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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційний шлях розвитку економіки є пріоритетним

на сьогодні для всіх країн та регіонів, а економічна ево'

люція за сучасних умов характеризується зростанням ролі

науково'технічного прогресу. Системні зміни суспільного

виробництва визначаються умовами постіндустріальної

економіки, а тенденції динаміки сучасної світової економ'

ічної системи — особливостями становлення сервіс'оріє'

нтованої економіки. Відтак все більшої ваги набуває нау'

кове обгрунтовання політики прискореного розвитку всієї

сфери послуг, яка перетворюється в основний об'єкт док'

ладання інноваційних зусиль та інвестиційних потоків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Як відомо, проблемі інновацій, вивчення їх структу'

ри та розробці критеріїв оцінки було присвячено чима'

ло праць у західній економічній науці починаючи з 30'х

років ХХ ст. Серед відомих праць переважно приклад'

ного характеру можна вказати роботи І. Ансоффа,

Дж.К. Гелбрєйт, К. Оппенлєндера, Б. Санто, П. Друке'

ра, Й. Шумпетера та інших. На пострядянському про'

сторі інтерес до вивчення інновацій був обумовлений
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зміною виробничих відносин та розбудовою ринкової

економіки. Традиційно близькими до піднятої нами про'

блеми були праці російських та вітчизняних науковців з

питань науково'технічного прогресу, управління науко'

вими дослідженнями та їх впровадженням у виробницт'

во (Л.С. Барютін, М.І. Лапін, М.Д. Кондрат'єв, М.С. Га'

поненко, О.В. Пономаренко, С.В. Валдайцєв, С.Ю. Гла'

зев, О.О. Динкін, Ю.В. Яковец та інші).

Проте, досягнутий високий ступінь теоретичного

пізнання сутності інновацій не може бути визнаним як до'

статній для питань сучасного розвитку вітчизняної галузі

туризму та індустрії гостинності. Серед значного кола пи'

тань, які пов'язані з вивченням туристичної сфери як в Ук'

раїні, так і в окремих її регіонах, важливе місце займають

завдання забезпечення умов та удосконалення механізмів

управління її інноваційним розвитком. Таким чином, про'

блема формування інноваційної моделі розвитку туризму

та індустрії гостинності визначають гостру необхідність

подальшого теоретичного осмислення сутності інновацій.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є критичний огляд та система'

тизація провідних теоретичних підходів сучасних еко'



Інвестиції: практика та досвід № 8/20186

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

номістів до формування та реалізації інноваційної мо'

делі розвитку туристичної сфери та індустрії гостин'

ності, встановлення тенденцій у визначенні поняття

"інновації туризму" у світлі проблем теоретичного та

практичного розроблення та удосконалення сучасних

механізмів управління на рівні підприємств та органі'

зацій цієї сфери послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно з класичною працею Й. Шумпетера, інновація

— суттєва зміна функції виробленого, що складається в но'

вому з'єднанні і комерціалізації всіх нових комбінацій, зас'

нованих на використанні нових матеріалів і компонентів,

впровадженні нових процесів, відкритті нових ринків, впро'

вадженні нових організаційних форм [16].

Згідно із Законом України "Про інноваційну діяль'

ність", інновації — це новостворені (застосовані) і/або

вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція

або послуги, а також організаційно'технічні рішення ви'

робничого, адміністративного, комерційного або іншо'

го характеру, що істотно поліпшують структуру та якість

виробництва і/або соціальної сфери [11].

Відповідно до положень Світової організації торгівлі в

туристській сфері інноваційна діяльність розвивається за

трьома напрямами:

— впровадження нововведень, пов'язаних з розвит'

ком підприємства і туристського бізнесу, у систему і

структуру управління, включаючи реорганізацію, укруп'

нення, поглинання конкурентів; кадрова політика (онов'

лення кадрів, підвищення кваліфікації); раціональна

економічна і фінансова діяльність (впровадження сучас'

них форм обліку звітності);

— маркетингові інновації, що дозволяють охопити по'

треби цільових споживачів і залучити не охоплений сегмент

покупців на даний момент часу;

— періодичні нововведення, спрямовані на зміну спо'

живчих властивостей туристичного продукту, його позиці'

онування на ринку як ексклюзиву, які передбачають

збільшення конкурентних переваг [18].

