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НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  
В КОМПАНІЯХ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ: ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Підвальна О.Г. Напрями управління інноваційною діяльністю в компаніях індустрії туризму: те-
риторіальний аспект. Нині в Україні методологія управління результатами інноваційної діяльності компа-
ній індустрії туризму перебуває тільки на стадії формування. При цьому теоретичні розробки сконцентро-
вані переважно на вирішенні питань правової охорони результатів інноваційної діяльності та інноваційних 
методів просування продукту. Питання про роль та місце результатів інноваційної діяльності в розвитку 
індустрії туризму у вітчизняній економічній літературі досліджені недостатньо. Таким чином, у статті за-
пропоновано вирішення наукового завдання щодо теоретичного обґрунтування й розроблення пропозицій 
щодо розвитку системи управління інноваційною діяльністю в компаніях індустрії туризму на основі підви-
щення ефективності системи управління результатами інноваційної діяльності в цій сфері. Для досягнення 
поставленої мети у статті сформовано систему базових принципів розвитку системи управління інновацій-
ною діяльністю підприємств індустрії туризму.

Ключові слова: інновації, туризм, інноваційна діяльність, туристичний продукт, індустрія туризму,  
територія.
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Подвальная О.Г. Направления управления инновационной деятельностью в компаниях инду-
стрии туризма: территориальный аспект. Сейчас в Украине методология управления результатами ин-
новационной деятельности компаний индустрии туризма находится только на стадии формирования. При 
этом теоретические разработки сконцентрированы преимущественно на решении вопросов правовой охра-
ны результатов инновационной деятельности и инновационных методов продвижения продукта. Вопросы о 
роли и месте результатов инновационной деятельности в развитии индустрии туризма в отечественной эко-
номической литературе исследованы недостаточно. Таким образом, в статье предложено решение научного 
задания по теоретическому обоснованию и разработке предложений касательно развития системы управле-
ния инновационной деятельностью в компаниях индустрии туризма на основе повышения эффективности 
системы управления результатами инновационной деятельности в этой сфере. Для достижения поставлен-
ной цели в статье сформирована система базовых принципов развития системы управления инновационной 
деятельностью предприятий индустрии туризма.

Ключевые слова: инновации, туризм, инновационная деятельность, туристический продукт, индустрия 
туризма, территория.

Podvalna Oksana. Directions of innovation activity management in tourism industry companies: territo-
rial aspect. Currently in Ukraine the methodology of managing for results, innovation activities of companies of the 
tourism industry is only at the stage of formation. This theoretical development is concentrated mainly on the issues 
of legal protection of results of innovation activities and innovative methods of product promotion. Questions about 
the role and place of innovation in the development of the tourism industry in the domestic economic literature are 
studied very little. Thus, in this article we propose a solution to the scientific task of theoretical justification and 
elaboration of proposals on development of system of management of innovative activity in companies of the tour-
ism industry on the basis of increase of system effectiveness of management results of innovative activities in this 
sphere of activity. A research object is innovative activity of the companies of the tourism industry in the creation, 
keeping and disseminating the results of innovative activity for different groups of stakeholders. Specified the key 
problems of development of system of innovative activity management in companies of the tourism industry. To 
achieve this purpose in work the basic principles of development of system of management of innovative activity of 
the companies of the tourism industry. The principles are divided into two categories: a) borrowed from other sub-
ject areas; b) specific principles subject area: principle of management innovation, based on increasing scientific-
technical potential of the companies of the tourism industry; the principle of enhancing the investment nature of the 
process of management of innovative activity; the principle of rational integration of modern economic and legal 
mechanisms for achieving the objectives of the development of the tourism industry on the basis of intensification 
of their innovative activities; the principle of orientation to the creation of each result of innovative activities such 
as product suitable for sale; the principle of creating a rational system of incentives for implementing innovative 
projects to create innovation outcomes.

Key words: innovation, tourism innovation, tourism product, tourism industry.

