 
складовими елементами системи управління 
інноваційним розвитком туристичних підпри-
ємств в умовах глобалізації; бюджетування 
процесу узгодження та гармонізації вітчизняних 
і зарубіжних стандартів інноваційного розвитку 
підприємств туризму.  
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5) гармонізація інституційного базису регулювання діяльності 

підприємств туристичної галузі в умовах глобалізації та лібералізації світового 

ринку надання туристичних послуг; 

6) налагодження ефективної транснаціональної консультаційної 

підтримки координації процесу інноваційного розвитку вітчизняних туристичних 

підприємств на засадах посилення участі останніх у міжнародних інноваційно-

грантових проектах, конференціях, виставках, симпозіумах тощо; 

7) перехід до практики оперативного реагування підприємствами на 

випередження глобалізаційним викликам, шляхом врахування параметрів 

прогностичних сценаріїв інноваційного розвитку галузі світового туризму;  

8) вивчення та імплементація досягнень передових практик світового 

досвіду управління інноваційним розвитком туристичних підприємств в умовах 

глобалізації економічних відносин;  

9) посилення участі вітчизняних підприємств туризму в міжнародних 

інтеграційних об’єднаннях щодо лобіювання та відстоювання власних 

комерційних інтересів на світовому туристичному ринку;  

10) організація підсистеми управління інноваційними ризиками 

підприємств туризму на засадах моніторингу та втримання в гранично 

допустимих значеннях індикаторів їх економічної безпеки.   

Глобалізація світового туризму формує передумови для розвитку 

туристичних підприємств, активізації темпів інноваційної модернізації останніх, 

появи якісно нових туристичних продуктів на ринку, розбудови об’єктів 

соціально-економічної інфраструктури, впровадження сучасних технологій у 

практику господарювання підприємств, посилення міжнародної транскордонної 

інтеграції суб’єктів туристичного бізнесу, що в сукупності забезпечує ресурсну 

підтримку становлення процесів розширеного відтворення туристичних 

підприємств на інноваційних засадах.  

Поряд з цим, сучасні тенденції розвитку світового туризму потребують 

формування адекватних механізмів та інструментів узгодження системи 

управління інноваціями туристичних підприємств із наростаючими процесами 
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глобалізації. З однієї сторони, такий управлінський організаційно-економічний 

інструментарій має базуватися на можливостях власного ресурсного забезпечення 

конкретного туристичного підприємства, а з іншої, – передбачати обов’язкову 

можливість залучення додаткової ресурсної підтримки фінансово-економічного, 

матеріально-технічного та інтелектуально-кадрового характеру.  

Процеси глобалізації активізують конкурентну боротьбу на світовому 

туристичному ринку, що об’єктивно посилює тенденції інноваційної модернізації 

та активізує темпи покращення якості надаваних туристичних послуг з метою 

зміцнення конкурентних переваг підприємств як на внутрішньому, так і 

зовнішньому ринках. Очевидно, що це вимагає вдосконалення системи 

управління якістю туристичних послуг вітчизняних підприємств на інноваційних 

засадах із урахуванням світових тенденцій зміни параметрів інтересів і потреб 

клієнтів. У зв’язку з цим доцільною є комплексна реалізація таких заходів:  

 орієнтація на своєчасне виявлення параметрів зміни вподобань і 

потреб клієнтів, шляхом організації спільних міжнародних маркетингових 

досліджень і опитувань, ідентифікації перспективних запитів туристів, 

забезпечення стратегічної спрямованості на підвищення рівня задоволеності 

інтересів клієнтів, впровадження міжнародних стандартів якості обслуговування 

туристів на інноваційних засадах, дотримання особистісного підходу до процесу 

надання туристичних послуг із урахуванням індивідуальних запитів і потреб 

конкретної людини; 

 узгодження вітчизняних і міжнародних стандартів ведення 

туристичної діяльності на засадах приведення у відповідність внутрішніх бізнес-

процесів до вимог передових інноваційних практик міжнародного туристичного 

бізнесу, гармонізації вітчизняного й зарубіжного інституційно-правового базису 

регулювання туристичної діяльності та гарантування захисту інтересів клієнтів, 

адаптації міжнародної практики своєчасного відшкодування збитків клієнтам у 

випадку настання форс-мажорних ситуацій, забезпечення організації 

міжнародного стажування працівників вітчизняних туристичних підприємств, 

поширення практики придбання вже існуючих успішних технологій у сфері 
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ведення туристичного бізнесу зі збереженням базових підходів і технічних 

параметрів якості надання туристичних послуг, імплементації норм і вимог 

міжнародних технічних регламентів у процесі реалізації інноваційних проектів у 

туризмі; 

 формування механізму дієвого моніторингу дотримання прийнятих 

стандартів якості надаваних туристичних послуг на засадах організації 

періодичних внутрішніх контрольних процедур (у тому числі з використанням 

сучасних засобів відеофіксації та автоматизації контролю за процесами 

обслуговування клієнтів підприємства), реалізації інструментів зовнішнього 

міжнародного аудиту якості надаваних туристичних послуг, запровадження 

практики використання інструменту так званого «таємного клієнта» з метою 

встановлення реальної об’єктивної оцінки наявних стандартів обслуговування 

туристів на підприємстві. 

 Характерною тенденцією глобалізації світового туризму є системне 

поглиблення спеціалізації туристичного ринку, що обумовлюється регіональною 

специфікою, наявним природно-ресурсним потенціалом конкретної держави та 

наближеністю підприємства до потенційних споживачів туристичних послуг. У 

зв’язку з цим перед вітчизняними туристичними підприємствами постають 

виклики пошуку своєї унікальної ніші на ринку надання туристичних послуг, що, 

з однієї сторони, потребує мобілізації ресурсного забезпечення, а з іншої, – 

орієнтації на ефективне використання наявних конкурентних переваг на засадах 

реалізації системних інновацій.  