Серед праць українських вчених наша увага була при'

ділена дослідженням, в яких вивчалися особливості інно'

вацій та інноваційної діяльності в туризмі та індустрії гос'

тинності. На думку О.П. Крупського, інноваційні процеси,

які проходять на туристичних підприємствах, є процесами

достатньо специфічними, оскільки набувають визнання, як

правило, через ступінь задоволеності клієнта, а також зав'

дяки прийняттю спільних рішень туристичними підприєм'

ствами, органами управління галуззю туризму та гостинності

в регіоні, органами місцевого самоврядування та громадсь'

кими організаціями, діяльність яких пов'язана з туристич'

ними послугами. Важливе місце в оцінці інновацій належить

і місцевому населенню [13].

На думку Гуржій Н.М. та Третинко А.В., специфіка

інноваційної діяльності туристичного підприємства виз'

начається:

— застосуванням передових інформаційних технологій

в наданні транспортних, готельних та інших послуг;

— наповненням новими властивостями традиційних

послуг та впровадженням нових послуг;

— освоєнням нових туристичних ресурсів;

— впровадженням сучасних форм організаційно'уп'

равлінської діяльності у сфері виробництва і споживання

традиційних туристичних послуг;

— виявленням і використанням нових ринків збуту ту'

ристських послуг і товарів [8].

Новіков В. розглядав інновації у туризмі як результат

дій, спрямованих на створення нового або зміну існуючого

туристичного продукту, освоєння нових ринків, використан'

ня передових інформаційних і телекомунікаційних техно'

логій, вдосконалення надання туристичних, транспортних і

готельних послуг, створення стратегічних альянсів для

здійснення туристичного бізнесу, впровадження сучасних

форм організаційно'управлінської діяльності туристичних

підприємств [16].

Вищеозначене розуміння складових інноваційного про'

цесу в туристичній сфері подібне і до досліджень Доценко

М.С.: інноваційна діяльність в сфері туризму спрямована на

створення нового або зміну існуючого продукту, на вдос'

коналення транспортних, готельних та інших послуг, освоє'

ння нових ринків, впровадження передових інформаційних

і телекомунікаційних технологій і сучасних форм організа'

ційно'управлінської діяльності [10]. Проте звертається ува'

га на роль інформаційних технологій, які стають визначаль'

ними факторами в підвищенні конкурентоспроможності

послуг індустрії туризму, а також активізації обмінів цієї сфе'

ри з іншими секторами економіки [10].

Згідно Регули А., основними напрямами інноваційної

діяльності в туризмі є впровадження нових послуг з новими

властивостями, зміни в організації виробництва і споживан'

ня традиційних туристичних послуг, залучення раніше не

використаних туристичних ресурсів, виявлення і освоєння

нових ринків збуту туристичних послуг і товарів; інновацій'

на діяльність у сфері туристичних послуг розвивається за

кількома напрямами, зокрема, провідним є випуск нових

видів туристичного продукту, а також: зміна в організації

виробництва (застосування передових принципів маркетин'

гу і менеджменту); використання нових туристичних ре'

сурсів, рівно як техніки і технологій [17].

За Давидовою О., до інновацій у туризмі слід відносити

"нововведення, що характеризуються та супроводжують'

ся відновленням фізичних і духовних сил споживача; прин'

циповими та якісними змінами туристичного продукту; роз'

витком туристичної інфраструктури, підвищенням ефектив'

ності функціонування складових індустрії туризму, підви'

щенням ефективності процесів формування, позиціонуван'

ня та споживання туристичних товарів і послуг, прогресив'

ними змінами факторів виробництва. Інновації в туризмі —

це результат застосування новинки у туристичній індустрії

з підвищенням її ефективності та отриманням, передусім,

комерційного ефекту, що має забезпечити стійке функціо'

нування та розвиток галузі" [9].

Відтак формується думка, що інноваційной шлях роз'

витку індустрії туризму є перспективним у даній сфері гос'

подарства, і більш глибоко розкривається у працях наступ'

них дослідників.

За визначенням Власова Н., Смирнова В., Семененко

Н. інновації у туризмі — це системні заходи, що мають які'

сну новизну і ведуть до позитивних зрушень, забезпечуючи

стійке функціонування і розвиток галузі в регіоні [7]. Таким

чином, саме інноваційно'орінтовані підприємства сфери

туризму та індустрії гостинності характеризуючись еконо'

мічною стабільністю здатні справляти позитивний креацій'

ний ефект.
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Під інноваційною діяльністю туристичного підприємства

Крупський О.П. розуміє комплекс наукових, організаційних,

технологічних, комерційних, фінансових заходів, які при'

водять до інновацій; діяльність туристичного підприємства

інноваційна, якщо в неї привносяться новітні теоретичні

знання, прийоми, технології, підходи для отримання резуль'

тату, потрібного суспільству. Інноваційну діяльність турис'

тичного підприємства можна визначити як спільну, наполег'

