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повідальністю за невиконання трудового зако-
нодавства.

Окремо в кадровому обліку можна виді-
лити військовий облік на підприємстві в Укра-
їні. Незважаючи на вказівки Міноборони про 
обов’язковість його ведення в компаніях, на 
підприємствах та організаціях, включаючи пові-
домлення у військомати про прийняття/звіль-
нення військовозобов’язаних громадян, запо-
внення в особистих картках персоналу записів і 
дотримання інших положень військового обліку, 
зокрема на випадок військових дій, відсутність 
реальної відповідальності не стимулює підпри-
ємства до його ведення. Власне, військовий 
облік в Україні є пережитком минулого.

Слід пам’ятати про те, що кадрова служба 
підприємства повинна організувати ефективну 
систему із захисту персональних даних пра-
цівників на підприємстві відповідно до законо-
давства України. Мається на увазі, що компа-
нія не може збирати про співробітників деякі 
види інформації (про віросповідання, політичні 
погляди тощо), дані про працівників компанії 
повинні бути суворо конфіденційними (як на 
організаційному, так і на технічному рівнях), 
компанія не може використовувати різні види 
стеження за персоналом, підслуховування їх 
телефонних розмов без їх відома, порушувати 
таємницю листування, зокрема в електронній 
формі, а також здійснювати інше збирання 
інформації про персонал.

В Україні перевірку правильності ведення 
кадрового діловодства та дотримання трудо-
вого законодавства здійснює низка оглядових 
органів, таких як центр зайнятості, фонди соці-
ального страхування, інспекції з охорони праці, 
а основний контроль здійснює Департамент 
нагляду за додержанням законодавства про 
працю Міністерства праці України. Недотри-
мання різних аспектів законодавства про працю 
приводить до матеріальної, адміністративної та 
кримінальної відповідальності.

Слід враховувати, що дані кадрового обліку 
є основою правильного підрахунку заробітної 
плати та впливають на повноту й своєчасність 
її виплати.

Висновки. Кадрове діловодство визнача-
ється як діяльність, що охоплює питання доку-
ментування та організації роботи з докумен-
тами стосовно особового складу підприємства 
(чи системи) щодо приймання, переведення, 
звільнення, обліку працівників тощо. Правильна 
організація кадрового діловодства має велике 
значення.

Саме в кадрових службах громадяни уклада-
ють трудовій договір, ознайомлюються з прави-
лами внутрішнього розпорядку, умовами праці, 
побуту, відпочинку, перспективами професій-
ного зростання. Кадрова служба є дзеркалом 
установи, а від того, як у ній організоване доку-
ментаційне забезпечення управління, склада-
ється враження про установу загалом.
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Стаття присвячена генезису та розвитку категорії «інноваційний потенціал туристичного підпри-
ємства». Визначено етапи розвитку туристичної галузі. Проведено дослідження закономірностей інно-
ваційно-технологічного розвитку. Визначено, охарактеризовано розвиток туристичної галузі за етапами 
інноваційного розвитку. Проведено моніторинг понять інноваційного потенціалу в туристичній галузі (ін-
новаційний туристський потенціал, інноваційний туристичний потенціал на мега- та макрорівнях, ін-
новаційний потенціал регіону, інноваційний потенціал туристичного регіону, інноваційний туристичний 
потенціал на рівні кластеру, інноваційний потенціал туризму на рівні організації, інноваційний ресурсний 
потенціал туристичного підприємства, інноваційний потенціал туристичного підприємства, інновацій-
ний потенціал готельно-ресторанного комплексу, інноваційний потенціал туристичної діяльності під-
приємства, інноваційний потенціал туристичного бізнесу), виявлено взаємозалежність запропонованих 
дефініцій. Надано власне поняття інноваційного потенціалу туристичних підприємств.

Ключові слова: інноваційний потенціал, туристична галузь, туристичне підприємство, інноваційний 
розвиток.

Статья посвящена генезису и развитию категории «инновационный потенциал туристического пред-
приятия». Определены этапы развития туристической отрасли. Проведено исследование закономерно-
стей инновационно-технологического развития. Определено, охарактеризовано развитие туристической 
отрасли по этапам инновационного развития. Проведен мониторинг понятий инновационного потенци-
ала в туристической отрасли (инновационный туристический потенциал, инновационный туристиче-
ский потенциал на мега- и макроуровнях, инновационный потенциал региона, инновационный потенциал 
туристического региона, инновационный туристический потенциал на уровне кластера, инновационный 
потенциал туризма на уровне организации, инновационный ресурсный потенциал туристического пред-
приятия, инновационный потенциал туристического предприятия, инновационный потенциал гости-
нично-ресторанного комплекса, инновационный потенциал туристической деятельности предприятия, 
инновационный потенциал туристического бизнеса), выявлена взаимосвязь предложенных дефиниций. 
Предоставлено собственное понятие инновационного потенциала туристических предприятий.