У цьому аспекті вдосконалення управління інноваційним розвитком 

туристичних підприємств в умовах глобалізації передбачає таке: 

1) перегляд традиційних усталених підходів до аналізу та планування 

інноваційної діяльності підприємств на засадах моделювання 

зовнішньоекономічних ризиків ведення туристичної діяльності, ідентифікації 

перспективних нішових сегментів туристичного ринку, визначення пріоритетних 

інноваційних туристичних продуктів, що наділені унікальними споживчими 

властивостями, поряд із аналогами основних конкурентів на туристичному ринку;  
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2) узгодження стратегічних, тактичних та оперативних цілей інноваційного 

розвитку туристичних підприємств, шляхом визначення чітких джерел і 

механізмів їх досягнення, встановлення чітких строків реалізації коротко-, 

середньо- та довгострокових інноваційних проектів, моделювання прогностичних 

параметрів потенційних зовнішньоекономічних загроз становлення процесів 

інноваційної модернізації підприємств туризму;  

3) оптимізація використання наявного ресурсного забезпечення на засадах 

мобілізації сильних конкурентних переваг туристичного підприємства, мінімізації 

слабких сторін останнього та усунення так званих «вузьких місць» бізнес-

процесів із урахуванням наявної кон’юнктури світового туристичного ринку, 

сформованих традицій господарювання підприємства, наявної практики реалізації 

інноваційних проектів, специфіки наявного ресурсного потенціалу, що 

кореспондується із загальними тенденціями глобалізації економічних відносин і 

лібералізації базових засад функціонування туристичної галузі. 

Глобалізація туристичної галузі формує передумови для зміцнення 

конкурентних позицій на світовому ринку відомих туристичних брендів і мереж, 

що активізує темпи поширення їх представництв у країнах. Це, з однієї сторони, 

підвищує норми й стандарти обслуговування клієнтів, а з іншої, – ускладнює 

ведення конкурентної боротьби для дрібних і середніх підприємств.  

Поява та активізація темпів поширення на світовому туристичному ринку 

передових інноваційних технологій, що характеризуються високими стандартами 

обслуговування туристів, надійністю функціонування в умовах наростаючих 

трансформаційних змін, а також достатнім рівнем задоволеності інтересів 

потенційних клієнтів, не лише утверджують конкурентні позиції відомих 

туристичних брендів, але й формують передумови для витіснення з ринку 

останніми дрібних низькоконкурентних підприємств.  

У цьому контексті пріоритетним інструментом удосконалення системи 

управління інноваційним розвитком туристичного підприємства є використання 

технології франчайзингу, що, з однієї сторони, дозволяє ефективно  впровадити 

передові інноваційні розробки в практику господарювання, а з іншої, – 
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мінімізувати проектні витрати на розробку та реалізацію інновацій. Використання 

технології франчайзингу під час управління інноваційним розвитком 

туристичного підприємства в умовах глобалізації формує низку переваг, 

основними серед яких доцільно визначити такі:  

- мінімізація комерційних ризиків реалізації інноваційного проекту, що 

обумовлено використанням відпрацьованих технологій, які засвідчили свою 

ефективність у різних умовах господарювання й трансформацій ринкового 

середовища;  

- зменшення операційних витрат на розробку інновацій та забезпечення 

техніко-технологічної підтримки обслуговування інноваційних бізнес-процесів; 

-  можливість гарантування отримання мінімальної норми прибутку в 

процесі реалізації технології франчайзингу, що обумовлюється наявністю вже 

сформованих іміджевих характеристик на ринку технології впроваджуваного 

туристичного бренду;  

- мінімізація помилок функціонування та розвитку інноваційних бізнес-

процесів, що базуються на засадах використання технології франчайзингу;  

- гарантування належного рівня якості надаваної туристичної послуги, 

що забезпечується постійною аутсорсинговою підтримкою управління 

інноваційним розвитком на засадах франчайзингу. 

Характерною тенденцією глобалізації економічних відносин і світового 

туризму, що деформує усталені підходи до ведення туристичного бізнесу, 

обслуговування клієнтів та реалізації інноваційних проектів, є підвищення 

мобільності клієнтів у питаннях вибору пріоритетної туристичної послуги й 

суб’єкта її надання, незалежно від географічно-територіального розташування 

туристичного підприємства. З однієї сторони, це зумовлено невпинною 

розбудовою об’єктів транспортної інфраструктури, появою нових туристичних 

шляхів, розвитком міжнародного авіасполучення, а з іншої, – зростанням рівня 

доходів населення, спрощенням процедур перетину державних кордонів, 

загальною тенденцією щодо лібералізації візового режиму. 

 Підвищення рівня мобільності туристів у міжнародному вимірі активізує 
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темпи інноваційного розвитку підприємств насамперед у таких аспектах:  

1) інтернаціоналізація цільової аудиторії споживачів туристичних послуг 

спонукає підприємства до диверсифікації підходів задоволення інтересів клієнтів 

на інноваційних засадах із урахуванням їх культурних, етнічних і релігійних 

особливостей;  

2) налагодження ефективних комунікацій стосовно міжнародного обміну 

досвідом у сфері інноваційної туристичної діяльності, що формує двосторонній 

взаємозв’язок, за якого клієнт формує параметри запиту в контексті інноваційної 

модернізації туристичного підприємства;  

3) поряд із зростанням рівня мобільності туристів, підвищується й 

міжнародна мобільність переміщення інноваційних технологій у сфері 

туристичного бізнесу, що стимулює процеси інноваційної модернізації 

підприємств;  

4) диференціація клієнтських запитів на туристичний продукт, що 

обумовлена міжнародними особливостями, вимагає формування якісно нових 

багатофункціональних підходів до надання туристичних послуг;  

5) активізація конкуренції на світовому туристичному ринку ініціює 

реалізацію структурних зрушень в організації інноваційних бізнес-процесів 

підприємств. 