ливу працю всіх співробітників, спрямовану на створення і

впровадження нововведень у туристичний бізнес; інновац'

ійна діяльність повинна мати системний характер. Означе'

ну системність мають забезпечувати суспільство і власне ті

суб'єкти діяльності, що впроваджують новітні інноваційні

продукти або технології. На туристичному підприємстві клю'

човими складниками інноваційної діяльності є:

— заходи, сконцентровані на пошук або створення но'

вих туристичних продуктів, нових методів обслуговування

споживача, політики ціноутворення тощо;

— роботи, спрямовані на завершення заходів, реалі'

зованих раніше, до рівня інноваційних проектів (послуг,

продуктів, технологій), орієнтовані на потреби туристично'

го ринку;

— діяльність, спрямована на освоєння інноваційних

проектів, технологій виробництва послуги.

Таким чином, інноваційна діяльність туристичного

підприємства здебільшого спрямована на створення ново'

го або зміну існуючого туристичного продукту, освоєння

нових ринків збуту, впровадження передових IT'технологій

у бізнес'процеси та сучасних форм організаційно'управлі'

нської діяльності на підприємстві. Управління нововведен'

нями та їх впровадження для розвитку туристичного підприє'

мства — основне і найбільш вагоме питання, вирішення яко'

го забезпечить конкурентну перевагу і, як результат, вижи'

вання туристичного підприємства [13].

Маклашина Л. вважає, що інновації у туризмі — це роз'

робка, створення нових туристичних маршрутів, проектів і

т.д. із застосуванням досягнень науки, техніки, ІТ'техно'

логій, а також передового досвіду в галузях управління і

маркетингу, впровадження яких дозволить підвищити рівень

зайнятості населення, забезпечити зростання його доходів,

прискорити соціально'економічний розвиток [14].

Кіндрик Т.О., Головінов О.М. пропонують до інновацій

в туризмі відносити перш за все ті нововведення, які супро'

воджуються:

— відновленням і розвитком духовних та фізичних сил

туристів;

— якісно новими змінами турпродукту; підвищенням

ефективності функціонування інфраструктури туризму;

— підвищенням ефективності процесів формування,

позиціонування та споживання туристичних послуг;

— прогресивними змінами факторів виробництва (на'

приклад, скорочення терміну транспортування за рахунок

впровадження нових швидкісних видів транспорту, пол'

іпшення умов праці працівників туріндустрії, впровадження

нових прогресивних методів (механізмів) перетворення

факторів виробництва в послуги) [12].

С.А. Севастьянова зазначає наступні принципи інновацій

у туризмі [19]:

— науковості — використання наукових знань і методів

для реалізації інновацій, відповідно до потреб туристів;

— системності — розроблювальна стратегія іннова'

ційного розвитку туризму в регіоні має враховувати факто'

ри та умови, необхідні для задоволення потреб людей у

рекреації та відпочинку; фактори прямого і непрямого зов'

нішнього середовища;

— відповідності інновацій потребам туристів — пропо'

нування тільки таких нововведень, які дійсно потрібні

клієнтові, а не ті, які може зробити й впровадити туристич'

на фірма;

— позитивності результатів — попередження нерозум'

ного, не продуманого створення й впровадження нововве'

дення, яке може бути небезпечно для туриста, туристично'

го підприємства, оточуючого середовища та суспільства

загалом;

— іманентності інвестиційним процесам. Для проведен'

ня необхідних досліджень, розробки й матеріалізації інно'

вацій використовуються інвестиційні ресурси, ефективність

яких визначається ступенем значимості й масштабністю

нововведень;

— відповідність інноваційної діяльності та її результатів

рівню розвитку суспільства;

— зв'язності — кожний новий продукт на певному етапі

свого життєвого циклу має викликати та стимулювати ідею

створення наступного нововведення й забезпечувати фінан'

сову підтримку цього процесу;

— безпеки — нововведення має гарантувати відсутність

шкоди для людини та навколишнього середовища.

На думку Кіндрик Т.О., Головінова О.М., класифікува'

ти інновації в туристичній індустрії слід наступним чином:

І. Продуктові інновації.

Створення нових туристичних продуктів.

Освоєння нових сегментів туристичного ринку.

Освоєння нових туристично'рекреаційних територій.

Залучення до туристичного сегменту нових видів ре'

сурсів.

II. Управлінські інновації.

Нові методи реалізації маркетингового циклу в туризмі.

Обгрунтування нових методів і форм управління су'

б'єктами туристично'рекреаційної діяльності.

Забезпечення державного та регіонального управлін'

ня туристичною індустрією.

ІІІ. Сервісні інновації.

Впровадження передових методів навчання, підготов'

ки та перепідготовки працівників туристичного бізнесу.