Ключевые слова: инновационный потенциал, туристическая отрасль, туристическое предприятие, 
инновационное развитие.

The article is devoted to the genesis and development of the category “innovative potential of a tourism enter-
prise”. The stages of development of the tourism industry. A study of the laws of innovation and technological devel-
opment. Dynamic development of the tourism industry as the most volatile industry, which is oriented on constant 
market changes, can be provided on the basis of innovation, and innovation potential should become the basis of 
innovation development. The development of the tourism industry was determined and characterized according to 
the stages of innovative development. The concepts of innovation potential in the tourism industry were monitored 
(innovation tourism potential, innovation tourism potential at the mega and macro level, region innovation potential, 
innovation potential of the tourism region, innovation tourism potential at the cluster level, innovation tourism poten-
tial at the organization level, innovation resource potential of the tourism enterprise, the innovative potential of the 
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tourist enterprise, the innovative potential of the hotel-restaurant complex, innovative potential of tourism enterpris-
es, the innovative potential of the tourism business) and found the relationship of the proposed definitions. Provided 
their own concept of the innovation potential of tourism enterprises. The innovative potential of tourism enterprises 
is a complex category that characterizes the ability and willingness to innovate the tourism product through the use 
of available and hidden resources. The development of tourism enterprises oriented to innovation activity requires 
the availability of innovation potential, which is characterized by three components: available resources providing 
innovative activity, readiness and ability of the enterprise to apply these resources in the tourism market.

Key words: innovative potential, tourism industry, tourist enterprise, innovative development.

Постановка проблеми. В Україні туризм стає 
однією з небагатьох сфер бізнесу, що викликає 
значну зацікавленість як серед українських, так 
і серед закордонних підприємців. По-перше, 
туристична діяльність фактично є посередниць-
кою діяльністю й не потребує значних інвестицій 
для започаткування бізнесу. По-друге, на турис-
тичному ринку можливі вигідні взаємовідносини 
між великими, середніми та малими туристич-
ними підприємствами. По-третє, туризм є пер-
спективною галуззю, оскільки задовольняє 
постійно зростаючий попит населення України 
на якісний відпочинок у провідних туристично-
рекреаційних комплексах світу й має тенденції 
до подальшого зростання. Україна володіє зна-
чним туристично-рекреаційним потенціалом і 
має всі передумови для того, щоб увійти до най-
розвиненіших у туристичному аспекті країн світу 
[1]. Динамічний розвиток туристичної сфери як 
найбільш мінливої галузі, що орієнтується на 
постійні ринкові зміни, можна забезпечити на 
засадах інноватизації, а основою інноваційного 
розвитку має стати інноваційний потенціал.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Одне з перших понять інноваційного потенціалу, 
який забезпечував розвиток системи за рахунок 
нововведень, було застосовано в економічній 
теорії К. Фріменом. Новація, за К. Фріменом, є 
системою заходів щодо розроблення, освоєння, 
експлуатації виробничо-економічного та соці-
ально-організаційного потенціалу, яким володіє 
новація. Сьогодні, незважаючи на досить часте 
використання терміна «інноваційний потен-
ціал», відсутня єдина позиція щодо сутності 
цього поняття та його характеристики [2, с. 183].

Низка авторів (С.В. Козловський [3], А.О. Кри-
сак [4], С.А. Кузьмин [5], А.А. Гальчук [6]) трактує 
інноваційний потенціал як систему, що забезпе-
чує взаємозв’язок можливостей та здатностей 
ресурсів, діє за визначеним вектором і спря-
мована на результат. Ш.Е. Марішлі, Н.Д. Рома-
нова [7], В.О. Матросова, О.Д. Матросов [8], 
визначаючи цей термін, зосереджуються на зді-
бностях системи до трансформації, а викорис-
тання інноваційного потенціалу дає можливість 
переходити до конкретних дій, тобто від тра-
диційного до нового стану задля задоволення 
потреб. В.Є. Командровська, Н.Ю. Кривицька, 
К.І. Домашевська [9] визначають інноваційний 
потенціал як складну структуру, яка склада-
ється з окремих рівнів (галузі, регіону, підприєм-
ства) та можливостей (науково-технологічних, 

виробничих, фінансово-економічних, соціаль-
них та культурно-освітніх), а також спрямована 
на розвиток економіки. В.С. Миронова [10] та 
С.В. Козловський [3] акцентують увагу на ефек-
тивному використанні інформаційних ресурсів, 
які акумулюються завдяки інноваційному потен-
ціалу, перебувають у взаємозв’язку та розвитку, 
а також володіють якісно нової цілісністю, тобто 
інноваційний потенціал можна представити у 
вигляді фігурального інтерфейсу, як систему 
взаємозв’язку ресурсів і результатів, що призна-
чені для обміну інформацією.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
наукову увагу, приділену дослідженню катего-
рії інноваційного потенціалу, залишається не 
визначеним поняття інноваційного потенціалу 
туристичних підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження гене-
зису інноваційного потенціалу туристичних під-
приємств та надання власного визначення цієї 
категорії.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Історично туристична галузь роз-
вивається досить динамічно, часові етапи її 
розвитку трактуються в науковій літературі за 
окремими етапами [11; 12], а особливості роз-
витку цієї галузі у зазначені періоди чітко про-
стежуються (рис. 1).

