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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У вирішенні завдань забезпечення динамічно стійкого 
розвитку підприємств першочергова роль належить інноваціям. На сьогодні, коли 
відбувається інтеграція України у світовий економічний простір, вітчизняні 
підприємства постають перед новими викликами та загрозами, новими вимогами 
до їх товарів та послуг, новими часовими інтервалами розробки та запровадження 
інновацій, що вимагає перегляду засад управління для забезпечення стабільного 
та ефективного розвитку вітчизняних підприємств у середньо- та довгостроковій 
перспективах. Саме посилення інноваційних тенденцій в сучасній економіці і є 
важливим фактором, що істотно впливає і на розвиток туристичних підприємств. 
Туристичні підприємства, які в своїй діяльності здійснюють акцент на 
інноваційні технології, нові засади та підходи в управлінні, випуск нових 
туристичних послуг, використання ефективніших систем управління, мають 
можливість зберегти високі темпи розвитку, скоротити рівень витрат, отримати 
високі показники прибутку та завоювати лідерські позиції на ринку.  

Питання застосування інноваційних підходів як способу стабілізації та 
розвитку підприємств в умовах ринкового середовища, що постійно перебуває 
під впливом всіляких загроз та ризиків, детально висвітлені в працях наступних 
вітчизняних та зарубіжних економістів: Ю. Бажал, А. Галушко, В. Геєць, 
В. Калишенко, Н. Краснокутська, А. Кузнєцова, В. Мединський, С. Онишко, 
О. Пампура, А. Прігожин, Р. Фатхудінов, Х. Фрідман та багатьох інших. 
Вирішення проблем управління туристичними підприємствами знайшли 
відображення в роботах І. Енджейчик, В. Маслова, І. Петросова, В. Герасименка, 
О. Писарчика, Т. Ткаченко, Л. Шморгуна та ін. В працях В. Бирковича, 
В. Боголюбова, С. Дмитрука, А. Дуровича, М. Жукової, С. Ковалева, 
М. Малахової, В. Новикова, Ю. Пшеничних, І. Сазонця, С. Соколова, І. Туболець, 
О. Черниш розкриті питання використання інновацій на туристичних 
підприємствах.  

Хоча окреслена проблематика і привертає до себе увагу різних науковців, 
вона ще не знайшла системного відображення в наукових дослідженнях. 
Внаслідок різнoплaнoвості підхoдів дo висвітлeння цієї тeмaтики в нaукoвих 
видaннях, не всі суттєві аспекти використання інноваційних підходів в управлінні 
діяльністю  туристичних підприємств знайшли своє відображення в науковій 
літературі. Нeдoстaтньo вивчeними зaлишaються прoблeми рoзрoбки 
тeoрeтичних, мeтoдичних зaсaд тa прaктичних рeкoмeндaцій щoдo застосування 
інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств, що 
зумовило вибір даної теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
проведено відповідно до наукової теми, яка виконується у Національній академії 
керівних кадрів культури і мистецтв: «Управління суб’єктами господарювання у 
сфері культури, спорту, відпочинку і розваг» (номер державної реєстрації 
0115U002174), в якій автором проведений аналіз теоретичних засад діяльності 
туристичних підприємств в умовах нових загроз та викликів конкурентного 
середовища та з урахуванням маркетингових особливостей функціонування 
ринку туристичних послуг, здійснено оцінку ефективності, проблем та тенденцій  
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розвитку туристичних підприємств, обґрунтовано механізми формування 
інноваційних методів діяльності туристичних підприємств та управління ними. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
обґрунтування теоретико-методичних положень та розробка практичних 
рекомендацій щодо удосконалення управління діяльністю туристичних 
підприємств з використанням інноваційних підходів.  

Для дoсягнeння мeти дoсліджeння вирішeнo тaкі зaвдaння: 
– проаналізувати сучасний науковий доробок та охарактеризувати стан 

теоретичних підходів до використання інноваційних підходів в управлінні 
діяльністю туристичних підприємств; 

– уточнити понятійний апарат дослідження інноваційних підходів в 
управлінні діяльністю туристичних підприємств;  

– здійснити періодизацію розвитку інноваційної теорії;   
– сформувати та обґрунтувати концепцію інноваційного стратегічного 

управління діяльністю туристичного підприємства;  
– розробити та обґрунтувати механізми підвищення 

конкурентоспроможності туристичних підприємств загалом та туристичних 
продуктів зокрема; 

– запропонувати підходи до оцінювання ефективності інновацій та 
інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств;  

– рoзрoбити науково-практичні рекомендації до вдосконалення засад 
управління діяльністю туристичних підприємств українських Карпат;  

– визначити напрями та засоби удосконалення інноваційних підходів в 
управлінні діяльністю туристичних підприємств. 

Об’єктом дослідження є  процес управління діяльністю туристичних 
підприємств з використанням інноваційних підходів.  

Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та практичні 
рекомендації щодо застосування інноваційних підходів в управлінні діяльністю 
туристичних підприємств. 
 Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження склали 
загальнонаукові методи та підходи. У процесі обґрунтування теоретичних 
аспектів дисертаційної роботи використано методи узагальнення, аналізу та 
синтезу; під час оформлення та узагальнення проведених досліджень і отриманих 
результатів використані методи економічного та системного, історико-
еволюційного та ретроспективного аналізу теоретичного та логічного 
узагальнення, графічний метод; статистико-економічний – для аналізу та оцінки 
економічної ефективності діяльності туристичних підприємств, визначення 
ефективності якості управління туристичними підприємствами; опитування – для 
визначення проблем, обґрунтування перспектив та тенденцій розвитку 
вітчизняної туристичної сфери та безпосередньо туристичних підприємств; 
факторного аналізу – для здійснення оцінки чинників, що мають вплив на 
діяльність туристичних підприємств; маркетингового аналізу – для визначення 
особливостей діяльності туристичних підприємств та функціонування ринку 
туристичних послуг, інноваційних підходів в управлінні діяльністю на ринку 
туристичних послуг; районування – для здійснення аналізу та оцінки територій, 
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визначення їх наявних та потенційних ресурсів; кластерного аналізу – з метою 
обґрунтування можливостей формування кластерів туристичних підприємств; 
інвестиційного проектування – для розробки проектів нових туристичних 
продуктів, будівництва нових інвестиційних туристичних об’єктів. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 
теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо застосування 
інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств. Основні 
положення наукової новизни, винесені на захист: 