Очевидно, що тенденція стосовно підвищення рівня мобільності туристів 

потребує реструктуризації існуючих підходів до управління інноваційним 

розвитком туристичних підприємств і передбачає реалізацію таких пріоритетних 

заходів: 

 формування механізмів покращення транспортної доступності 

об’єктів, на яких безпосередньо надаються туристичні послуги, на засадах участі 

в інноваційних проектах розбудови дорожньо-транспортної інфраструктури, 

диверсифікації видів транспортного сполучення туристичних підприємств, 

підвищення оперативності та комфортності перевезень туристів, поширення 

практики впровадження системного трансферту клієнтів на всіх етапах 

споживання туристичного продукту (в тому числі для потенційних іноземних 
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туристів), налагодження співпраці з міжнародними транспортними компаніями в 

сегменті організації пасажирських перевезень іноземних туристів; 

 управління розвитком адаптивних властивостей інноваційних бізнес-

процесів туристичного підприємства, шляхом забезпечення гнучкості останніх, 

приведення їх у відповідність до етнічних, культурних і релігійних особливостей 

іноземних туристів, диверсифікації спектра надання туристичних послуг із 

урахуванням специфіки національних інтересів потенційних клієнтів, 

одночасного збереження автентичності та гармонійного поєднання 

багатокультурних складових елементів у структурі туристичного продукту, що 

стратегічно орієнтований на задоволення потреб і вимог іноземного туриста; 

 організація превентивних механізмів мінімізації ризиків прояву 

незаконної міграції населення під виглядом первинного споживання туристичного 

продукту, шляхом налагодження ефективної співпраці туристичних підприємств 

із органами прикордонної та митної служби, посилення моніторингу потенційних 

зон виникнення незаконних міграційних процесів, утвердження практики 

страхування ризиків незаконної міграції через передбачення обов’язкової 

наявності адекватного грошового забезпечення в іноземних туристів, придбання 

зворотного квитка, використання біометричних даних клієнта для придбання 

туристичного продукту. 

Процеси глобалізації світового туризму супроводжуються невпинними 

темпами впровадження досягнень науково-технічного прогресу, автоматизацією 

процесів обслуговування клієнтів, миттєвим поширенням інформаційних даних у 

міжнародному просторі світового туристичного бізнесу. У цьому контексті 

узгодження управління інноваційним розвитком туристичних підприємств із 

процесами глобалізації світового туризму потребує забезпечення стратегічної 

орієнтації на таке:  

1) реалізації інструментів обробки, аналізування та систематизації 

глобальних інформаційних даних світового туризму на засадах ідентифікації 

пріоритетної інформації інноваційного характеру, виявлення недостовірних 

інформаційних даних, імплементації механізмів комерціалізації інформації в 
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умовах лібералізації світового туристичного ринку, автоматизації процесів 

зберігання та захисту інформаційних систем туристичного підприємства від 

несанкціонованого втручання, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, 

налагодження оперативного обміну даними між суб’єктами міжнародного 

туристичного бізнесу; 

2) використання пріоритетних механізмів рекламування й популяризації 

інноваційних продуктів туристичного підприємства на міжнародному рівні, 

шляхом використання ресурсних потужностей мережі Інтернет, посилення 

інтеграційних процесів підприємства щодо участі в міжнародних туристичних 

асоціаціях з метою підвищення рівня представленості його інноваційних 

продуктів на світовому туристичному ринку, диверсифікації інструментів і 

засобів рекламування інноваційних конкурентних переваг підприємства для 

пріоритетного сегмента цільової аудиторії потенційних споживачів туристичних 

послуг, організації системної роботи з наявною клієнтською базою підприємства 

на засадах використання можливостей сучасних комп’ютерно-інформаційних 

технологій; 

3) реалізації механізмів електронної комерціалізації інноваційних продуктів 

туристичних підприємств на засадах підвищення рівня представленості послуг 

підприємства на популярних міжнародних туристичних сайтах, забезпечення 

можливостей здійснення безготівкових розрахунків за придбання туристичного 

продукту, поширення практики інтернет-бронювання туристичної послуги, 

використання гнучких дисконтних знижок та акцій для постійних клієнтів, 

забезпечення можливості укладення договорів купівлі-продажу туристичного 

продукту в форматі електронного договору. 

Очевидно, що набір пріоритетних напрямів узгодження управління 

інноваційним розвитком підприємств із глобалізацією та сучасними тенденціями 

функціонування світового туризму доцільно диференціювати залежно від їх 

спеціалізації. 

Стратегічно важливим атрибутом управління інноваційним розвитком 

туристичних підприємств у контексті наростаючих глобалізаційних процесів є 
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гарантування безпечних умов для відпочинку туристів, з огляду на актуалізацію 

міжнародних безпекових викликів, зумовлених проблемами незаконної міграції 

населення, зростанням кількості біженців у світовому масштабі, наявністю так 

званих «заморожених» військових конфліктів, посиленням ризиків виникнення 

терористичних атак. 