Проведення досліджень закономірностей 
інноваційно-технологічного розвитку, а саме 
аналіз періодизації великих циклів іннова-
ційного розвитку за М. Кондратьєвим [13] та 
Й. Шумпетером [14], що радикально змінили 
структуру ринку та пов’язані із засвоєнням та 
поширенням технологічних укладів (рис. 2), 
довели, що розвиток туристичної галузі майже 
збігається з часовими рамками великих техно-
логічних циклів.

Сьогодні бурхливий розвиток туристичної 
галузі припадає на п’яту хвилю інноваційного 
розвитку та пов’язаний з розвитком Інтернету й 
новітніх інформаційних технологій, мобільного 
зв’язку, біотехнології, генетично модифікованих 
продуктів, лікарських препаратів тощо. Турис-
тична галузь як важлива складова національ-
ної економіки набуває все більшого значення 
та швидко інтегрується у світову туристичну 
індустрію. Її розвиток впливає на такі сфери 
економіки, як транспорт, сільське господарство, 
торгівля, зв’язок, будівництво, будучи одним з 
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найбільш перспективних напрямів структурної 
переорієнтації економіки [15].

Консолідованим базисом функціонування 
та інноваційного розвитку туристичної галузі 
є інноваційний потенціал (табл. 1). Дослі-
дження цього явища з різних рівнів та кутів 
зору дає можливість визначити точки дотику 
цих понять та сформувати власне бачення 

щодо інноваційного потенціалу туристичного 
підприємства.

Проведений моніторинг понять інноваційного 
потенціалу в туристичній галузі дав змогу вия-
вити певну взаємозалежність запропонованих 
дефініцій, адже інноваційний туристичний потен-
ціал пропонує визначення ресурсів і можливос-
тей інновацій в туризмі на всіх рівнях його функ-

Рис. 1. Історична систематика розвитку туристичної галузі [11; 12, с. 271]

Рис. 2. Періодизація циклів інноваційного розвитку  
за М. Кондратьєвим та Й. Шумпетером [13; 14]
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населення; 
збільшення 

частки 
вільного 

часу; 
активний 
розвиток 

туристичної 
галузі; 

перетворення 
туризму на 

масове явище 

Зростання якості 
туристичного 

обслуговування; 
перетворення 

туризму на 
головну галузь 

економіки 
багатьох країн; 

розвиток 
основних 

міжнародних 
туристичних 
організацій 
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Таблиця 1
Тезаурус понять інноваційного потенціалу в туристичній галузі

Термін Визначення Взаємозалежність
Інноваційний 
туристський потенціал

Включає інноваційні туристські ресурси (як 
доступну частину туристського пропозиції, так і 
його ймовірну частину, яка не використовується 
нині з об’єктивних причин, але має ймовірність 
використання в подальшому) [16].

Визначення ресурсів та 
можливостей інновацій в 
туризмі.

Інноваційний 
туристичний потенціал 
на мега- та макрорівнях

Це туристичний потенціал, що включає 
ресурсний, природній, інфраструктурний 
потенціал регіону (дестинації) [17, с. 116].

Формування 
платформи для 
розвитку інноваційного 
туристичного бізнесу.

Інноваційний потенціал 
регіону

Віддзеркалює спроможність до інноваційного 
розвитку з використанням усіх необхідних для 
цього ресурсів, що є в розпорядженні [18, с. 9].

Забезпечення 
спроможності 
використовувати ресурси.

Інноваційний потенціал 
туристичного регіону

Безпосередньо впливає на ступінь застосування 
інновацій туристичним підприємством, адже чим 
більшими можливостями володіє підприємство, 
тим вищим є рівень інноваційних розробок на 
туристичному підприємстві [19].

Визначення можливості 
інноваційного розвитку 
туристичних підприємств 
регіону.

Інноваційний 
туристичний потенціал 
на рівні кластеру

Це ресурси управлінського впливу, 
ресурсоощадних технологій, економічної 
взаємодії та організаційної підтримки суб’єктів 
кластеру [17, с. 116].

Кооперація ресурсного 
забезпечення організацій 
туристичної галузі.