удосконалено: 
- концепцію інноваційного стратегічного управління діяльністю 

туристичного підприємства, яка повинна бути спрямована на переважний 
розвиток інноваційних ресурсів шляхом активного ринкового просування 
підприємства, підтримки наявних та потенційних інновацій підприємства, 
інноваційного розвитку соціальної інфраструктури для співробітників 
підприємства, що передбачає, по-перше, розробку стратегічного плану 
інноваційного розвитку туристичного підприємства з використанням моделі 
«продукт-ринок» та паралельну розробку найважливіших елементів 
інноваційного стратегічного управління туристичним підприємством, по-друге, 
побудову матричної діаграми інноваційного розвитку за результатами 
попередньої комплексної оцінки ефективності інновацій та ресурсного 
потенціалу, по-третє, ефективний механізм контролю і коригування планів 
інноваційного розвитку туристичного підприємства; 

- методику кластеризації туристичних підприємств за допомогою методів 
нечіткого моделювання на основі математичної платформи MatLab та методу 
нечіткої кластеризації C-середніх, на базі виділених основних показників 
кластерізації (кількість туристів, що підлягали обслуговуванню; кількість 
туристів, охоплених внутрішнім туризмом; обсяг наданих туристичних послуг), 
що, на відміну від існуючих, дозволяє розбити наявну множину об’єктів 
кластеризації на задане число нечітких множин та визначити ступінь 
приналежності певного елемента вихідної множини до відповідного кластеру; 

- науковий підхід до оцінювання ефективності інновацій, який, на відміну 
від існуючих, реалізується шляхом оцінювання ресурсного потенціалу 
туристичного підприємства, включаючи повний комплекс ресурсних складових, 
як у поточному періоді, так і в середньостроковому, і довгостроковому періодах;  

- механізм підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту, 
який має реалізовуватись шляхом організації рекреаційно-туристичних 
комплексів і кластерів, моніторингу конкурентного середовища туристичного 
підприємства, мінімізації впливу різноманітних ризиків та загроз на діяльність 
туристичних підприємств;   

набули подальшого розвитку:  
- зміст низки основних понять дослідження інноваційних підходів в 

управлінні діяльністю туристичними підприємствами в частині виокремлення 
інноваційної складової дефініцій, зокрема: «інноваційну діяльність 
підприємства» визначено як діяльність з питання запровадження інновацій та 
інноваційних підходів в управління та функціонування підприємства, 
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застосування існуючих прогресивних технологій, продуктів та систем; під 
поняттям «інноваційні ресурси туристичного підприємства» пропонується 
розглядати сукупність фінансових, інтелектуальних і матеріальних засобів, якими 
володіє туристичне підприємство з метою впровадження та реалізації інновацій в 
систему управління; «інноваційну інфраструктуру туристичного підприємства» 
визначено як базову складову інноваційного потенціалу туристичного 
підприємства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 
результатів дослідження для ефективного управління діяльністю туристичних 
підприємств з метою забезпечення їх стійкого та прибуткового функціонування в 
середньо- та довгостроковій перспективі.  

Пропозиції автора щодо впровадження інноваційних методів управління 
використано ПП «Європа» при розробці маркетингових стратегій зростання 
обсягів продажу туристичних послуг, ринкової частки підприємства та отримання 
більш високого рівня доходів (акт про впровадження від 05.09.2018 р.). ТОВ 
«Бізнес-Центр «Буковина» впроваджено розроблений автором стратегічний план 
інноваційного розвитку туристичного підприємства з використанням моделі 
«продукт-ринок» та паралельну розробку найважливіших елементів 
інноваційного стратегічного управління туристичним підприємством (довідка 
про впровадження від 17.04.2019 р. № 04-309). У діяльності туристично-
розважального комплексу «Сонячна долина» використано розроблений автором 
підхід до оцінювання ефективності інновацій, який, на відміну від існуючих, 
реалізується шляхом оцінювання ресурсного потенціалу туристичного 
підприємства, включаючи повний комплекс ресурсних складових, як у поточному 
періоді, так і в середньостроковому, і довгостроковому періодах (довідка про 
впровадження від 07.05.2019 р. № 204/12). 

Теоретико-методичні розробки дисертаційного дослідження знайшли 
застосування у навчальному процесі Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв при підготовці навчальних курсів з дисциплін «Корпортивне 
управління», «Менеджмент організації», «Фінансовий менеджмент» (довідка про 
впровадження від 30.05.2019 р. № 513) та ПрАТ «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна академія управління персоналом» при підготовці навчальних 
курсів з дисциплін «Стратегічний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», 
«Економіка туристичного підприємства» (довідка про впровадження від 
29.05.2019 р. № 1275). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 
роботою, в якій викладені авторські розробки з питання інноваційних підходів до 
управління діяльністю туристичних підприємств. Наукові положення, 
узагальнення, висновки та рекомендації отримані самостійно. Особистий внесок 
автора у працях, що опубліковані у співавторстві, наведено в списку робіт, що 
поданий в авторефераті. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 
дисертаційної роботи були висвітлені у доповідях на міжнародних науково-
практичних конференціях «Гуманітарні студії НАКККіМ 2017» (м. Київ, 2017 р.), 
«Актуальні проблеми наук про життя та природокористування» (м. Київ, 2018 р.), 
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«Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове 
регулювання, проблеми і тенденції розвитку» (м. Київ, 2018 р.), всеукраїнській 
конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі» 
(м. Одеса, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення і висновки опубліковано у 11 наукових 
працях загальним обсягом 5,33 обл.-вид. арк. (особисто автору належить 4,12 
обл.-вид. арк.), у т.ч.: 6 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття у наукових 
виданнях інших держав; 4 публікації у матеріалах науково-практичних 
конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 
трьох розділів і висновків. Загальний обсяг роботи 194 сторінки. Матеріали  
дисертації містять 19 таблиць на 11 сторінках, 12 рисунків на 6 сторінках. Список 
використаних джерел налічує 205 найменувань і займає 21 сторінку. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність oбрaнoї теми, рoзкритo сутність і стaн 

рoзрoблeнoсті прoблeми, щo вирішується, сформульовано мету, завдання, об’єкт, 
предмет дослідження, йoгo нaукoву нoвизну, прaктичну кoрисність oдeржaних 
рeзультaтів, нaвeдeнo дaні прo aпрoбaцію рeзультaтів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретичні засади інноваційних підходів в 
управлінні діяльністю туристичних підприємств» – розглянуто основні 
теоретичні підходи до інноваційного розвитку туристичних підприємств; 
розкрито сутність засад формування інноваційних стратегічних управлінських 
рішень; проаналізовано методичні підходи до оцінки ефективності методів 
управління туристичною діяльністю. 