Постановка проблеми. Інноваційна діяльність у 
сучасних умовах стала одним з найважливіших чинни-
ків, що визначають рівень економічного розвитку та, 
відповідно, положення держави в міжнародному спів-
товаристві. З переходом до постіндустріального сус-
пільства економічні показники розвитку країни стали 
більше залежати не від сфери матеріального виробни-
цтва, а від «виробництва» нематеріальних благ, здат-
ності створювати й реалізовувати різні нововведення, 
які є результатами інноваційної діяльності окремих 
людей, колективів та організацій. Найбільшого еконо-
мічного успіху досягли країни, які приділяють велику 
увагу розвитку інноваційної сфери, що є основою ство-
рення нових наукових результатів.

Отже, створення й ефективне використання резуль-
татів інноваційної діяльності нині є найважливішими 
умовами динамічного розвитку економіки України, 
збільшення обсягів її економічних показників та під-
вищення конкурентоспроможності вітчизняних кадрів 
високої кваліфікації на світовому ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема-
тиці інновацій у сфері туризму присвячені роботи 
вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як 
М. Бойко, Н. Власова, О. Гарбера, О. Головінов, Л. Гоп-
кало, А. Голод, О. Давидова, О. Кальченко, Т. Кіндрик, 

Л. Маклашина, С. Мельниченко, В. Новиков, Ю. Пше-
ничних, Т. Ткаченко, А. Саак, Н. Семенченко.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є вирішення наукового завдання щодо теоре-
тичного обґрунтування й розроблення пропозицій 
стосовно розвитку системи управління інноваційною 
діяльністю в компаніях індустрії туризму на основі 
підвищення ефективності системи управління резуль-
татами інноваційної діяльності в цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією 
з галузевих проблем, що стоять перед українською інду-
стрією туризму, що перешкоджають усуненню причин 
низької ефективності взаємного обміну результатами 
інноваційної діяльності, є відсутність способів організа-
ції та механізмів комерціалізації результатів інновацій-
ної діяльності під час виробництва туристського про-
дукту. Отже, кінцевими цілями робіт з розвитку системи 
управління інноваційною діяльністю в компаніях інду-
стрії туризму, на нашу думку, повинні стати [4]:

– трансформація галузевої та територіальної нау-
ково-технологічної бази у стратегічний резерв роз-
витку туристських ресурсів та туристичної інфра-
структури для формування конкурентоспроможного 
сектору поновлення туристського продукту до вимог 
світового рівня;
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– стимулювання робіт компаній індустрії туризму 
з аналізу можливостей застосування локально орієнто-
ваних технологій для розвитку туристичного продукту 
загалом;

– усунення бар’єрів, що розділяють туристичні та 
нетуристичні сфери застосування технологій та алго-
ритми інноваційної діяльності для них, зокрема в 
суміжних видах економічної діяльності;

– створення інформаційної бази для регулярного 
моніторингу та оцінювання корисності розроблюваних 
результатів екологічних та технологічних інновацій у 
виробничій діяльності підприємств індустрії туризму;

– порівняння рівня характеристик вітчизняних та 
зарубіжних технологій виробництва туристського про-
дукту, виявлення можливості, доцільності ефективного 
застосування й умов придбання останніх.

Ці цілі можуть бути адаптовані відповідно до осо-
бливостей конкретних територій, а також структури й 
компонентного складу туристського продукту. Однак 
для досягнення перерахованих вище цілей можна реко-
мендувати вжиття низки заходів універсального харак-
теру, які можна застосувати незалежно від параметрів 
конкретних компаній індустрії туризму [2].

1) Туристичним адміністраціям територій спільно з 
компаніями індустрії туризму слід проаналізувати тех-
нології, створені в процесі глобальної експансії світо-
вих лідерів туристичної індустрії, які поширені в наці-
ональних економіках різних країн, а також найбільш 
перспективні технології.

