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TOURIST ENTERPRISES INNOVATIVE POTENTIAL DEVELOPMENT CONCEPTUAL 
CONDITIONS SYSTEM

Мета — побудувати концептуальну схему розвитку інноваційного потенціалу туристичних 
підприємств.

Методи. У процесі дослідження використано прийоми абстракції (для виявлення ключових момен-
тів розуміння інноваційного потенціалу в туристичній галузі), системного аналізу та синтезу (для роз-
роблення концептуальної схеми розвитку інноваційного потенціалу туристичних підприємств).

Результати. Рушійною силою перетворень в туристичній галузі виступає розвиток інновацій-
ного потенціалу окремих туристичних підприємств, який потребує осмислення та концептуалі-
зації. З урахуванням теоретичних напрацювань, які сформовані в сучасній економічній науці щодо 
концептуального розуміння розвитку інноваційного потенціалу туристичних підприємств необхід-
но визначити, що інноваційний потенціал в туристичній галузі — це комплексна категорія, яка 
характеризує можливість і готовність впровадити інноваційний туристичний продукт шляхом 
застосування наявних та прихованих ресурсів. Концептуальна схема розвитку інноваційного по-
тенціалу туристичних підприємств містить такі елементи: передумови (на макро, мезо, мікро 
рівнях), напрями (інноваційна інфраструктура, інноваційний продукт, організаційні інновації, 
технологічні інновації, маркетингові інновації), мотиви (перенасичення населення багатьма стан-
дартизованими туристичними продуктами, зростання потреби населення в знайомстві зі спосо-
бом життя в інших регіонах і одержанні нових знань, технологічна революція й експансія послуг 
в економіці), тенденції (електронна торгівля туристичним продуктом, створення віртуальних 
туристичних фірм), принципи (загальні, спеціальні, специфічні), методи (економічні, управлінські, 
ринкові), проблеми (відсутність комплексної програми розвитку на рівні підприємства, застаріла 
матеріально-технічна база інноваційного потенціалу підприємства, брак кваліфікованих кадрів з 
формування та використання інноваційного потенціалу, високий ступінь ризику інноваційних пе-
ретворень), інформаційне забезпечення, результати (формування інноваційного туристичного про-
дукту, розвиток клієнтського потенціалу, створення позитивної репутації, сприяння популярнос-
ті туристичного бренду) розвитку. Розвиток інноваційного потенціалу туристичних підприємств 
має спиратися на діалектичний зв’язок вказаних елементів.

Ключові слова: інноваційний потенціал, туристична галузь, туристичне підприємство, кон-
цептуальна схема, розвиток.

Постановка проблеми. «сучасні трансфор-
маційні процеси, які відбуваються в туристич-

ній галузі, є поштовхом як до радикальних, 
так і до незначних інновацій на окремих ту-
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ристичних підприємствах. від інноваційного 
потенціалу ці суб’єкти очікують бажаних ре-
зультатів, які виражаються в отриманні ефек-
ту. вважається, що інноваційний потенціал 
є головною умовою існування туристичного 
підприємства та необхідною передумовою 
створення і комерціалізації інноваційного 
туристичного продукту, який є результатом 
діяльності цього підприємства» [1–3, 5, 7–8, 
10–12, 14–16].

складність та тривалість інноваційного 
процесу на тлі впливу дестабілізуючих факто-
рів вітчизняної економіки стають причиною 
значних труднощів щодо вибору та впрова-
дження оптимальних інновацій. це зумовлює 
необхідність комплексного, виваженого, сис-
темного розуміння розвитку інноваційного 
потенціалу туристичних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З урахуванням теоретичних напрацювань, 
які сформовані в сучасній економічній науці 
щодо концептуального розуміння розвитку 
інноваційного потенціалу туристичних під-
приємств, необхідно визначити, що серед на-
уковців немає єдиного підходу до розуміння 
цього процесу.