Встановлено, що у вирішенні завдань розвитку туристичних підприємств 
першорядна роль належить інноваціям. Незважаючи на велике значення 
інновацій, їх впливу на підвищення ефективності управління діяльністю 
підприємств, в наукових публікаціях має місце неоднозначне тлумачення понять 
щодо використання інноваційних підходів в діяльності туристичних підприємств.  

З метою обґрунтування необхідності застосування інноваційних підходів в 
управлінні діяльністю туристичних підприємств досліджено періоди розвитку 
інноваційної теорії. Визначено, що розвиток інновацій розпочався з 1910 року і з 
цього часу пройшов тривалий шлях, який поділено на три етапи: 
фундаментальний (1910–1930 рр.); уточнюючий (1940–1960 рр.); технологічний 
(з середини 70-х рр. до нині). Виходячи з основних теоретичних положень 
концепції постіндустріального суспільства Д. Белла, в економіці має зростати 
частка сфери послуг, зокрема туристичних, та зростати конкуренція. У свою 
чергу, має переважати інноваційний сектор економіки. Таким чином, доведено 
об’єктивну потребу використання інноваційних підходів в управлінні діяльністю 
туристичними підприємствами. 

Встановлено, що на початку ефективних управлінських рішень знаходиться 
інноваційна ідея. Проблемою є впровадження та реалізація інновацій в управлінні 
діяльністю туристичного підприємства. З метою визначення змісту основних 
понять з проблеми дослідження інноваційних підходів в управлінні діяльністю 



6 
туристичних підприємств уточнено поняття «інноваційна економіка», під яким 
розуміється економіка, розвиток, функціонування та зростання якої відбувається 
переважно за рахунок всебічного використання нових знань, технологій та 
інновацій. Така економіка передбачає, що інноваційний процес відбувається на 
всіх рівнях економічної ієрархії – розпочинається на рівні підприємств, суб’єктів 
господарювання і закінчується на глобальному рівні, рівні світової економіки, 
економічних об’єднань держав, транснаціональних корпорацій. Доведено, що 
«інноваційна діяльність підприємства» є діяльністю з питання запровадження 
інновацій та інноваційних підходів в управління та функціонування 
підприємства, застосування існуючих прогресивних технологій, продуктів та 
систем, а «інноваційні ресурси» (фінансові, інтелектуальні та матеріальні) мають 
бути спрямовані на впровадження та реалізацію інновацій у системі управління 
туристичним підприємством. 

Встановлено, що ефективність управління туристичними підприємствами 
значною мірою визначається інноваційною інфраструктурою, яка є базовою 
складовою інноваційного потенціалу підприємства, зумовлює темпи його 
розвитку. В умовах конкуренції на туристичному ринку неминуче виграє той, 
хто: має розвинену інфраструктуру створення і швидкої реалізації інновацій; 
володіє найбільш ефективними інноваційними підходами в управлінні (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Основні функції та складові інноваційної інфраструктури туристичного 
піприємства 

Функції Складові 
Стимулююча Виробничо-господарська 
Забезпечуюча Інформаційна 
Алокаційна Фінансова 

Кадрова Інтегруюча Консалтингова 
 
Доведено, що у загальній системі стратегічного управління підприємством, 

яке надає туристичні послуги, необхідно виділяти інноваційний і фінансово-
інвестиційний комплекси, а кожному типу туристичного бізнесу повинен 
відповідати свій набір механізмів та інструментів реалізації інноваційних 
стратегій, інноваційних підходів в управлінні туристичним бізнесом. 

Визначено, що необхідною передумовою тривалого ефективного розвитку 
туристичного підприємства є наявність якісної довгострокової стратегії, при 
цьому, основними ресурсними компонентами, які забезпечують конкурентні 
переваги туристичного підприємства і вимагають ретельного обліку при 
формуванні стратегії її розвитку, є сприятливе географічне положення поблизу 
найважливіших транспортних магістралей і мереж; наявність в комплексі 
туристичних продуктів, пам'яток, що володіють ексклюзивністю; наявність 
інфраструктури, що володіє перевагами порівняно з конкурентами; наявність 
сприятливої соціальної інфраструктури, що відповідає світовим стандартам; 
відносно дешева, але висококваліфікована робоча сила; високий рівень 
забезпечення банківськими послугами та доступний зв'язок з міжнародними 
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фінансовими центрами і ринками; комфортні послуги зв'язку та інформації; 
сприятливе середовище, надання комплексу різних сервісних послуг; мінімум 
адміністративно-бюрократичних перешкод; загальна політична та соціально-
економічна обстановка в країні здійснення туристичного бізнесу. 

Доведено, що традиційний інструментарій оцінки ефективності методів 
управління туристичною діяльністю та інвестиційних проектів, заснований на 
аналізі і зіставленні грошових потоків доходів і витрат, має суттєві обмеження 
при його застосуванні для оцінки стратегічних проектів розвитку туристичного 
бізнесу, оскільки не дозволяє врахувати соціально-економічні вигоди від: 
модернізації впливу туризму на розвиток національної економіки; можливості 
експериментувати з новими моделями і механізмами управління комплексом 
туристичних послуг, що з'являються в світовій практиці; здатності туризму 
сприяти трансформації закритої економіки держави в відкриту по шляху 
просування в єдине (глобальне) світове співтовариство. 

На підставі синтезу наукового надбання та сучасного світового досвіду 
встановлено, що конкурентоспроможність туристичних підприємств є доволі 
складною економічною категорією, для правильної оцінки якої необхідно 
оцінювати не лише рентабельність самого підприємства, а його цінову політику, 
наявні та потенційні ресурси, якість управління, тощо. Окремої оцінки потребує 
конкурентоспроможність продуктів та послуг, що пропонуються туристичними 
підприємствами. При цьому, як оцінка конкурентоспроможності самих 
туристичних підприємств, так і конкурентоспроможності їх продуктів та послуг, 
повинна здійснюватись не лише на підставі порівняння з іншими, а й на підставі 
співставлення потреб та пропозицій, вподобань та цінностей споживачів 
туристичних продуктів та послуг, їх вартості. В нагоді цьому туристичним 
підприємствам виступають такі основні методи, що довели свою ефективність, 
анкетування та опитування споживачів послуг та місцевих жителів.  
 У другому розділі – «Діагностика інноваційних підходів в управлінні 
діяльністю туристичних підприємств» – проаналізовано практичні засади та 
особливості маркетингових досліджень розвитку інноваційних підходів в 
управлінні діяльністю на ринку туристичних послуг; здійснено аналіз сучасного 
стану та тенденцій розвитку інноваційних підходів в управлінні діяльністю в 
туристичній галузі України; встановлено проблеми на шляху розвитку інновацій 
в управлінні туристичних підприємств українських Карпат. 