2) Варто ввести в порядок обґрунтування пропози-
цій щодо оновлення туристського продукту процедури, 
які зобов’язують проводити аналіз можливого застосу-
вання нових технологій різними суб’єктами індустрії 
туризму території та оцінювання економічного ефекту 
цього застосування.

3) В процесі формування проєкту бюджету роз-
витку території щодо ресурсного забезпечення інно-
ваційної діяльності треба проводити на рівні адміні-
страції ретельну експертизу пропозицій для виявлення 
зацікавленості різних суб’єктів індустрії туризму у 
виконанні тих чи інших програм (робіт), обґрунтова-
ного вибору інвестора серед суб’єктів, концентрації за 
рахунок загальної координації всіх наявних ресурсів, 
запитуваних компаніями індустрії туризму.

4) Необхідно організувати регулярне ознайомлення 
керівників суміжних видів економічної діяльності з 
матеріалами щодо можливостей застосування резуль-
татів інноваційної діяльності, а також ознайомлення 
компаній індустрії туризму з проєктами розвитку 
туристичної інфраструктури та ресурсів, щоби ство-
рити умови розвитку галузевого ринку для конкурент-
ного доступу до наявних ресурсів, підвищення обґрун-
тованості напрямів інноваційної діяльності та розмірів 
її ресурсного забезпечення.

5) Слід складати схеми пріоритетного впровад-
ження інноваційних технологій в наявних туристичних 
продуктах.

6) Для наукового забезпечення та виконання пере-
рахованих робіт варто створити територіальний (мож-
ливо, галузевий) центр нових технологій та проблем 
розвитку туристичних ресурсів та інфраструктури, під-
відомчий туристичній адміністрації території.

Також доцільно створити експертну раду з представ-
ників компаній індустрії туризму, участь у якій може 

бути добровільною, але до складу якої повинні входити 
представники всіх секторів індустрії туризму терито-
рії, а також представники суміжних видів економічної 
діяльності, зокрема з правом голосу. На експертну раду 
можна покласти виконання таких завдань [1; 4]:

– експертиза пріоритетних проєктів оновлення 
туристичного продукту та освоєння нових туристич-
них ресурсів території;

– підготовка періодичних доповідей про результати 
інноваційної діяльності й соціальних, економічних та 
екологічних наслідків впровадження цих результатів у 
виробництво туристичного продукту території;

– розроблення рекомендацій про нормативну й 
адміністративну підтримку або обмеження застосу-
вання конкретних результатів, наприклад таких, що 
несуть екологічний збиток туристичним ресурсам.

Комплексна організація управління інноваційною 
діяльністю передбачає участь усіх зацікавлених сто-
рін в отриманні та впровадженні нових результатів. 
У сучасних умовах можна розглядати два взаємодо-
повнюючі підходи до комерціалізації результатів інно-
ваційної діяльності компаніями індустрії туризму, коли 
майнові права на результати належать туристичній 
адміністрації території.

Перший підхід передбачає комерціалізацію вже 
створених технологій або продуктів і полягає в уза-
гальненні проєктних пропозицій компаній індустрії 
туризму з реалізації у своїй діяльності різних іннова-
ційних пропозицій, що містять нові можливості вико-
ристання раніше створених інновацій. Прибуток від 
реалізації таких інновацій має надходити в спеціальний 
територіальний фонд інноваційного розвитку турист-
ських ресурсів та інфраструктури й використовуватися 
для ресурсного забезпечення нових робіт відповідно 
до планів інноваційної діяльності, що координуються 
туристичною адміністрацією території [5].

Другий підхід передбачає комерціалізацію ново-
створюваного інноваційного продукту. В цьому разі ще 
на етапі формування технічного завдання та укладення 
контракту на виконання робіт здійснюється пошук ком-
паній, зацікавлених у комерційній реалізації результа-
тів, які, виступаючи від самого початку співвласниками 
майнових прав на створювані технології, заздалегідь 
плануватимуть свої інтереси за участю в проєкті. Ми 
вважаємо, що пріоритетами підвищення ефективності 
комерціалізації результатів інноваційної діяльності 
можуть стати [5] визначення конкурентоспроможності 
результатів інноваційної діяльності; реалізація про-
грами маркетингу з декомпозицією завдань, зокрема у 
сфері менеджменту, маркетингу й технологій.