Розробка інноваційних моделей розміщення трудових

ресурсів в туризмі.

Впровадження національної моделі сервісного обслу'

говування, враховуючи культуру та звичаї туристично'рек'

реаційних зон.

IV. Технологічні інновації.

Впровадження комп'ютерних технологій в систему бро'

нювання і резервування готелів, авіаквитків.

Розробка нових видів матеріально'технічного забезпе'

чення туристичного обслуговування, покращення якості

послуг.

Нововведення в системі транспортного обслуговуван'

ня, що будуть спрямовані на підвищення комфортності та

скорочення часу трансферу туристів до курортної зони.

Екологізація технологій обслуговування [12].

До означеної схеми нами пропонується додати п'яту

складову — інституційні інновації, які ми віднотовуємо у

зарубіжних працях [2—5]. Інституційні інновації — це нова

організаційна структура, яка відображає принцип співпраці,

організації бізнесу (мережі, бренди, сертифікація компаній
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тощо, а також охоплює і правові аспекти), з метою ефек'

тивного перенапрвлення або збільшення прибутковості в

певних сферах туризму та індустрії гостинності.

Згідно з проведеним нами аналізом вищеозначених

та інших джерел [1; 2; 6; 15; 20], вважаємо, що інно'

ваційність є прикладом нового рівня розвитку інтелек'

туальної творчої праці людини, результати якої спря'

мовані на появу такого "нового", яке не існувало в при'

роді, але має соціальну значущість, оскільки задоволь'

няє суспільні потреби, та містить комерційну складову.

Інноваційний процес багатоетапний за своєю структу'

рою, оскільки бере свій початок у сфері передового

наукового знання і, проходидячи важливу стадію прак'

тичного оформлення в системі суб'єктів господарської

діяльності туризму та індустрії гостинності, завершуєть'

ся у маркетинговому просторі з отриманням прибутку

від споживачів рекреаційних послуг. При цьому такий

рух не є завершальним для інновацій, оскільки нововве'

дення, задовольняючи певний попит клієнтів, доволі

часто здатні формувати попит на новий туристичний

продукт чи послугу. Така характерна риса перманент'

ності інновацій в туризмі нами розглядається доволі

суттєвою та такою, що обумовлює необхідність розроб'

ки та забезпечення довгострокової моделі інноваційно'

го розвитку туристичної галузі та індустрії гостинності.

Серед суттєвих рис, які мають забезпечувати процес ре'

алізації інноваційної діяльності в туризмі та індустрії го'

стинності, можна виділити її керованість, екологічну

нейтральність (чи позитивність), сумісність з інститу'

ційною структурою регіону запровадження, внутрішньо'

та міжгалузеву взаємопов'язаність, входження до гло'

бальних інформаційних потоків. Однією з умов запро'

вадження інновацій та реалізації інноваційних проектів

на території Україні має бути їх відповідність до вимог

екологічної та соціальної безпеки країни. Слід також

звернути увагу, на перспективність впровадження інно'

вацій з метою покращення засобів захисту туристів,

удосконалення програмних продуктів з інформаційно'

аналітичного забезпечення подорожуючої особи, особ'

ливо іноземних гостей, які перебувають у новому для

них середовищі.

Інноваційна модель розвитку сфери туризму передба'

чає збільшення випуску нової продукції з кращими спожив'

чими властивостями та успішну її реалізацію на внутрішнь'

ому та зовнішньому ринках, підвищення ступеня збалансо'

ванності організаційно'економічного бізнес'середовища,

раціональність використання інвестиційних, кадрових, ма'

теріально'технічних, маркетингових ресурсів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Дослідивши особливості інноваційних процесів у ту'

ризмі та індустрії гостинності, можна дійти висновку, що

інновації в цій сфері економіки країни є комплексним

специфічним процесом, який включає в себе кілька

стадій: від розробки ідеї до виробництва та реалізації

інноваційного туристичного продукту чи послуги, які

якісно відмінні від попереднього аналогу та здатні кра'

ще задовольнити потреби споживачів, у результаті чого

спостерігаються позитивні соціально'економічний, на'

уково'технічний та екологічний ефекти. Враховуючи

аналіз зарубіжних джерел, нами запропоновано ввести

до основних структурних груп інновацій інституційні

інновації. Поняття інноваційної діяльності нами розу'

міється широко, включаючи творчу інтелектуальну пра'

цю та процес нововведень, які взаємопов'язані самою

метою створення інновацій, а також їх реалізація, що

здійснюється у формі клієнтцентрованих інноваційних

проектів та власне становитиме предмет наступного дос'

лідження.
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