На підставі здійсненого аналізу визначено, що результат діяльності 
туристичних підприємств зводиться до виробництва специфічного туристичного 
продукту для ефективного розв’язання проблеми конкретного споживача, а це 
вимагає проведення маркетингових досліджень, результати яких є вихідною 
основою для прийняття управлінських рішень щодо ефективного використання 
природних ресурсів і соціально-економічного потенціалу, активізації формування 
сприятливих умов для їх подальшого розвитку. Окрім цього, необхідність 
застосування для дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку 
інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств 
пояснюється, передусім, загостренням конкуренції та певним насиченням ринку 
туристичних та рекреаційних послуг (табл. 2), а використання засобів маркетингу 
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сприяє і посиленню партнерства, співпраці всіх суб’єктів соціально-економічної та 
туристично-рекреаційної сфери. 

 
Таблиця 2 

Туристичні потоки та їх динаміка в Україні у 2012–2017 рр., осіб 
із загальної кількості туристів: 

Роки 
Кількість туристів, що були 
обслуговані туристичними 
операторами та агентами  

іноземні 
туристи 

туристи-громадяни України, 
які виїжджали за кордон 

внутрішні 
туристи 

2012 3 000 696 270 064 1 956 662 773 970 
2013 3 454 316 232 311 2 519 390 702 615 
2014 2 425 089 17 070 2 085 273 322 746 
2015 2 019 576 15 159 1 647 390 357 027 
2016 2 549 606 35 071 2 060 974 453 561 
2017 2 806 426 39 605 2 289 854 476 967 

 
Доведено, що при формуванні вітчизняного туристичного ринку власних 

національних споживачів слід орієнтуватися на задоволення попиту, і тоді вже, 
маючи відповідну базу, прагнути досягати успіхів за рахунок підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності національного туристично-рекреаційного 
продукту. Це дасть можливість вітчизняним туристичним підприємствам вийти 
на якісно новий рівень, що забезпечить стабільне надходження іноземного та 
вітчизняного капіталу в туристичну індустрію та рекреаційну сферу регіону, 
стане запорукою його динамічного розвитку. 

Встановлено, що розвиток в Україні туристичних підприємств є одним із 
важливих чинників подальшого розвитку вітчизняної економіки та регіонів 
держави, значення яких зростає внаслідок посилення євроінтеграційних процесів 
в Україні та подальшої глобалізації світової економіки. Стрімке зростання 
вітчизняної туристичної сфери, окрім розвитку самої галузі, дозволяє вирішувати 
низку важливих завдань: сприяє наповненню державного та місцевих бюджетів, 
вирішенню питання зайнятості населення через активне залучення місцевих 
жителів до роботи в туристичній сфері (за рахунок поширення сільського 
зеленого туризму), розвитку міжнародного (регіонального) співробітництва та 
поповненню валютних резервів держави (за рахунок поширення в’їзного 
туризму), патріотичному та пізнавальному розвитку населення держави (за 
рахунок поширення внутрішнього туризму). 

Визначено, що українські Карпати (території Закарпатської, Львівської, 
Івано-Франківської та Чернівецької областей) мають всі підстави та умови для 
розвитку високоякісного та ефективного ведення туристичного бізнесу і, в першу 
чергу, достатньо високий природно-рекреаційний потенціал, необхідний для 
створення високоефективних рекреаційно-туристичних підприємств: у цілому 
забезпеченість українських Карпат природними рекреаційними ресурсами на 1 км 
території та 1-го жителя відповідно в 2,2 та 2,5 рази вищі, ніж по Україні, що 
підтверджує можливості ще більшого розвитку сфери лікування та відпочинку. 
По-друге, українські Карпати мають вигідне географічне розташування, що 
дозволяє залучати до туристичного обслуговування не лише вітчизняних, а й 
інозмених туристів. По-третє, в регіоні створено всі умови для надання послуг з 
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гірського туризму та гірськолижного спорту, зимового відпочинку – обладнано 
29 канатних доріг протяжністю від 200 до 1400 метрів. По-четверте, в регіоні є 
всі необхідні соціально-економічні передумови для формування та 
функціонування ринку сільського туризму. 

 
Таблиця 3 

Основні показники суб'єктів туристичної діяльності України  
станом на 1 січня 2018 р. 

 У тому числі 

Показник Усього туропе-
ратори 

тур-
агенти 

суб'єкти 
екскурсійної 
діяльності 

Юридичні особи        
Кількість суб'єктів туристичної діяльності, од. 1743 498 1172 73 
Середня кількість працівників, осіб, з них: 8190 4638 3348 204 
   мають вищу або середню спеціальну освіту в 
галузі туризму 3379 1781 1524 74 
   жінки 5917 3198 2592 127 
   особи до 30 років 2139 1350 757 32 
Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, 
акцизного, податку й інших платежів), тис. грн 18 502 97517 917 371 552 130 33 473 
   у тому числі від екскурсійної діяльності 57 565 16 979 7112 33 473 
Сума комісійних і інших винагород, тис. грн 708 966 263 165 445 800 − 
Операційні витрати, суб'єктів туристичної 
діяльності – усього, тис. грн 14 900 95114 263 972 611 592 25 387 

Фізичні особи-підприємці     
Кількість суб'єктів туристичної діяльності, од. 1726 х 1630 96 
Середня кількість штатних працівників, осіб 2101 х 2018 83 
Середня кількість позаштатних працівників 
(працюючі за договорами та сумісники), осіб 65 х 62 3 
Кількість неоплачуваних працівників (власники, 
засновники підприємства та члени їх сімей), осіб 880 х 828 52 
Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, 
акцизного податку й інших платежів), тис. грн 519 654 х 497 002 22 651 

 
На підставі цього зроблено висновок, що українські Карпати мають всі 

підстави та умови для розвитку високоякісного та ефективного ведення 
туристичного бізнесу і, в першу чергу, достатньо високий природно-
рекреаційний потенціал, необхідний для створення високоефективних 
рекреаційно-туристичних підприємств. 