Сутність перерахованих пріоритетів щодо їх засто-
совності до вирішення проблеми комерціалізації 
результатів інноваційної діяльності в компаніях інду-
стрії туризму полягає в такому.

1) Економічний розвиток і науково-технічна транс-
формація національної економіки, що стосується інду-
стрії туризму, істотно змінили ставлення до сучасних 
технологій загалом і туристичного продукту зокрема, 
тому в розвинених країнах став формуватися новий 
стратегічний підхід до інноваційної діяльності щодо 
управління технологічними ресурсами, різновидами 
якого є:

– управління створенням і трансфертом технології 
або продукту;
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– управління організаційною структурою 
пов’язаних зі створенням інновації суб’єктів;

– управління профільними ресурсами (облік, оці-
нювання, оформлення, реалізація тощо);

– технологічний консалтинг і супутні сервіси.
З використанням цих елементів розробляється нау-

ково обґрунтована й раціональна модель інноваційного 
розвитку туристичного продукту території. Можна 
виділити дві концепції управління в технологічній 
сфері, такі як «технологічні грона» та «технологічне 
дерево». Згідно з концепцією «технологічні грона» 
комплексування технологій здійснюється між сферами 
«Технологічний потенціал територіальної туристської 
інфраструктури», «Сукупність наявних туристських 
ресурсів», «Туристичний продукт території», а також 
на кордоні між сферами «Сукупність компаній інду-
стрії туризму» й «Потенційні клієнти та ринки турист-
ського продукту». Рішення про прийняття тих чи інших 
комбінацій технологій виробництва та оновлення про-
дукту приймається з економічних міркувань.

У концепції «технологічне дерево» корінням дерева 
є туристські ресурси території. Стовбур є комбінова-
ними виробничими та інтелектуальними технологіями, 
завдання яких полягає у створенні найбільш ефектив-
них комбінацій туристичних ресурсів території, турис-
тичної інфраструктури та інших компонентів продукту. 
Гілки – це основні галузі спеціалізації у сфері туризму 
або ринки збуту. Плоди – це конкретні види туристич-
ного продукту.

Ефективність перерахованих концепцій визна-
чається тим, наскільки успішно керівники компаній 
індустрії туризму та туристична адміністрація тери-
торії можуть формувати технологічний потенціал 
туристичних ресурсів та інфраструктури території, а 
також управляти ним, використовувати внутрішні та 
зовнішні джерела інформації, досвід, фіксувати стан 
зовнішнього середовища, забезпечувати високу адап-
тивність організаційних та адміністративних структур.

2) Вітчизняна й зарубіжна економічна література 
містить безліч підходів до організації технологічного 
маркетингу. Відповідно до одного з найбільш пошире-
них підходів маркетинг – це здійснення різних видів 
господарської діяльності, що спрямовують потік това-
рів і послуг від виробника до кінцевого або проміж-
ного споживача. Одне з найбільш повних визначень дає 
Британський інститут з питань маркетингу, що визна-
чає маркетинг як один з видів творчої управлінської 
діяльності, що має на меті розширення виробництва й 
торгівлі шляхом виявлення запитів споживачів та орга-
нізації дослідження для задоволення цих запитів.