Інноваційний потенціал 
туризму на рівні 
організації

Сукупність матеріальних та нематеріальних 
ресурсів організації (інтелектуальний, 
комунікативний, репутаційний, клієнтський 
капітали) [17, с. 116].

Забезпечення можливості 
використання ресурсів 
інноваційного потенціалу.

Інноваційний ресурсний 
потенціал туристичного 
підприємства

Узагальнююча кількісно-якісна характеристика 
наявності та використання всіх видів інноваційних 
ресурсів, якими володіє сфера туризму в 
масштабах підприємства, яка необхідна для 
здійснення діяльності з надання якісного 
обслуговування туристів [16].

Використання 
інноваційних ресурсів на 
підприємстві.

Інноваційний потенціал 
туристичного 
підприємства

Потенціал, який спрямований на формування 
нового туристичного продукту, надання 
унікальної туристичної послуги, застосування 
нових маркетингових підходів з огляду на 
нові техніки та ІТ-технології, що підвищують 
конкурентоспроможність туристичного продукту 
[20, с. 66]

Формування 
інноваційного 
туристського продукту.

Здатність його організаційної культури до 
самодобудови [21].

Наявність і застосування 
організаційної культури.

Інноваційний потенціал 
готельно-ресторанного 
комплексу

Описує можливості підприємства туристичного 
бізнесу запроваджувати інноваційну діяльність, 
тому управління інноваційним потенціалом 
є основним завданням для підприємства 
туристичного бізнесу, оскільки ефективність 
діяльності в умовах сучасної конкуренції 
залежить від здатності створювати та активно 
вживати організаційних, технічних, маркетингових 
та інших інноваційних заходів, які створюють 
інноваційний потенціал [22, с. 433].

Запровадження 
інноваційної діяльності на 
підприємствах готельно-
ресторанного бізнесу.

Інноваційний потенціал 
туристичної діяльності 
підприємства

Сприяє посиленню інноваційного характеру 
туристичної діяльності, формуванню особливої 
інноваційної сфери з властивими їй специфікою 
та суб’єктами [23, с. 116].

Формування інноваційної 
сфери в туризмі.

Інноваційний потенціал 
туристичного бізнесу

Можливість перетворення та раціоналізації 
досвіду й сформованих стереотипів взаємодії 
суб’єктів бізнес-процесу, відповідно, інноваційний 
потенціал туристичного підприємства постає 
як можливість перетворення та раціоналізації 
досвіду взаємодії суб’єктів цього підприємства 
[24, с. 203].

Перетворення та 
раціоналізація досвіду 
інновацій в туризмі.
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ціонування; інноваційний туристичний потенціал 
на мега- та макрорівнях забезпечує формування 
певної платформи для розвитку інноваційного 
туристичного бізнесу; інноваційний потенціал 
регіону забезпечує спроможність використову-
вати інноваційні ресурси на підприємствах цього 
регіону; інноваційний потенціал туристичного 
регіону визначає можливості інноваційного роз-
витку туристичних підприємств регіону; іннова-
ційний туристичний потенціал на рівні кластеру 
орієнтується на кооперацію ресурсного забезпе-
чення організацій туристичної галузі; інновацій-
ний потенціал туризму на рівні організації втілює 
можливість використання ресурсів інноваційного 
потенціалу; інноваційний ресурсний потенціал 
туристичного підприємства характеризує вико-
ристання інноваційних ресурсів на підприємстві; 
інноваційний потенціал туристичного підприєм-
ства за допомогою наявності та застосування 
організаційної культури формує інноваційний 
туристський продукт шляхом використання інно-
ваційного потенціалу; інноваційний потенціал 
готельно-ресторанного комплексу запроваджує 
інноваційну діяльність на підприємствах готельно-

ресторанного бізнесу; інноваційний потенціал 
туристичної діяльності підприємства сприяє фор-
муванню інноваційної сфери в туризмі; іннова-
ційний потенціал туристичного бізнесу шляхом 
перетворення та раціоналізації досвіду інновацій 
в туризмі організовує взаємодію інноваційно орі-
єнтованих туристичних підприємств.

Отже, генезис інноваційного потенціалу інно-
ваційно орієнтованих туристичних підприємств 
базується на вищенаведених дефініціях і дає 
можливість сформувати власну думку про це 
поняття. Інноваційний потенціал туристичних 
підприємств – це комплексна категорія, яка 
характеризує можливість і готовність впрова-
дити інноваційний туристичний продукт шляхом 
застосування наявних та прихованих ресурсів.

Висновки. Розвиток туристичних підпри-
ємств, які орієнтовані на інноваційну діяльність, 
вимагає наявності інноваційного потенціалу, 
який характеризується трьома складовими, а 
саме наявними ресурсами, що забезпечують 
інноваційну діяльність, готовністю та можли-
вістю підприємства застосовувати ці ресурси на 
туристичному ринку.
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