Встановлено, що проблемними питаннями туристичної сфери регіону 
сьогодні залишаються: недосконалість, а інколи і відсутність якісної 
інфраструктури, як результат – низький рівень якості товарів та послуг, що 
надаються туристичними підприємствами, в тому числі і супутніх товарів та 
послуг; недостатня кількість у районах та містах спеціалістів у сфері туристичної 
діяльності, як результат – некваліфіковане виконання поставлених завдань; 
відсутність достовірних статистичних даних щодо відвідання туристичних 
об’єктів; недосконалість податкового законодавства, як результат – значні обсяги 
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розрахунків за отримані товари та послуги, що здійснюються споживачами, не 
обкладаються необхідними податками та зборами, що негативно впливає на 
поповнення державного та місцевого бюжетів, соціальну захищеність місцевого 
населення. 

На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що ефективний розвиток  
туристичних підприємств українських Карпат неможливий без якісної 
довгострокової програми розвитку, в тому числі розвитку інформаційних та 
рекламних технологій, зважаючи на глобалізацію світової економіки. Зазначена 
програма розвитку інформаційних та рекламних технологій повинна включати 
різноманітні заходи, які мають бути спрямовані на вирішення таких основних 
завдань: створення та розвиток інформаційної інфраструктури туристичної сфери 
українських Карпат, активне використання всіх форм реклами для просування 
вітчизняних туристичних продуктів та послуг на внутрішньому та зовнішньому 
ринках, впровадження автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та 
систем управління діяльністю туристичних підприємств, що загалом повинно 
сприяти наданню підприємствами та отриманню споживачами якісних 
туристичних товарів та послуг.  

У третьому розділі – «Напрями та засоби удосконалення інноваційних 
підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств» – визначено та 
обґрунтовано основні засади концепції інноваційного стратегічного управління 
діяльністю туристичного підприємства; розроблено практичні засади здійснення 
кластеризації туристичних підприємств українських Карпат; визначено напрями 
вдосконалення підтримки розвитку ресурсного забезпечення туристичного 
бізнесу. 

Визначено, що подальший ефективний стратегічний розвиток туристичних 
підприємств у довгостроковій перспективі можливий лише при умові розвитку 
інноваційних ресурсів, що підвищують інвестиційну привабливість об'єктів 
туристичного бізнесу, а це вимагає розробки та формування відповідної стратегії 
розвитку інноваційних ресурсів туристичних підприємств, що  є однією з 
ключових умов ефективності діяльності туристичних підприємств в умовах 
насиченого ринку туристичних послуг.   

Запропоновано концепцію інноваційного стратегічного управління 
діяльністю туристичного підприємства, яка повинна бути спрямована на 
переважний розвиток інноваційних ресурсів шляхом активного ринкового 
просування підприємства, підтримки наявних та потенційних інновацій 
підприємства, інноваційного розвитку соціальної інфраструктури для 
співробітників підприємства, що передбачає, по-перше, розробку стратегічного 
плану інноваційного розвитку туристичного підприємства з використанням 
моделі «продукт-ринок» (табл. 4) та паралельну розробку найважливіших 
елементів інноваційного стратегічного управління туристичним підприємством, 
по-друге, побудову матричної діаграми інноваційного розвитку за результатами 
попередньої комплексної оцінки ефективності інновацій та ресурсного 
потенціалу, по-третє, ефективний механізм контролю і коригування планів 
інноваційного розвитку туристичного підприємства. 
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Доведено, що концепція інноваційного стратегічного управління 

діяльністю туристичного підприємства окрім того, що підвищує інвестиційну 
привабливість об'єктів туристичного бізнесу, по-перше, передбачає напрямки 
політики підприємства туристичного бізнесу, які спрямовані на реалізацію 
інноваційної стратегії розвитку в умовах глобалізації і відрізняються від діючих 
стратегій розвитку туристичних підприємств: політика активного ринкового 
просування туристичного підприємства; політика інноваційного розвитку 
економіки підприємства; політика підтримки інновацій, висунутих 
співробітниками підприємства; політика інноваційного розвитку соціальної 
інфраструктури для співробітників підприємства; по-друге, вимагає здійснення 
наступних програм розвитку: програма нарощування і актуалізації складу 
туристичних послуг; програма розвитку рівня туристичного сервісу; програма 
підвищення ефективності використання можливостей інфраструктури 
підприємства; програма підвищення екологічної безпеки об'єктів туристичного 
бізнесу. 

Таблиця 4 
Розробка стратегічного плану інноваційного розвитку на прикладі  

готельно-туристичного комплексу «Європа» 
 

Продукт / 
Ринок 

Продукт  
(інновація) 

Існуючий 
ринок 

Новий, пов'язаний з 
існуючим, ринок   

Цілковито 
новий ринок 

Нові туристичні  
  послуги - Високий ризик / 

Середній розвиток 
 
- 

Нові заходи програми  
лояльності 

Середній ризик / 
Несуттєвий розвиток -  

- 
Нові методи управління 

персоналом 

 

- Високий ризик / 
Середній розвиток 

- 
 

Абсолютно 
новий 
продукт 

Нові туристичні  
стартапи 

 
- 

 
- 

Дуже високий 
ризик / Високі 
темпи розвитку 

Сервісні інновації  
 

 
- 

Слабкий ризик / 
Істотний розвиток - 

 

 

Новий, 
пов'язаний 
з існуючим, 
продукт  

Вихід  на  нові  
географічні  ринки 

 
- 

 
- 

Високий ризик / 
Середній 
розвиток 

Освоєння нетради-
ційних об'єктів показу 

- 
 

Слабкий ризик / 
Несуттєвий розвиток 

- 
Існуючий 
продукт 

 

 

Інтегровані системи 
управління 

інфраструктурою  
- 
 

 
- 

Середній ризик /
Несуттєвий 
розвиток

  

З метою оцінювання ефективності інновацій та інноваційної стратегії 
туристичного підприємства запропонована відповідна методика комплексної 
оцінки, алгоритм якої представлено на рисунку 1. Представлена методика 
дозволяє не лише оцінити ефективність інноваційної стратегії туристичного 
підприємства, а й визначити ресурсний потенціал туристської компанії, 
включаючи повний комплекс ресурсних складових, як у поточному 
кон'юнктурному періоді, так і в середньо- і довгостроковому періодах. 

Важливим інструментом та складовою інноваційної стратегії туристичного 
підприємства є ефективний механізм контролю, що дозволяє вчасно виявляти 
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відхилення від прогнозних орієнтирів стратегічного плану та здійснювати 
коригування планів інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

 
Рис. 1. Алгоритм комплексної оцінки ефективності інновацій при включенні 

до плану 
Таким механізмом є менеджмент абсолютної якості як стратегічна, 

інтегрована система менеджменту, яка охоплює всіх керівників і співробітників 
туристичного підприємства і використовує кількісні методи для поліпшення 
організаційних процесів, сприяє забезпеченню клієнта товарами і послугами 
відповідного рівня, за прийнятною для клієнта ціною, в місці і часі, які призначив 
покупець. 