На підставі цих визначень можна зробити висно-
вок, що сучасний маркетинг, як правило, трактується 
у формі системи засобів та методів управління, які 
спрямовані на досягнення запланованого результату 
виробничої діяльності та частини взаємодії з ринком. 
Ми вважаємо, що основу технологічного маркетингу 
складають такі засади:

– орієнтація на кінцевий практичний результат;
– узгодженість із довгостроковими цілями компанії;
– облік у виробництві продукту вимог споживача;
– координація діяльності всіх підрозділів компанії в 

єдиній системі управління;
– жорстке узгодження всіх маркетингових заходів з 

програмою виробничої діяльності компанії;

– зворотний зв’язок між галузевим ринком і компа-
нією, включаючи високу адаптивність до змін зовніш-
нього й внутрішнього середовища.

Таким чином, можна стверджувати, що викорис-
тання економічних та організаційно-правових механіз-
мів для підвищення економічної ефективності управ-
ління інноваційною діяльністю підприємств індустрії 
туризму має спиратись на принципи, властиві іншим, 
суміжним, предметним галузям (за необхідності моди-
фіковані), доповнені специфічними принципами.

На нашу думку, в системі управління інноваційною 
діяльністю підприємств індустрії туризму повинні 
інтенсивно застосовуватися не тільки напрями модифі-
кації принципів з деяких суміжних предметних сфер, 
але й специфічні принципи, якими необхідно керува-
тися в інтересах розвитку системи управління інно-
ваційною діяльністю підприємств індустрії туризму. 
Основними принципами суміжних предметних галу-
зей, які доцільно включити в систему принципів роз-
витку цієї системи управління, є:

1) принцип правового захисту результатів іннова-
ційної діяльності;

2) принцип комплексності обліку ефектів іннова-
ційної діяльності;

3) принцип постійного нарощування науково-тех-
нічного потенціалу компанії незалежно від сектору 
індустрії туризму;

4) принцип обґрунтованості поширення режи-
мів комерційної таємниці на результати інноваційної 
діяльності;

5) принцип системності й наскрізного планування;
6) принцип націленості на використання сучасних 

економічних та організаційно-правових механізмів.
Перераховані універсальні принципи, властиві 

суміжним видам економічної діяльності, на нашу 
думку, повинні бути доповнені такими специфічними 
стосовно предметної галузі дослідження принципами, 
які враховують особливості системи виробництва бага-
токомпонентних продуктів у невиробничій сфері.

7) Принцип управління результатами інновацій-
ної діяльності, орієнтованого на нарощування нау-
ково-технічного потенціалу підприємств індустрії 
туризму. Ми вважаємо, що однією з причин відста-
вання багатьох компаній індустрії туризму в розвитку 
від світових лідерів в цій сфері є втрата інноваційного 
характеру діяльності, що приводить до зниження кон-
курентоспроможності не тільки самих компаній, але 
й фахівців, яких вони швидко випускають. У зв’язку 
з цим, а також з урахуванням принципу системності, 
розглянутого вище, доцільно, на нашу думку, як мету 
управління результатами інноваційної діяльності 
для кожного учасника індустрії туризму поставити 
постійне нарощування його науково-технічного потен-
ціалу (НТП).

8) Принцип надання інвестиційного характеру 
процесу управління інноваційною діяльністю. Необ-
хідність реалізації цього принципу обумовлена почат-
ковою орієнтацією інвестицій на отримання відповід-
ного економічного результату. Необхідно враховувати 
наявність певних стимулів, що надаються під час 
здійснення інвестиційної діяльності, а також високий 
рівень розвитку методології оцінювання ефективності 
інвестицій в інновації стосовно специфіки компаній 
індустрії туризму.
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9) Принцип раціонального комплексування сучас-
них економічних та організаційно-правових механіз-
мів для досягнення цілей розвитку компаній індустрії 
туризму на основі інтенсифікації їх інноваційної діяль-
ності. Нині у вітчизняній та зарубіжній ринковій прак-
тиці використовується велика кількість економічних 
та організаційно-правових механізмів, які покликані 
забезпечити ефективне з економічної точки зору функ-
ціонування господарюючих суб’єктів, зокрема компа-
ній індустрії туризму.