«теоретико-методологічному забезпе-
ченню розвитку інноваційного потенціалу 
туристичних підприємств присвячені наукові 
праці деяких вчених» [2, 3, 5–8, 10–12], таких 
як: о. Давидова, Ю. З. Драчук, і. і. Дульцева, 
о. М. кальченко, t. Beck, l. ross, l. Norman, 
о. П. крупський, г. і. Михайліченко, о. Па-
нухник. ці автори приділяли увагу питанням 
визначенню та семантичному аналізу катего-
рії «інноваційний потенціал» у туристичній 
галузі. визначення передумов і спонукальних 
причин розвитку інноваційного потенціалу 
досліджувалось у роботах Ю. Б. Миронова, 
г. і. Михайліченко, в. і. карюк, в. в. Про-
хорової, о. Ю. Давидової, в. М. Проценко, 
о. в. Фарат, М. в. Марущак. Мотиви розвит-
ку інноваційного потенціалу були розглянуті 
о. П. крупським та Б. М. Мізюк, Б. Я. По-
лотай. в роботах н. н. гуржий, а. в. тре-
тинко, о. П. крупського, к. Б. герасимова, 
в. і. карюк, М. М. романової було розгля-
нуто принципи, проблеми та результати роз-
витку інноваційного потенціалу туристичних 
підприємств. однак формування системного 
розуміння концептуальних засад розвитку ін-
новаційного потенціалу туристичних підпри-
ємств є невизначеним у науковій літературі.

Мета статті — побудова концептуальної 
схеми розвитку інноваційного потенціалу ту-
ристичних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
«Проведений моніторинг понять інновацій-
ного потенціалу в туристичній галузі [2, 3, 
5–8, 10–12] дав змогу виявити ключові мо-
менти розуміння цього поняття, а саме:

— інноваційний туристичний потенціал 
пропонується розуміти як взаємодію ресурсів 
і можливостей інновацій в туризмі на усіх рів-
нях його функціонування;

— інноваційний туристичний потенціал 
на макрорівні забезпечує формування певної 
платформи для розвитку інноваційного ту-
ристичного бізнесу;

— інноваційний потенціал регіону забез-
печує спроможність використовувати іннова-
ційні ресурси на підприємствах цього регіону;

— інноваційний потенціал туристичного 
регіону визначає можливості інноваційного 
розвитку туристичних підприємств регіону;

— інноваційний туристичний потенціал 
на рівні кластера орієнтується на кооперацію 
ресурсного забезпечення організацій турис-
тичної галузі;

— інноваційний потенціал туризму на рів-
ні організації втілює можливість використан-
ня ресурсів інноваційного потенціалу;

— інноваційний ресурсний потенціал ту-
ристичного підприємства характеризує вико-
ристання інноваційних ресурсів на підприєм-
стві;

— інноваційний потенціал туристичного 
підприємства за допомогою наявності і за-
стосування організаційної культури формує 
інноваційний туристський продукт шляхом 
використання інноваційного потенціалу;

— інноваційний потенціал готельно-рес-
торанного комплексу запроваджує інновацій-
ну діяльність на підприємствах готельно-рес-
торанного бізнесу як складової туристичної 
галузі;

— інноваційний потенціал туристичної 
діяльності підприємства сприяє формуванню 
інноваційної сфери в туризмі;

— інноваційний потенціал туристичного 
бізнесу шляхом перетворення і раціоналізації 
досві ду інновацій у туризмі організовує взає-
модію інноваційно орієнтованих туристичних 
підприємств» [2, 3, 5–8, 10–12].

таким чином, генезис інноваційного 
потенціалу в туристичній галузі базується 
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на вище наданих ознаках і дає можливість 
сформувати власну думку щодо цього по-
няття. інноваційний потенціал у туристич-
ній галузі — це комплексна категорія, яка 
характеризує можливість і готовність впро-
вадити інноваційний туристичний продукт 
шляхом застосування наявних та прихова-
них ресурсів.

З кожним роком дедалі більше підпри-
ємств туристичної галузі звертаються до пе-
реваг інноваційних перетворень, що надають 
можливість покращити показники прибутку, 
підвищити імідж в очах потенційних та клю-
чових клієнтів і бізнес-партнерів, швидко 
вийти на нові, раніше не досяжні ринки. ру-
шійною силою цих перетворень виступає роз-
виток інноваційного потенціалу, який потре-
бує осмислення та концептуалізації.

концептуальну схему розвитку іннова-
ційного потенціалу туристичних підприємств 
пропонуємо розглядати у розрізі поданих на 
рис. 1 передумов, напрямів, мотивів, тенден-
цій, принципів, методів, проблем, результатів 
розвитку.