Для оцінки ефективності концепції інноваційної стратегії туристичного 
підприємства було запропононовано низку ключових показників діяльності 
туристичного підприємства (табл. 5). Доведено, що оцінка за даними 
показниками дозволяє всебічно оцінити не лише ефективність самої концепції 
інноваційної стратегії, а й окремих запроваджених інновацій. 

Встановлено, що в Україні високим рекреаційно-ресурсним потенціалом 
володіють українські Карпати із задовільною транспортною та туристичною 
інфраструктурою. Для підвищення рівня конкурентоспроможності продукту 
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туристичних підприємств українських Карпат запропоновано механізм, що 
полягає в організації рекреаційно-туристичних комплексів і кластерів, 
моніторингу конкурентного середовища туристичного підприємства, мінімізації 
впливу різноманітних ризиків та загроз на діяльність туристичних підприємств. 

 
Таблиця 5 

Результати оцінювання ефективності концепції інноваційної стратегії на прикладі 
готельно-туристичного комплексу  «Європа» 
Показники 2016 2017 2018 

Обсяг реалізованих туристичних послуг, тис. грн 2 747 720 4 465 045 5 976 291
Собівартість реалізованих туристичних послуг, тис. грн 1 648 632 2 232 522 2 390 516
Середня завантаженість туристичного підприємства, % 40 65 87 
Обсяг туристичного потоку, тис. чол. 5840 9490 12 702 

 
Задля цього, по-перше, обґрунтовано розвиток туристичних підприємств у 

туристичних кластерах із комплексним диверсифікованим туристичним 
продуктом, який повинен передбачати певну спортивну спеціалізацію 
(наприклад: пішохідну або гірськолижну), а також природознавчо-екологічну, 
пізнавально-етнографічну та бальнеокліматичну рекреацію; по-друге, визначено 
такі туристичні кластери українських Карпат (табл. 6): 1-й гірський кластер, до 
складу якого увійшли: СП виробничо-комерційна фірма «Саторі» – 
гірськолижний туристичний комплекс Мигово, ресторан «Гетьман»; 2-й 
передгірський кластер, до складу якого увійшли: Туристично-розважальний 
комплекс «Сонячна долина», ТОВ «Бізнес-центр «Буковина», ЧОДП 
«Чернівцітурист» Українського ЗАТ по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур»; 3-й 
кластер склали підприємства, які розташовані переважно у рівнинній частині. 

 
Таблиця 6 

Результати кластеризації туристичних підприємств  

Назви туристичних 
підприємств 

Ступінь 
належності до 
кластеру 1 

Ступінь 
належності до 
кластеру 2 

Ступінь 
належності до 
кластеру 3 

Кластер

ТОВ «Чернівці-Супутник ЛТД» 0,002303066 0,000694172 0,997002762 3 
ТОВ «ЕНІГМА ЛТД» 0,020436736 0,005449524 0,97411374 3 
ТОВ «Грінвіч-тур» 0,000134887 0,000039265 0,999825848 3 
ТОВ «Фенікс 2000» 0,003753571 0,001142975 0,995103454 3 
ПП «КРАЙС» 0,002898303 0,000868252 0,996233444 3 
Мале ПП «САБО» 0,003697738 0,001123089 0,995179173 3 
ПП «СВ-ТУР» 0,003722884 0,001131578 0,995145537 3 
МПП «АРГО-ТУР» 0,001956271 0,000587969 0,997455761 3 
ПП «Роднічок Тревел» 0,001251165 0,000364007 0,998384829 3 
КВКФ  «БОНА-СВ» 0,003428767 0,000964866 0,995606367 3 
ВКФ «Навколо світу» 0,035514922 0,009142303 0,955342776 3 
УППВКФ «Євротур-експрес» 0,004931493 0,001377067 0,993691440 3 
ТРК «Сонячна долина» 0,208010763 0,752294425 0,039694812 2 
ТОВ «Бізнес-центр «Буковина» 0,014876113 0,982263858 0,002860029 2 
ЧОДП «Чернівці турист»  0,074384161 0,904638530 0,020977309 2 
СП ВКФ «Саторі» 0,997081178 0,001574272 0,001344550 1 
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Кластеризація була здійснена на основі методів нечіткого моделювання за 

допомогою математичної платформи MatLab. У розрахунках був використаний 
метод нечіткої кластеризації C-середніх, на базі виділених основних показників 
кластеризації. За ознаки кластеризації були взяті показники: кількість туристів, 
що підлягали обслуговуванню, осіб; кількість туристів, охоплених внутрішнім 
туризмом, осіб; обсяг наданих туристичних послуг, тис. грн. На відміну від 
існуючих, зазначений метод дозволяє розбити наявну множину об’єктів 
кластеризації на задане число нечітких множин та визначити ступінь 
приналежності певного елемента вихідної множини до відповідного кластеру 

Для визначення ступеня важливості кожного фактору кластеризації для 
віднесення нового підприємства до того чи іншого кластеру було проведено 
класифікаційний аналіз за допомогою нейронних мереж на основі аналітичної 
платформи Deductor. 

Побудовано модель формування кластеризації, визначено фактори для 
визначення приналежності підприємства до відповідного кластеру, що є 
необхідним для правильного формування кластерів: 

),,,,( 54321 xxxxxFK = ,                      (1) 

де х1 – кількість туристів, охоплених внутрішнім туризмом, 
     х2 – наявність власних підприємств харчування, 
     х3 – кількість посадкових місць у закладах харчування, 
     х4 – наявність номерів у готелях, 
     х5 – кількість місць у готелях. 
Для побудови управлінської стратегії шляхом кластеризації був 

використаний аналіз чутливості. Згідно з цим дані фіксуються на рівні одного з 
підприємств та по черзі змінюються фактори. Після цього прогнозується 
кількість туристів згідно з моделлю (1) та розраховується відносне відхилення. 
Результати здійсненого аналізу наведено в таблиці 7. Запропонована схема 
кластерного розвитку туристичних підприємств українських Карпат забезпечує 
техніко-економічне обґрунтування будівництва нових інвестиційних туристичних 
об’єктів, поява яких сприяла б подальшому розвитку туристичного господарства 
українських Карпат. 