10) Принцип орієнтації на створення кожного 
результату інноваційної діяльності як продукту, придат-
ного до продажу. Підвищення ефективності управління 
результатами інноваційної діяльності, що створюються 
компаніями індустрії туризму в рамках виконання про-
грам розвитку, як показали проведені дослідження, є 
можливим тільки тоді, коли кожен результат розгля-
дається у формі продукту, тобто об’єкта, що має спо-
живчу вартість.

Умовою реалізації цього принципу є створення 
ефективного науково-технологічного ринку в інду-
стрії туризму, основними продуктами на якому будуть 
об’єкти інноваційної власності для різних сегментів. 
Постачальниками цих продуктів повинні бути власники 
результатів, а саме компанії індустрії туризму, їх спів-
робітники, замовники, інвестори, яким надано право 
комерціалізації результатів інноваційної діяльності.

11) Принцип створення раціональної системи 
стимулювання виконавців інноваційних проєктів до 
створення результатів інноваційної діяльності. Рин-
кові відносини базуються на пріоритеті економіч-
них цінностей в діяльності господарюючих суб’єктів 
комерційного типу, до складу яких входить більшість 
компаній індустрії туризму. Можна відзначити, що еко-
номічний потенціал отриманих результатів залежить 
від початкової націленості творчих колективів на їх 
створення як конкурентних на науково-технологічному 
ринку зразків продукту.

Згідно з даними різних джерел до 70% інноваційних 
проєктів, що реалізуються компаніями США, закінчу-
ється створенням нового продукту, не забезпеченого 
попитом на ринку. Щорічні витрати розвинених країн 
на невиправдані інноваційні проєкти оцінюються в 
30 млрд. євро, причому тільки чверть невдач пов’язана 
з технічними недоліками нового продукту, а решта 
невдач обумовлена низькою якістю стратегічного пла-
нування номенклатури й структури продуктів.

Традиційний підхід до планування номенкла-
тури виробів неприйнятний для компаній інду-
стрії туризму, оскільки для створення інновацій в 
цьому виді економічної діяльності характерні значні 
витрати, тривалий термін, високий рівень екологічних 
та технічних ризиків, підписання договорів на умо-
вах отримання прибутку через певний проміжок часу 
після інвестування ресурсів, тому стійкість компаній 
індустрії туризму повинна підтверджуватися вже на 
етапі розроблення концепції інноваційної діяльності. 
Рішення про початок виробництва нового туристич-
ного продукту компанія фактично повинна прийняти 
ще на початку інноваційної діяльності. Звідси випли-
ває головна, найбільш значуща відмінність підходу до 
планування номенклатури нових продуктів компанії 
індустрії туризму від традиційного підходу до плану-
вання виробництва продукції.

Якщо традиційна модель передбачає циклічність 
розроблення нових зразків і попереднє зондування 
ринку, процес планування в компаніях індустрії 
туризму є лінійним і складається з однієї ітерації з 
однозначним висновком «вигідно – невигідно». Ком-
панії індустрії туризму повинні приймати правильне 
рішення з першого разу ще до того, як будуть вкла-
дені кошти у створення нового туристичного продукту. 
Раннє оцінювання можливостей нового маршруту, 
нової технології готельного обслуговування відіграє 
найважливішу роль в успіху впровадження нововве-
дення. Витрати на планування номенклатури нових 
продуктів в компанії індустрії туризму, як правило, 
виправдані, особливо якщо ця робота проводиться сво-
єчасно, тобто до початку інвестиційної діяльності.

3) Технологічний обмін, як правило, є економіч-
ними відносинами між компаніями індустрії туризму, 
пов’язаними з оплатним переходом прав власності на 
результати їх інноваційної діяльності. Передача нових 
продуктів і технологій (технологічний обмін) має 
місце тоді, коли набуваюча сторона розглядає новий 
об’єкт як внесок у розвиток, що дає змогу підвищити 
конкурентоспроможність, а в перспективі збільшити 
ефективність. Передача нових продуктів і технологій 
здійснюється в різній формі та різними способами.