Таблиця 5.3 

Диференціація пріоритетних напрямів узгодження управління 

інноваційним розвитком туристичних підприємств із процесами глобалізації 

світового туризму залежно від їх спеціалізації (авторська розробка) 

Спеціалізація 
підприємств Пріоритетні напрями 

Мотель 

Стратегічна орієнтація на проведення інноваційної модер-
нізації системи популяризації туристичних продуктів серед 
цільової аудиторії потенційних клієнтів із урахуванням 
розвиненості дотичної мережі транспортних шляхів   

Готель 

Активізація процесів щодо приведення у відповідність норм і 
стандартів обслуговування клієнтів до вимог передових 
світових практик відомих готельно-ресторанних брендових 
мереж 

Приватна садиба 

Інноваційна диверсифікація спектра туристичних продуктів 
сільського зеленого туризму та реалізація управлінських 
механізмів залучення іноземних клієнтів на внутрішній 
туристичний ринок 

Санаторій 

Реалізація інноваційних механізмів становлення засад 
раціонального використання рекреаційних ресурсів і 
природних потужностей у контексті сталого розвитку 
держави 

 

Для вітчизняних туристичних підприємств вирішення цієї проблеми 

набуває своєї особливої актуальності, враховуючи наявність військового 

конфлікту на Донбасі та специфіку географічно-територіального розташування 

України на перетині східних і західних логістично-транспортних коридорів. 

Гарантування належного рівня безпеки для туристів потребує комплексної 

реалізації організаційно-економічних заходів як на макро- (усунення наявних 

інституційних прогалин регламентації процесу забезпечення безпеки в ході 

надання туристичних послуг, посилення санкцій та відповідальності за 
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порушення норм чинного законодавства в сфері безпеки туризму, підвищення 

ефективності механізмів проходження прикордонного та митного контролю на 

засадах їх автоматизації та мінімізації людського втручання), так і на мікрорівнях 

(поширення практики реалізації механізмів перевірки клієнтської інформації на 

засадах використання біометричних даних туристів, впровадження інформаційних 

технологій при документальному оформленні та обслуговуванні клієнтів у 

процесі надання туристичних послуг, залучення послуг спеціалізованих структур 

для гарантування належного рівня безпеки відпочинку туристів) управління 

економічними відносинами.  

Таким чином, реалізація запропонованих інструментів узгодження 

управління інноваційним розвитком туристичних підприємств в умовах 

глобалізації формує передумови для підвищення ефективності реалізації їх 

ресурсного потенціалу в контексті посилення конкурентної боротьби на світовому 

туристичному ринку. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Забезпечення підтримки процесів інноваційного розвитку туристичних 

підприємств потребує свого адекватного врегулювання на засадах формування 

відповідного організаційно-економічного механізму, який передбачає агрегацію з 

таких структурних компонентів, 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. 

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-
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оперативних цілей у сфері інновацій із можливостями наявного ресурсного 

потенціалу підприємств туризму, налагодження дієвих комунікаційних 

взаємозв’язків із суб’єктами інноваційного процесу туристичної сфери.  

2. 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. Формалізація 

структури цього механізму передбачає участь туристичних підприємств у 

розбудові мережі координаційних рад, бізнес-асоціацій, фондів інвестиційно-

інноваційного розвитку, інноваційно-інфраструктурних кластерів, фондів 

державно-приватного партнерства, науково-технологічних парків, бізнес-

інкубаторів, венчурних фондів, страхових компаній. Реалізація управлінсько-

інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств 

забезпечить покращення керованості реалізації інноваційних проектів, 

капіталізацію інновацій на туристичному ринку, лобіювання та захист інтересів 

туристичних підприємств, інтеграцію ресурсного базису інноваційної 

модернізації останніх, диверсифікацію ризиків інноваційної діяльності, 

вирівнювання просторово-регіональних дисбалансів розвитку інноваційної 

інфраструктури. 

3. Стратегічним інструментом активізації інноваційної діяльності 

туристичних підприємств є формування її інтелектуально-кадрового 

забезпечення, що передбачає раціоналізацію процесів пошуку та підбору 

інтелектуальних кадрів, перегляд усталених принципів і засад розстановки 

працівників на посади, вдосконалення підходів до організації підготовки та 

перепідготовки інтелектуального персоналу, формування сприятливих передумов 

для всебічного розвитку та самовдосконалення працівників, організацію 

комплексної системи моніторингу та діагностики ефективності інтелектуально-

кадрового забезпечення інноваційної діяльності, вдосконалення системи 

мотивації праці інтелектуальних кадрів (оптимізація поєднання матеріальних і 

нематеріальних форм мотивації праці, збалансування матеріально-економічних, 
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соціально-психологічних та ергономічних інструментів мотивації, імплементація 

передових практик світового досвіду мотивації персоналу), забезпечення 

справедливих підходів до організації кар’єрного зростання кадрів, розвиток 

інтеграційних відносин між туристичними підприємствами та науково-освітніми 

центрами, посилення ролі кадрових служб у процесах формування 

інтелектуально-кадрового забезпечення підприємств туризму, вдосконалення 

механізмів контролю за діяльністю інтелектуальних кадрів, імплементацію 

механізмів підвищення рівня престижності зайнятості на туристичному 

підприємстві. 

4. Наростаючі виклики глобалізації світового туризму об’єктивно 

вимагають своєчасної розробки адекватних механізмів та інструментів стосовно 

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, формування механізму моніторингу 

дотримання прийнятих міжнародних стандартів якості надаваних туристичних 

послуг, моделювання зовнішньоекономічних ризиків ведення туристичної 

діяльності, поширення практики застосування технології франчайзингу надання 

туристичних послуг, диверсифікація підходів до задоволення інтересів клієнтів із 

урахуванням їх культурних, етнічних і релігійних особливостей, 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, організація 

превентивних механізмів мінімізації ризиків прояву незаконної міграції 

населення, популяризація інноваційних продуктів вітчизняних туристичних 
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підприємств на світовому ринку, формування механізмів електронної 

комерціалізації інноваційних продуктів підприємств, гарантування безпечних 

умов для відпочинку туристів. 