Встановлено, що важливе місце в ефективному функціонуванні туристичних 
підприємств займає якість послуг та комфортність відпочинку, що можливо 
досягти за допомогою створення системи управління якістю послуг, яка 
представляє сукупність організаційних структур, методів і ресурсів. Доведено, 
що модель управління якістю послуг повинна включати розробку політики 
підприємства у галузі якості; програми реалізації політики якості; зворотні 
зв’язки у разі відхилення якості від заданих параметрів; сертифікацію 
професійних вимог до персоналу туристичних підприємств; застосування 
економічних показників, які характеризують ступінь впливу окремих факторів на 
якість послуг з метою їх контролю. Визначено, що одним з «перманентних» 
завдань формування сучасної системи туристського і курортно-рекреаційного 
обслуговування є вдосконалення механізму управління туристичним комплексом. 
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Таблиця 7 

Аналіз значимості факторів для моделі кластеризації туристичного 
підприємства 

Фактори 
Зміна 

фактору 
на 10% 

Прогноз кількості 
туристів на рік 

Чутливість до 
зміни фактору 

(%) 
Кількість туристів, охоплених 
внутрішнім туризмом 

6975 8521 0,62 

Кількість власних підприємств 
харчування 

1,10 8468 0,00 

Кількість посадкових місць у 
закладах харчування 

132 8505 0,43 

Кількість номерів у готелях 53 8679 2,49 
Кількість місць у готелях 158 8080 -4,58 

 
Визначено, що стратегічне управління розвитком туристичних підприємств 

в українських Карпатах передбачає здійснення комплексу заходів щодо 
удосконалення системи організації взаємовідносин між всіма суб’єктами 
туристичної сфери, становлення туристичної інфраструктури, утворення 
сприятливого середовища для розвитку туризму, залучення інвестицій в 
туристичну сферу регіону, підвищення рівня якості туристичних товарів та 
послуг, з одного боку, та нарощування обсягів їх продажу, з іншого, розширення 
переліку туристичних товарів та послуг, підвищення рівня якості обслуговування 
туристів та використання природних та історико-культурних туристичних 
ресурсів та об’єктів. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації вирішено науково-прикладне завдання – наукове 

обґрунтування, розробка теоретико-методичних основ і практичних рекомендацій 
щодо застосування інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних 
підприємств. Поставлену мету досягнуто, основні  завдання виконано. Відповідно 
до цього отримано такі результати. 

1. Проаналізовано сучасний науковий доробок та охарактеризовано стан 
теоретичних підходів до використання інноваційних підходів в управлінні 
діяльністю туристичних підприємств. Виявлено, що не існує достатньо 
обґрунтованого системного підходу до вивчення даного питання, а понятійний 
апарат є недостатньо розробленим. Однією з головних причин недостатньої 
конкурентоспроможності туристичних підприємств в умовах розвитку 
постіндустріального суспільства є відсутність інноваційних підходів в управлінні, 
нездатність забезпечити збільшення своєї присутності на вітчизняному та 
зовнішньому туристичних ринках, створювати та просувати свої унікальні 
послуги, завойовувати свого споживача. 

2. Проаналізовано та уточнено понятійний апарат дослідження інноваційних 
підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств. «Інноваційну 
діяльність підприємства» визначено як діяльність з питання запровадження 
інновацій та інноваційних підходів в управління та функціонування 
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підприємства, застосування існуючих прогресивних технологій, продуктів та 
систем. «Інноваційні ресурси туристичного підприємства» визначено як 
сукупність фінансових, інтелектуальних і матеріальних засобів, якими володіє 
туристичне підприємство з метою впровадження та реалізації інновацій в систему 
управління. «Інноваційна інфраструктура туристичного підприємства» визначена 
як базова складова інноваційного потенціалу туристичного підприємства. 

3. Запропоновано періодизацію розвитку інноваційної теорії в частині 
уточнення періодів та їх основних особливостей і виділено наступні етапи: 1 етап 
(1910–1930 рр.) – «фундаментальний»; 2 етап (1940–1970 рр.) – «уточнюючий»; 
3 етап (1970 – сьогодення) – «технологічний».  

4. Сформульвано та обґрунтовано концепцію інноваційного стратегічного 
управління діяльністю туристичного підприємства, яка повинна бути спрямована 
на переважний розвиток інноваційних ресурсів шляхом активного ринкового 
просування підприємства, підтримки наявних та потенційних інновацій 
підприємства, інноваційного розвитку соціальної інфраструктури для 
співробітників підприємства, що передбачає, по-перше, розробку стратегічного 
плану інноваційного розвитку туристичного підприємства з використанням 
моделі «продукт-ринок» та паралельну розробку найважливіших елементів 
інноваційного стратегічного управління туристичним підприємством, по-друге, 
побудову матричної діаграми інноваційного розвитку за результатами 
попередньої комплексної оцінки ефективності інновацій та ресурсного 
потенціалу, по-третє, ефективний механізм контролю і коригування планів 
інноваційного розвитку туристичного підприємства.  

5. В роботі удосконалено механізм підвищення конкурентоспроможності 
туристичного продукту шляхом організації рекреаційно-туристичних комплексів 
і кластерів, моніторингу конкурентного середовища туристичного підприємства, 
мінімізації впливу різноманітних ризиків та загроз на діяльність туристичних 
підприємств; а також розроблено засади кластерного розвитку туристичних 
підприємств українських Карпат, яка забезпечує техніко-економічне 
обґрунтування та інвестиційні проекти будівництва нових «якірних» туристичних 
об’єктів, що б слугували «локомотивами» туристичного господарства регіону, і за 
якої, по-перше, було виділено такі туристичні кластери українських Карпат: 1-й 
гірський кластер, до складу якого увійшли: СП виробничо-комерційна фірма 
«Саторі» – гірськолижний туристичний комплекс Мигово, ресторан «Гетьман»; 
2-й передгірський кластер, до складу якого увійшли: Туристично-розважальний 
комплекс «Сонячна долина», ТОВ «Бізнес-центр «Буковина», ЧОДП 
«Чернівцітурист» Українського ЗАТ по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур»; 3-й 
кластер склали підприємства, які розташовані переважно у рівнинній частині.  

6. Для оцінювання ефективності інновацій та інноваційної стратегії 
туристичного підприємства запропонована методика комплексної оцінки, яка 
реалізується шляхом оцінювання ресурсного потенціалу туристичного 
підприємства, включаючи повний комплекс ресурсних складових, як у поточному 
періоді, так і в середньостроковому, і довгостроковому періодах.  