Зауважимо, що «розвиток інноваційного 
потенціалу туристичних підприємств повинен 
спиратися на діалектичний зв’язок передумов 
різних рівнів. на макрорівні визначено такі 
передумови» [10, 14]:

— «нові напрями розвитку науки і техні-
ки, поява нових технологій;

— економіко-політична ситуація в краї-
нах світу;

— прагнення туристичних підприємств 
закріпитись на ринку, боротьба за виживання 
та лідерство;

— зміна ситуації на ринку туристичних 
послуг: зміна структури попиту, поява нових 
туристичних маршрутів та нових вимог до 
якості туристичних продуктів з боку спожи-
вача;

— розроблення державних концепцій роз-
витку туризму, прийняття нових норматив-
но-правових актів із соціально-економічних 
питань, зокрема таких, які визначають еконо-
мічні і політичні принципи функціонування 
туристичних підприємств;

— впровадження інновацій у діяльність 
підприємств, які тісно пов’язані зі сферою ту-
ризму (готелі, оздоровчі заклади, транспортні, 
телекомунікаційні компанії та ін.);

— нововведення на міжнародному рівні, 
нові форми економічних взаємовідносин, рі-

шення, прийняті міжнародними та регіональ-
ними туристичними організаціями;

— форс-мажорні обставини: терористич-
ні акти, екологічні та техногенні катастрофи 
тощо» [9].

на рівні галузі [18] пропонуються такі пе-
редумови розвитку інноваційного потенціалу 
туристичного підприємства:

— активізація публікацій у мережі інтер-
нет з висвітленням переваг того чи іншого ту-
ристичного продукту;

— участь у професійних виставках на 
основних вітчизняних та закордонних турис-
тичних ринках для пропаганди туристичного 
потенціалу;

— підтримка галузей і виробництв, що є 
постачальниками товарів та послуг для під-
приємств туристичної індустрії (кафе, ресто-
ранів, кінотеатрів, побутових послуг);

— розвиток інноваційних видів туризму 
шляхом проведення різноманітних конфе-
ренцій та інших ділових та наукових заходів;

— створення ефективної системи підго-
товки, перепідготовки кваліфікованих пра-
цівників у галузі туризму.

«Передумовами розвитку інноваційного 
потенціалу на рівні підприємства виступають 
управлінські, кадрові та фінансові складові:

 — ставлення працівників підприємства 
до нововведень, їх кваліфікація, досвід;

 — ставлення вищого керівництва підпри-
ємства до нововведень;

 — система управління інноваціями;
 — інвестиції» [16].

«Мотивами розвитку інноваційного по-
тенціалу туристичних підприємств можна на-
звати такі:

— перенасичення населення багатьма 
стандартизованими туристичними продукта-
ми;

— зростання потреби населення в озна-
йомленні зі способом життя в інших регіонах і 
одержанні нових знань;

— технологічна революція й експансія по-
слуг в економіці;

— перехід від економіки пропозиції до 
економіки попиту;

— інші» [7, 15].
Методологічні позиції відносно напрямів 

розвитку інноваційного потенціалу туристич-
них підприємств дещо розбіжні.

у сучасних умовах функціонування ін-
новаційно орієнтованих підприємств ви-
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окремлюють такі напрями розвитку: «1) межа 
інноваційної інфраструктури; 2) межа іннова-
ційних продуктів; 3) межа організаційних но-
вовведень; 4) межа технологічних інновацій; 
5) межа маркетингових інновацій» [4].

«група авторів [1, 7, 13] бачить такі напря-
ми розвитку: 1) випуск нових видів туристич-
ного продукту; 2) застосування нових техно-
логій і техніки при формуванні традиційних 
видів туристичного продукту; 3) залучення 
на туристичному підприємстві раніш не ви-
користаних ресурсів; 4) організаційні зміни 
у виробництві і споживанні традиційного ту-
ристичного продукту; 5) новий менеджмент; 
6) новий маркетинг» [1, 7, 13].

М. М. романова, спираючись на Поло-
ження світової організації торгівлі «пропонує 
розвиток інноваційного потенціалу за такими 
напрямами: структура управління; кадрова 
політика; економічна і фінансова діяльність; 
маркетинг тощо» [17].

Подібної позиції дотримується 
о. П. крупський [7], виокремлюючі наступ-
ні напрямки: організаційні; технологічні; ко-
мерційні; фінансові.