Результати досліджень автора щодо формування механізмів та інструментів 

розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах висвітлені у 

публікаціях [10; 16; 20; 21; 23; 28; 29; 31; 34; 35-37]. 
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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-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 
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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 має відкриту та динамічну структуру, 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; інституційний 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 



348 

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 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 
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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 інноваційного 

розвитку, їх функцій та завдань, принципів діяльності, застосовуваних методів 

управління, інформаційно-аналітичного забезпечення, організації внутрішньої та 
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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 
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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 досвідом, ідентифікація 

споживчих потреб та оцінювання обсягу платоспроможного 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 соціально-екологічними інноваціями – 

запровадження практики експертної оцінки соціальних і 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 
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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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Додаток А 

Таблиця А.1 

Характеристика аналізованих туристичних підприємств Івано-Франківської 

області на початок 2018 р. 

Юридична 
назва 

підприємства 

Назва об’єкта 
відпочинку 

Тип колективного 
засобу розміщення Місце розташування Розмір 

підприємства 

ПАТ 
“Укртрансгаз” 

Оздоровчий 
комплекс 
“Карпати” 

Готель з комплексом 
послуг відпочинку, 
ресторан 

78500 Івано-Франківська 
обл., м. Яремче, вул. 
Петраша 

Середнє 

ТзОВ “Готель 
«Писанка” 

Готель 
“Писанка” Готель, ресторан 

78200 Івано-Франківська 
обл., м. Коломия, вул. 
В’ячеслава Чорновола 

Мале 

ТзОВ “Оріана-
Буковина” 

Готель 
“Згарда” Готель, ресторан 

78700 Івано-Франківська 
обл., Верховинський р-н, 
с. Верхній Ясенів, присілок 
Печище 

Мале 

Державний 
заклад 
спеціалізований 
санаторій 
“Гірське 
повітря” 

Санаторій 
“Гірське 
повітря” 

Санаторій 

78595 Івано-Франківська 
обл., м. Яремче,              
смт. Ворохта,                           
вул. Данила Галицького 

Середнє 

ТзОВ 
“Санаторій 
«Гердан»” 

Санаторій 
“Гердан” 

Санаторій, 
відпочинкові 
послуги, послуги 
харчування, 
додаткові послуги 

Івано-Франківська обл.,    
м. Яремче, с. Микуличин, 
вул. Грушевського 

Мале 

Державний 
заклад 
спеціалізований 
санаторій 
“Косів” МОЗ 
України 

Санаторій 
“Косів” Санаторій 

78607 Івано-Франківська 
обл., Косівський р-н,  
с. Смодна 

Середнє 

ТзОВ “Лісова 
пісня” 

Засіб 
розміщування 
– садиба  
“Лісова пісня” 

Послуги проживання 

Івано-Франківська обл., 
Богородчанський р-н,         
с. Глибівка, вул. Шевченка, 
10 

Мале 

ТзОВ “ГР-АНД 
і Ко” 

Мотель “ГР-
АНД і Ко”  Послуги проживання 

77000 Івано-Франківська 
обл., м. Рогатин,              
вул. Галицька 

Мале 

 

 

 

Додаток Б 
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Взірець анкети, з використанням якої проводилося експертне опитування  
А Н К Е Т А 

Шановні керівники та провідні фахівці підприємств туризму! 
Просимо Вас взяти участь в опитуванні, яке проводиться з метою 

дослідження розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах. 
Результати опитування будуть використані для обґрунтування 

рекомендацій зі забезпечення інноваційного розвитку підприємств галузі! 
Просимо Вас дати відповіді на запитання анкети. 
Щиро сповідаємося на Вашу відвертість!   

 

Блок А 
Оцінювання стану та ефективності інноваційної діяльності туристичних 

підприємств 
1. Чи ведеться на підприємстві, яке Ви представляєте, свідома діяльність з 
управління інноваціями: 
 Так 

 Ні 

Якщо “Так”, то вкажіть, за якими напрямами: 
 
Інноваційна активність максимальна – створення і впровадження сервісно-
продуктових, організаційно-управлінських, маркетингових, технологічних та 
соціально-екологічних інновацій 

 

Інноваційна активність висока – розроблено і виконується план заходів з 
інноваційної діяльності  

 

Інноваційна активність достатня – періодичне впровадження інновацій, 
пов’язаних з новизною туристичного продукту підприємства та супутніх послуг 

 

Інноваційна активність вища за середню – періодичне впровадження окремих 
нововведень в сфері управління та маркетингу 

 

Інноваційна активність посередня – спостереження за інноваційною активністю 
на ринку туризму та забезпечення адаптації підприємства до змін 

 

Інше (Ваш варіант відповіді) ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 

2. Оберіть види інновацій, які реалізуються на вашому підприємстві, та 
оцініть (від 0 до 10, де 0 – мінімальний бал, 10 – максимальний бал) міру їх 
внеску в забезпечення подальшого розвитку туристичного бізнесу: 
 

Відмітка про 
обрання виду 

інновацій 

Види інновацій Оцінки 
вагомості 

(0-10) 
 Сервісно-продуктові  
 Організаційно-управлінські  
 Маркетингові  
 Технологічні  
 Соціально-екологічні  
 