Для невиробничої сфери нині характерним є скоро-
чення тривалості життєвого циклу продуктів, усклад-
нення технологій, посилення загальних вимог до 
якості, зростання рівня персоналізації продукту, під-
вищення глибини проникнення в ланцюжок створення 
цінності для клієнта тощо. У цих умовах проявляється 
потреба скорочення ланцюжка «розроблення про-
дукту – впровадження технологій – освоєння виробни-
цтва нового продукту – навчання персоналу». Творці 
результатів інноваційної діяльності зацікавлені в мак-
симальному скороченні термінів комерціалізації. Якщо 
передбачається, що результати інноваційної діяльності 
будуть передаватися в матеріалізованому вигляді, то 
може використовуватися така послідовність транс-
ферту результатів:

1) продаж туристичного продукту, в якому викорис-
тані нові ідеї, принципи й процеси;

2) прямі інвестиції, які відкривають для учасників 
індустрії туризму нові ринки й створюють новий еко-
номічний ефект;

3) продаж ліцензій та тиражування інновацій (пере-
дача прав користування на запатентовані об’єкти).

Така послідовність зазвичай застосовується під час 
обміну результатами інноваційної діяльності на макро– 
або мезорівні. Основна проблема мікрорівня, як пра-
вило, полягає в тому, що дуже важко виділити реальні 
технологічні потоки й визначити вартісні показники. 
Для вирішення цієї проблеми доцільно використову-
вати спеціальні інструменти, наприклад аналіз дерева 
цілей для реалізації інноваційної стратегії, розподіл 
відповідальності між різними співробітниками компа-
ній індустрії туризму.

Результати інноваційної діяльності в індустрії 
туризму можуть приносити реальні доходи за раху-
нок цільової передачі прав на їх використання різним 
зацікавленим особам, у зв’язку з чим дуже важливо 
зіставляти передбачувані доходи з комерційною ефек-
тивністю нових продуктів в процесі залучення клієн-
тів. Завдання залучення клієнта існує перед будь-яким 
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бізнесом завжди, але в міру переходу ринку у фазу 
насичення це завдання стає першочерговим. Керівни-
цтво компанії індустрії туризму добре розуміє, що клі-
єнт – це єдине джерело прибутку й основа подальшого 
розвитку бізнесу.

Висновки. Таким чином, на підставі проведених 
досліджень отримано низку висновків про можливості 
та пріоритетні напрями розвитку системи управління 
інноваційною діяльністю в компаніях індустрії туризму.

Для формування пріоритетних напрямів в роботі 
висловлено припущення, що невиробнича сфера є 
складовою частиною сфери високих технологій, тому 
успадковує всі основні проблеми ефективного управ-
ління результатами інноваційної діяльності.

Розроблені принципи підвищення ефективності 
системи управління результатами інноваційної діяль-
ності компаній індустрії туризму можуть бути засто-
совані не тільки для внутрішнього обігу результатів 

інноваційної діяльності в процесі створення нових 
продуктів і дестинацій (як вирішального елементу 
регіональної туристичної системи), але й під час їх 
поточного обігу на галузевих ринках інновацій з тією 
різницею, що в першому випадку необхідно врахову-
вати обмеження під час підготовки відповідних управ-
лінських рішень у масштабах компанії, а в другому – 
реалії та вимоги ринку.

Ринкова практика виробила досить багато механізмів, 
що дають змогу компаніям індустрії туризму ефективно 
розвиватися. Однак реалізація цих принципів на практиці 
стримується низкою обставин, однією з найважливіших 
серед яких є інерційність розвитку цього виду економіч-
ної діяльності, що обумовлює необхідність розроблення 
напрямів удосконалення організаційно-методичних та 
економічних механізмів для підвищення ефективності 
управління інноваційною діяльністю в різних компаніях 
всіх секторів індустрії туризму.
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