Щодо визначення принципів розвитку ін-
новаційного потенціалу, то найбільш змістов-
но їх було наведено в роботі в. і. карюк «ін-
новації як фактор розвитку сучасного туризму 
в україні»:

— «системність і компетентність: перед-
бачає розуміння інноваційного потенціалу як 
окремої, цілісної системи, яка складається із 
сукупності елементів, які взаємопов’язані та 
взаємозалежні і створюють певну єдність;

— безперервність і динамічність: розви-
ток повинен здійснюватися безперервно і ди-
намічно;

— перспективність: розвиток повинен 
мати різні узгоджені горизонти планування 
(довгострокові та короткострокові);

— планомірність: формування інновацій-
ної політики з метою її реалізації через систе-
му планування;

— орієнтація на потреби ринку: іннова-
ційний потенціал має гнучко та швидко реагу-
вати на зміни ринку через задоволення нових 
потреб споживачів;

— пріоритетність: пріоритет інноваційно-
го над традиційним; вибір конкретних шляхів 
розвитку;

— екологічність: розвиток інноваційного 
потенціалу має ґрунтуватися на покращен-

ні екологічного стану підприємства, впрова-
дженні нових ресурсозберігаючих технологій;

— невизначеність: розвиток інноваційно-
го потенціалу схильний до ризику, тому має 
бути план зниження ризику;

— адаптивність: передбачає внесення змін 
у процес розвитку інноваційного потенціалу у 
зв’язку зі змінами у зовнішньому та внутріш-
ньому середовищі;

— тотальна участь: забезпечує залучення 
до розвитку інноваційного потенціалу всього 
персоналу підприємства» [14, с. 111–112].

Ґрунтуючись на авторському баченні 
методів розвитку інноваційного потенціалу, 
можливо виділити такі: економічні, управ-
лінські, ринкові методи. виходячи з такого 
бачення, як інструментів розвитку інновацій-
ного потенціалу запропоновано теоретичні та 
практичні інструменти, які використовуються 
в економіці, статистиці, управлінні, марке-
тингу: статистичний моніторинг, стратегічне 
планування, моделювання та прогнозування, 
розробка та вибір сценаріїв, бізнес-плануван-
ня, контролінг етапів розвитку, управління 
знаннями.

аналіз низки наукових робіт [7, 9, 16, 17] 
дозволяє виявити проблеми розвитку іннова-
ційного потенціалу, які пов’язані з «професій-
ною культурою менеджерів, нестачею фінан-
сування, недосконалістю кадрової політики 
на туристичному підприємстві; відсутністю 
зв’язків  із продуцентами інновацій у турис-
тичному просторі; недосконалістю державної 
політики з підтримки інноваційного розвит-
ку; неспроможність туристичних підприємств 
передбачити і подолати ризики тощо» [7, 9, 
16, 17].

результатом розвитку інноваційного по-
тенціалу можуть виступати: «формування 
інноваційного туристичного продукту; роз-
виток клієнтського потенціалу; створення по-
зитивної репутації; сприяння популярності 
туристичного бренду» [7, 14].

Висновки. розвиток інноваційного по-
тенціалу в туристичній галузі як комплексна 
категорія, яка характеризує можливість і го-
товність впровадити інноваційний туристич-
ний продукт шляхом застосування наявних 
та прихованих ресурсів, у рамках діяльності 
підприємства має такі концептуальні елемен-
ти: передумови (на макро-, мезо-, мікрорів-
нях), напрями (інноваційна інфраструктура, 
інноваційний продукт, організаційні іннова-
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ції, технологічні інновації, маркетингові ін-
новації), мотиви (перенасичення населення 
багатьма стандартизованими туристичними 
продуктами, зростання потреби населення в 
ознайомленні зі способом життя в інших ре-
гіонах і одержанні нових знань, технологічна 
революція й експансія послуг в економіці), 
тенденції (електронна торгівля туристичним 
продуктом, створення віртуальних туристич-
них фірм), принципи (загальні, спеціальні, 
специфічні), методи (економічні, управлін-
ські, ринкові), проблеми (відсутність комп-
лексної програми розвитку на рівні підпри-
ємства, застаріла матеріально-технічна база 
інноваційного потенціалу підприємства, брак 
кваліфікованих кадрів з формування та вико-
ристання інноваційного потенціалу, високий 
ступінь ризику інноваційних перетворень), 
інформаційне забезпечення, результати (фор-
мування інноваційного туристичного про-
дукту, розвиток клієнтського потенціа-
лу, створення позитивної репутації, сприяння 
популярності туристичного бренду) розвитку, 
що дозволило довести перманентність роз-
витку інноваційного потенціалу досліджува-
них підприємств. Перспективами подальших 
наукових розробок має стати конкретизація 
інформаційного забезпечення розвитку інно-
ваційного потенціалу через побудову інфор-
маційного плато створення інновацій.
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Objective. To construct a conceptual scheme of development of innovative potential of tourist enterprises.
Methods. In the course of the research, abstraction techniques were used (to identify key moments in 

understanding the innovative potential in the tourism industry), system analysis and synthesis (for develop-
ing a conceptual scheme for the development of the innovative potential of tourism enterprises).