3. Оцініть ресурсне забезпечення інноваційної діяльності вашого 
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підприємства (у % від 0 до 100 %): 
 

 Оцінки  
(0-100 %) 

Яка частка персоналу підприємства має відношення до інноваційної діяльності  
Якою є частка витрат на інноваційну діяльність в структурі загальних витрат 
підприємства 

 

Оцініть рівень забезпеченості підприємства необхідною матеріально-технічною 
базою для належного ведення інноваційної діяльності 

 

Оцініть рівень забезпеченості підприємства необхідними технологіями для 
належного ведення інноваційної діяльності 

 

Оцініть рівень забезпеченості підприємства необхідним інформаційно-
аналітичним забезпеченням ведення інноваційної діяльності 

 

Оцініть рівень доступності і можливостей підприємства з провадження / 
аутсорсингу науково-дослідної діяльності 

 

 

4. Оцініть міру впровадженості на вашому підприємстві сервісно-
продуктових інновацій (за 10-бальною шкалою, де 10 – стан максимальної 
якості і ефективності, 0 – стан мінімальної активності зі створення і 
впровадження): 
 
Створення і впровадження нових туристичних продуктів  
Започаткування надання принципово нових додаткових послуг для споживачів  
Розвиток нових форм інтеграції і співпраці в туристичному бізнесі та 
пропозиція комплексного завершеного туристичного продукту 

 

Впровадження інноваційних супутніх послуг (фінансово-банківських, 
страхових, транспортно-екскурсійних, спортивно-розважальних та ін.)  

 

 
 

5. Оцініть міру впровадженості на вашому підприємстві організаційно-
управлінських інновацій (за 10-бальною шкалою, де 10 – стан максимальної 
якості і ефективності, 0 – стан мінімальної активності зі створення і 
впровадження): 
 
Розвиненість на підприємстві організаційно-управлінської структури в сфері 
інноваційної діяльності 

 

Сформованість інституційно-правового забезпечення інноваційної діяльності  
Становлення на підприємстві системи управління якістю інноваційної 
діяльності 

 

Рівень впровадження нових інноваційних підходів до управління розвитком 
туристичного підприємства, протікання бізнес-процесів 

 

 
 

6. Оцініть міру впровадженості на вашому підприємстві маркетингових 
інновацій (за 10-бальною шкалою, де 10 – стан максимальної якості і 
ефективності, 0 – стан мінімальної активності зі створення і впровадження): 
Рівень впровадження інноваційних методів дослідження ринку  
Застосування нових інноваційних способів просування турпродуктів на ринку  
Якість та ефективність інновацій в рекламі турпродуктів  
Нововведення в системі Public-relations туристичних підприємств та їх послуг   
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7. Оцініть міру впровадженості на вашому підприємстві технологічних 
інновацій (за 10-бальною шкалою, де 10 – стан максимальної якості і 
ефективності, 0 – стан мінімальної активності зі створення і впровадження): 

 
Рівень автоматизації та інформатизації бізнес-процесів  
Рівень розвитку і поширення електронної форми комунікації підприємства зі 
споживачами, застосування в цих цілях можливостей інформаційних 
технологій 

 

Міра впровадження інформаційних та інтернет-технологій в систему інших 
зовнішніх комунікацій підприємства 

 

Сучасність та інноваційність матеріально-технічної та техніко-технологічної 
бази підприємства  

 

 
 

8. Оцініть міру впровадженості на вашому підприємстві соціально-
екологічних інновацій (за 10-бальною шкалою, де 10 – стан максимальної 
якості і ефективності, 0 – стан мінімальної активності зі створення і 
впровадження): 

 
Наявність та міра поширення ресурсо- і енергоощадних технологій  
Якість нововведень у сфері раціонального природокористування  
Частка екологічних туристичних продуктів підприємства  
Міра впровадження інновацій в системі внутрішньої та зовнішньої соціальної 
відповідальності підприємства 

 

 
 

Блок Б 
Оцінювання ефективності управління та ідентифікація напрямів розвитку 

інноваційної діяльності туристичних підприємств 
 
9. Оберіть відповідь, яка охарактеризує ваше ставлення до необхідності 
активізації інновації діяльності туристичних підприємств за сучасних 
соціально-економічних умов розвитку України: 
 
Інноваційна діяльність – безальтернативний шлях до збереження життєздатності  
Інноваційна діяльність дозволяє зберегти конкурентоспроможність у середньо- і 
довгостроковій перспективі, у т. ч. в умовах євроінтеграції 

 

Інноваційна діяльність дозволяє забезпечити прийнятну ефективність фінансово-
господарської діяльності 

 

В туристичному бізнесі потрібно розробляти і впроваджувати лише сервісно-
продуктові інновації 

 

Інноваційна діяльність далеко не важливий напрям розвитку підприємств 
туризму 

 

Інновації в туристичному бізнесі не потрібні  
Інше (Ваш варіант відповіді) ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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10. За якими, на вашу думку, видами інновацій в туристичному бізнесі 
потрібно сфокусувати головну увагу задля зміцнення конкурентних 
позицій підприємства на ринку (оцініть кожен від 0 до 10, де 0 – мінімальний 
бал, 10 – максимальний бал): 
 
Сервісно-продуктові  
Організаційно-управлінські  
Маркетингові  
Технологічні  
Соціально-екологічні  
Інше (Ваш варіант відповіді) ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 

 
11. Охарактеризуйте рівень реалізації функції аналізу в межах інноваційної 
діяльності на вашому підприємстві (оберіть один варіант відповіді): 
 
Здійснюється комплексний внутрішній та зовнішній аналіз стану інноваційної 
активності та діяльності в туризмі і суміжних видах економічної діяльності, 
галузях економіки  