7. Рoзрoблено науково-практичні рекомендації до вдосконалення засад 
управління діяльністю туристичних підприємств українських Карпат. Так, 
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визначено, що подальший конкурентоспроможний розвиток та підвищення 
економічної ефективності туристичних підприємств в українських Карпатах 
неможливі без якісного дієвого управління, що передбачає також запровадження 
середньо- та довгострокового раціонального планування туристичної діяльності. 
Наявні ресурси та потенціал розвитку туристичного бізнесу в умовах кожного 
туристичного кластеру повинні використовуватись комплексно та креативно, з 
обов’язковим впровадженням інновацій і новітніх технологій, що дозволить 
отримати додаткові переваги та можливості внаслідок синергетичного ефекту від 
такого використання, сприятиме економічному зростанню регіону. 

8. Визначено наступні напрями для забезпечення удосконалення 
інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств: 
створення трансферу технологій та інноваційної діяльності; забезпечення 
зростання доходів та збільшення частки оплати праці у структурі собівартості 
туристичних продукту та послуг на основі зростання продуктивності праці; 
забезпечення створення умов для реалізації людського потенціалу туристичної 
діяльності відповідно до європейських стандартів; орієнтацію соціальної стратегії 
туристичної діяльності на примноження людського капіталу шляхом розвитку 
освітнього та культурного туризму, охорони здоров’я та відпочинку; 
спрямування туристичними підприємствами всіх наявних та потенційних 
ресурсів на досягнення інноваційних цілей, а також на створення нових 
туристичних продуктів, надання туристичних послуг на довгострокову 
перспективу. 
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У дисeртaції нaвeдeнo нoвe вирішeння нaукoвoго завдання розроблення 
інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств шляхом 
oбґрунтувaння тeoрeтико-методологічних зaсaд та надання практичних 
рекомендацій щодо використання концепції інноваційного стратегічного 
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управління діяльністю туристичного підприємства. Проаналізовано науковий 
доробок, охарактеризовано стан та уточнено понятійний апарат питання 
інноваційних підходів до управління діяльністю туристичних підприємств. 
Розроблено та обґрунтовано схему кластерного розвитку туристичних 
підприємств українських Карпат. Сформульовано та обґрунтовано концепцію 
інноваційного стратегічного управління діяльністю туристичного підприємства. 
Визначено підходи до вдосконалення оцінювання ефективності інновацій та 
процесу інноваційного стратегічного управління. Рoзрoблено науково-практичні 
рекомендації до вдосконалення засад управління діяльністю туристичних 
підприємств українських Карпат та визначено напрями та засоби удосконалення 
інноваційних підходів до управління діяльністю туристичних підприємств.  

Ключові слова: інновація, інноваційна стратегія, концепція, кластер, 
маркетинг, механізм, оцінка, принципи, управління, туристичне підприємство. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Гладинец Н. И. Инновационные подходы в управлении деятельностью 

туристических предприятий. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – ЧАО «ВУЗ «Межрегиональная академия 
управления персоналом», Киев, 2019. 

В диссeртaции привeдeнo нoвоe решение нaучной задачи определения 
инновационных подходов в управлении деятельностью туристических 
предприятий. Проанализированы научные разработки, охарактеризовано 
состояние и уточнен понятийный аппарат инновационных подходов в управлении 
деятельностью туристических предприятий. Проведена периодизация развития 
инновационной теории в части уточнения периодов и их основных особенностей. 
Разработана и обоснована схема кластерного развития туристических 
предприятий украинских Карпат. Сформулирована и обоснована концепция 
инновационного стратегического управления деятельностью туристического 
предприятия. Определены подходы к усоверешенствованию оценивания 
эффективности инноваций и процесса инновационного стратегического 
управления деятельностью туристического предприятия. Разработаны научно-
практические рекомендации по усовершенствованию основ управления 
деятельностью туристических предприятий украинских Карпат и определены 
направления усоверешенствования инновационных подходов в управлении. 

Ключевые слова: инновация, инновационная стратегия, концепция, 
кластер, маркетинг, механизм, оценка, принципы, управление, туристическое 
предприятие. 
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Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 

08.00.04 – Economics and management of enterprises (by types of economic activity). 
– PPP "HEI "Interregional Academy of Personnel Management", Kyiv, 2019. 

The dissertation provides a new solution for the scientific problem related to the 
management of the activities of tourism enterprises through by substantiating the 
theoretical and methodological principles and providing practical recommendations on 
the use of the concept of innovative strategic resources, existing and potential 
innovations of the enterprise, innovative development of social infra structures for 
employees of the enterprise, which involves, first, the development of a strategic plan 
for the innovative development of the tourism enterprise using the model "product-
market" and parallel development of the most important elements of the innovative 
strategic management of the tourism enterprise, and second, the construction of a 
matrix diagram of innovation development based on the previous comprehensive 
evaluation of innovation efficiency and resource potential; third, an effective 
mechanism to control and adjust innovation plans round of tourism enterprise. 

To evaluate the effectiveness of innovation and innovation strategy of the tourism 
enterprise, a methodology for integrated assessment, which is implemented by 
evaluating the resource potential of the tourism enterprise, including the full range of 
resource components, both in the current conjuncture, and in the medium and long 
term. 

The types of innovative infrastructure are classified and substantiated, classified 
by the following criteria: scale of development, level of efficiency, level of 
specialization, ownership, form of organization, life cycle stage, features of structure, 
degree of significance, level of development, degree and possibility of transformation, 
degree and possibility of transformation, life cycle type. 

For the formation of effective tourist clusters, the method of clustering of tourist 
enterprises was improved with the help of methods of fuzzy modeling based on MatLab 
mathematical platform and method of fuzzy clustering of C-averages, based on the 
selected main indicators of clustering (number of tourists subjected to tourism; the 
volume of tourist services provided), which, unlike the existing ones, allows splitting 
the existing set of clustering objects into a given number of fuzzy sets and, based on the 
use of a fuzzy membership matrix U with elements uij, determine the degree of 
affiliation of a particular element of the original set to the corresponding cluster. 

The mechanism of improving the competitiveness of the tourist product by 
organizing recreational and tourist complexes and clusters, monitoring the market for 
tourist services, optimizing the impact of economic levers on tourist activity, and also 
developed a scheme of cluster development of tourist enterprises of the Ukrainian 
Carpathians, which provides technical and economic substantiation construction of new 
"anchor" tourist sites.  

The scientific-practical recommendations for improving the principles of 
management of the activity of tourist enterprises of the Transcarpathian region of 
Ukraine are reviewed. 

Keywords: innovation, innovation strategy, concept, cluster, marketing, 
mechanism, evaluation, principles, management, tourist enterprise. 
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