Results. The driving force behind the transformations in the tourism industry is the development of the in-
novative potential of individual tourist enterprises, which needs to be understood and conceptualized. Taking 
into account theoretical developments, which are formed in modern economic science in terms of conceptual 
understanding of the development of innovative potential of tourist enterprises, it is necessary to determine 
that the innovative potential in the tourism industry is a complex category that characterizes the possibility 
and readiness to implement an innovative tourism product through the use of available and hidden resources. 
The conceptual scheme of the development of the innovative potential of tourist enterprises includes the fol-
lowing elements: preconditions (macro, meso, micro levels), directions (innovation infrastructure, innovative 
product, organizational innovations, technological innovations, marketing innovations), motives (population 
overflow by many standardized tourist products, growth the needs of the population in acquaintance with the 
way of life in other regions and the acquisition of new knowledge, technological revolution and the expansion of 
services in the economy), trends (electron (trade, tourism product, creation of virtual tourist firms), principles 
(general, special, specific), methods (economic, managerial, market), problems (absence of complex program 
of development at the enterprise level, outdated material and technical base of innovation potential of the en-
terprise, lack of qualified personnel on the formation and use of innovative potential, high degree of risk of in-
novation transformation), information provision, results (formation of innovative tourism product, roses ytok 
potential client, creating a positive image, promoting tourism brand popularity) development.

The development of the innovative potential of tourism enterprises should be based on the dialectical 
connection of these elements.

Key words: innovative potential, tourism industry, tourism enterprise, conceptual scheme, development.

Цель —построить концептуальную схему развития инновационного потенциала туристиче-
ских предприятий.

Методы. В процессе исследования использованы приемы абстракции (для выявления ключевых 
моментов понимания инновационного потенциала в туристической отрасли), системного анализа 
и синтеза (для разработки концептуальной схемы развития инновационного потенциала тури-
стических предприятий).

Результаты. Движущей силой преобразований в туристической отрасли выступает разви-
тие инновационного потенциала отдельных туристических предприятий, который требует ос-
мысления и концептуализации.
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С учетом теоретических наработок, которые сформированы в современной экономической 
науке для концептуального понимания развития инновационного потенциала туристических пред-
приятий, необходимо отметить, что инновационный потенциал в туристической отрасли — это 
комплексная категория, характеризующая возможность и готовность внедрить инновационный 
туристический продукт путем применения имеющихся и скрытых ресурсов.

Концептуальная схема развития инновационного потенциала туристических предприятий со-
держит следующие элементы: предпосылки (на макро-, мезо-, микроуровнях), направления (иннова-
ционная инфраструктура, инновационный продукт, организационные инновации, технологические 
инновации, маркетинговые инновации), мотивы (перенасыщение населения многими стандарти-
зированными туристическими продуктами, рост потребности населения в знакомстве с образом 
жизни в других регионах и получении новых знаний, технологическая революция и экспансия услуг в 
экономике), тенденции (электроная торговля туристическим продуктом, создание виртуальных 
туристических фирм), принципы (общие, специальные, специфические), методы (экономические, 
управленческие, рыночные), проблемы (отсутствие комплексной программы развития на уровне 
предприятия, устаревшая материально-техническая база инновационного потенциала предпри-
ятия, нехватка квалифицированных кадров по формированию и использованию инновационного по-
тенциала, высокая степень риска инновационных преобразований), информационное обеспечение, 
результаты (формирование инновационного туристического продукта, развитие клиентского по-
тенциала, создание положительной репутации, содействие популярности туристического брен-
да) развития.

Развитие инновационного потенциала туристических предприятий должно опираться на ди-
алектическую связь указанных элементов.

Ключевые слова: инновационный потенциал, туристическая отрасль, туристическое пред-
приятие, концептуальная схема, развитие.
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