 

Систематично аналізуються результати внутрішньої інноваційної діяльності на 
підприємстві 

 

Систематично аналізується стан інноваційної діяльності в туризмі  
Ведеться моніторинг і спостереження нововведень, які розробляються і 
впроваджуються в туризмі 

 

Спеціального спостереження та аналізу не здійснюється   
Інше (Ваш варіант відповіді) ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 

12. Охарактеризуйте рівень реалізації функції планування в межах 
інноваційної діяльності на вашому підприємстві (оберіть один варіант 
відповіді): 
 
На підприємстві розроблена відповідна методика і систематично розробляються 
та реалізуються плани інноваційної діяльності 

 

Спеціалізованих планів інноваційної діяльності немає, але окремі заходи 
інноваційного розвитку передбачені іншими планами фінансово-господарської 
діяльності підприємства  

 

Управління інноваційною діяльністю здійснюється не за планами, а за окремими 
проектами зі створення і впровадження інновацій 

 

Планування інноваційної діяльності здійснюється ситуативно в межах 
операційної господарської діяльності 

 

На підприємстві не ведеться робота з планування інноваційної діяльності  
Інше (Ваш варіант відповіді) ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

13. Охарактеризуйте рівень реалізації функції організації в межах 
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інноваційної діяльності на вашому підприємстві (оберіть один варіант 
відповіді): 
 
На підприємстві впроваджена внутрішня організаційна структура управління 
інноваційною діяльністю 

 

На підприємстві визначені конкретні відповідальні за інноваційну діяльність та її 
результати 

 

На підприємстві сформовані центри інноваційного розвитку  
Окремі посадові особи підприємства відповідальні за окремі аспекти 
інноваційної діяльності 

 

На підприємстві управління інноваціями не організовано  
Інше (Ваш варіант відповіді) ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 

 
14. Охарактеризуйте рівень реалізації функції мотивації в межах 
інноваційної діяльності на вашому підприємстві (оберіть один варіант 
відповіді): 
 
В системі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин 
підприємства чітко закріплена система преміювання за інноваційну діяльність і її 
результати  

 

На підприємстві передбачений додатковий бюджет (у т. ч. в системі оплати 
праці) на інноваційну діяльність 

 

Заохочення інноваційної активності винагороджується кар’єрним зростанням чи 
підтримкою у професійно-кваліфікаційному розвитку персоналу 

 

Підприємство застосовує елементи нематеріального стимулювання інноваційної 
діяльності 

 

На підприємстві відсутні будь-які інструменти та засоби винагороди за створення 
і впровадження інновацій 

 

Інше (Ваш варіант відповіді) ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 

15. Якими є ваші пропозиції щодо розвитку інноваційної діяльності 
туристичного підприємства (оберіть не більше двох варіантів відповідей): 
Системне і комплексне планування та впровадження всіх видів і типів інновацій   
Акцентування на сервісно-продуктових інноваціях  
Активне впровадження інновацій, пов’язаних з інформаційними технологіями в межах 
всіх бізнес-процесів підприємства і його відносин з зовнішніми суб’єктами  

 

Створення інновацій в системі коопераційних відносин (у т. ч. туристичних кластерів)  
Розробка і впровадження маркетингових інновацій  
Активізація інноваційних заходів у сфері соціальної відповідальності туристичного 
підприємства 

 

Адаптування до інноваційних змін на ринку туристичних послуг  
Забезпечення конкурентоспроможності туристичного комплексу неінноваційними 
чинниками 

 

Інше (Ваш варіант відповіді) 
__________________________________________________________________________
_____________________________ 
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16. Підприємство, яке Ви представляєте, - це: 
 
Підприємство середнього бізнесу  

Мале туристичне підприємство із зайнятістю від 10 до 50 працівників  

Мікропідприємство, на якому працюють до 10 осіб   

Інше (Ваш варіант відповіді) ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
Готель  

Мотель  

Приватна садиба, заклад розміщування відпочиваючих  

Санаторій  

Інше  

 
Підприємство спеціалізується на внутрішньообласних туристах  

Підприємство спеціалізується на вітчизняних туристах  

Підприємство спеціалізується на вітчизняних та іноземних туристах  

Підприємство спеціалізується на іноземних туристах  

 

 

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Результати експертного опитування інноваційної діяльності підприємств 

туризму (складено автором) 

Види інновацій Параметри оцінювання 

Періоди опитування 
2016 2017 2018 

01. 
2016 

06. 
2016 

01. 
2017 

06. 
2017 

01. 
2018 

06. 
2018 

Сервісно-
продуктові 
 

Створення і впровадження нових туристичних продуктів 7,29 7,36 6,75 6,82 6,89 6,96 
Започаткування надання принципово нових додаткових 
послуг для споживачів 7,50 7,14 7,21 7,28 6,81 7,17 

Розвиток нових форм інтеграції і співпраці в 
туристичному бізнесі та пропозиція комплексного 
завершеного туристичного продукту 

4,72 4,76 4,81 4,04 4,08 4,13 

Впровадження інноваційних супутніх послуг (фінансово-
банківських, страхових, транспортно-екскурсійних, 
спортивно-розважальних та ін.)  

6,67 6,73 6,47 6,54 6,00 6,67 

 
Організаційно-
управлінські  

Розвиненість на підприємстві організаційно-
управлінської структури в сфері інноваційної діяльності 4,96 4,91 4,77 4,59 4,50 4,13 

Сформованість інституційно-правового забезпечення 
інноваційної діяльності 2,97 2,82 2,85 2,88 2,77 2,92 

Становлення на підприємстві системи управління якістю 
інноваційної діяльності 3,08 3,02 3,05 2,52 2,60 2,63 

Рівень впровадження нових інноваційних підходів до 
управління розвитком туристичного підприємства, 
протікання бізнес-процесів 

3,63 3,66 3,57 4,01 3,79 4,21 

 
Маркетингові  

Рівень впровадження інноваційних методів дослідження 
ринку 5,96 5,73 6,17 6,56 6,43 6,13 

Застосування нових інноваційних способів просування 
турпродуктів на ринку 5,76 6,07 6,45 6,65 6,40 6,33 

Якість та ефективність інновацій в рекламі турпродуктів 6,50 7,07 7,78 8,64 8,08 7,92 
Нововведення в системі Public-relations туристичних 
підприємств та їх послуг  8,06 8,77 8,68 9,04 8,53 7,42 

 
Технологічні  

Рівень автоматизації та інформатизації бізнес-процесів 5,78 5,67 5,36 5,96 5,76 5,96 
Рівень розвитку і поширення електронної форми 
комунікації підприємства зі споживачами, застосування в 
цих цілях можливостей інформаційних технологій 

4,83 4,60 4,65 4,69 4,51 4,75 

Міра впровадження інформаційних та інтернет-
технологій в систему інших зовнішніх комунікацій 
підприємства 

9,87 9,68 9,78 8,08 8,33 8,42 

Сучасність та інноваційність матеріально-технічної та 
техніко-технологічної бази підприємства  6,25 6,31 6,16 6,92 6,53 7,25 

Соціально-
екологічні 

Наявність та міра поширення ресурсо- і енергоощадних 
технологій 2,47 2,38 2,56 2,72 2,67 2,54 

Якість нововведень у сфері раціонального 
природокористування 1,93 2,04 2,17 2,23 2,15 2,13 

Частка екологічних туристичних продуктів підприємства 3,73 4,06 4,46 4,96 4,63 4,54 
Міра впровадження інновацій в системі внутрішньої та 
зовнішньої соціальної відповідальності підприємства 7,33 7,98 7,90 8,23 7,76 6,75 

Додаток Г 
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Таблиця Г.1 

Отримані результати щодо забезпеченості параметрів інноваційної 

діяльності туристичних підприємств (складено автором) 

Види інновацій Параметри оцінювання 

Періоди аналізу 
2016 2017 2018 

01. 
2016 

06. 
2016 

01. 
2017 

06. 
2017 

01. 
2018 

06. 
2018 

Сервісно-
продуктові 
 

Створення і впровадження нових турпродуктів 7,29 7,36 6,75 6,82 6,89 6,96 
Започаткування надання принципово нових 
додаткових послуг для споживачів 7,50 7,14 7,21 7,28 6,81 7,17 

Розвиток нових форм інтеграції і співпраці в 
туристичному бізнесі та пропозиція комплексного 
завершеного туристичного продукту 

4,72 4,76 4,81 4,04 4,08 4,13 

Впровадження інноваційних супутніх послуг 
(фінансово-банківських, страхових, транспортно-
екскурсійних, спортивно-розважальних та ін.)  

6,67 6,73 6,47 6,54 6,00 6,67 

 
Організаційно-
управлінські  

Розвиненість на підприємстві організаційно-
управлінської структури в сфері інноваційної 
діяльності 

4,96 4,91 4,77 4,59 4,50 4,13 

Сформованість інституційно-правового забезпечення 
інноваційної діяльності 2,97 2,82 2,85 2,88 2,77 2,92 

Становлення на підприємстві системи управління 
якістю інноваційної діяльності 3,08 3,02 3,05 2,52 2,60 2,63 

Рівень впровадження нових інноваційних підходів до 
управління розвитком туристичного підприємства, 
протікання бізнес-процесів 

3,63 3,66 3,57 4,01 3,79 4,21 

Маркетингові  

Рівень впровадження інноваційних методів 
дослідження ринку 5,96 5,73 6,17 6,56 6,43 6,13 

Застосування нових інноваційних способів просування 
турпродуктів на ринку 5,76 6,07 6,45 6,65 6,40 6,33 

Якість та ефективність інновацій в рекламі 
турпродуктів 6,50 7,07 7,78 8,64 8,08 7,92 

Нововведення в системі Public-relations туристичних 
підприємств та їх послуг  8,06 8,77 8,68 9,04 8,53 7,42 

 
Технологічні  

Рівень автоматизації та інформатизації бізнес-процесів 5,78 5,67 5,36 5,96 5,76 5,96 
Рівень розвитку і поширення електронної форми 
комунікації підприємства зі споживачами, 
застосування інформаційних технологій 

4,83 4,60 4,65 4,69 4,51 4,75 

Міра впровадження інформаційних та інтернет-
технологій в систему інших зовнішніх комунікацій 
підприємства 

9,87 9,68 9,78 8,08 8,33 8,42 

Сучасність та інноваційність матеріально-технічної та 
техніко-технологічної бази підприємства  6,25 6,31 6,16 6,92 6,53 7,25 

Соціально-
екологічні 

Наявність та міра поширення ресурсо- і 
енергоощадних технологій 2,47 2,38 2,56 2,72 2,67 2,54 

Якість нововведень у сфері раціонального 
природокористування 1,93 2,04 2,17 2,23 2,15 2,13 

Частка екологічних туристичних продуктів 
підприємства 3,73 4,06 4,46 4,96 4,63 4,54 

Міра впровадження інновацій в системі внутрішньої та 
зовнішньої соціальної відповідальності підприємства 7,33 7,98 7,90 8,23 7,76 6,75 
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