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У статті показано особливості перебігу 
інноваційного процесу на підприємст- 
вах через його моделі. Доведено, що роз-
роблення моделі інноваційної діяльності 
на підприємствах індустрії гостинності 
є важливим завданням в аспекті підви-
щення їх інноваційної активності. Зобра-
жено еволюцію моделей інноваційного 
процесу на підприємствах. Зазначено, що 
інноваційний процес має лінійний послі-
довний характер, а початковим етапом 
його розвитку була модель «технологіч-
ний поштовх». Проілюстровано модель 
інноваційного процесу «виклик попиту».  
Описано перехід до інтерактивної, так 
званої поєднаної моделі інноваційного 
процесу. Висвітлено ланцюгову модель, 
авторами якої є С. Клайн і Н. Розенберг. 
Виявлено, що інтегрована модель є при-
йнятною під час організації інноваційних 
процесів на підприємствах індустрії гос-
тинності. Розглянуто основний зміст 
моделі «відкритих» інновацій. Підсумо- 
вано, що слід здійснювати безперервне 
вивчення досвіду інноваційної діяльності 
інших підприємств; здатність підпри-
ємства розпізнавати цінність нової 
зовнішньої інформації, засвоювати її є 
вкрай важливою на підприємствах інду-
стрії гостинності.
Ключові слова: інноваційний процес, інду-
стрія гостинності, модель інноваційної 
діяльності, інноваційна діяльність, іннова-
ція, сфера послуг.

В статье показаны особенности инноваци-
онного процесса на предприятиях через его 
модели. Доказано, что разработка модели 
инновационной деятельности на предпри-
ятиях индустрии гостеприимства является 
важным заданием в аспекте повышения их 
инновационной активности. Изображена эво-
люция моделей инновационного процесса на 
предприятиях. Указано, что инновационный 
процесс имеет линейный последовательный 
характер, а начальным этапом его развития 
была модель «технологический толчок». 
Проиллюстрирована модель инновацион-
ного процесса «вызов спроса». Описан пере-
ход к интерактивной, так называемой объ-
единенной модели инновационного процесса. 
Освещена цепная модель, авторами которой 
являются С. Клайн и Н. Розенберг. Выявлено, 
что интегрированная модель является 
приемлемой при организации инновацион-
ных процессов на предприятиях индустрии 
гостеприимства. Рассмотрено основное 
содержание модели «открытых» инноваций. 
Подытожено, что следует осуществлять 
непрерывное изучение опыта инновационной 
деятельности других предприятий; способ-
ность предприятия распознавать ценность 
новой внешней информации, усваивать ее 
является крайне важной на предприятиях 
индустрии гостеприимства.
Ключевые слова: инновационный процесс, 
индустрия гостеприимства, модель инно-
вационной деятельности, инновационная 
деятельность, инновация, сфера услуг.

The article considers the global ranking of innovations for 2019 in order to prove the potential development opportunities for domestic enterprises in the hos-
pitality industry. The peculiarities of the course of the innovation process at enterprises through the models of the innovation process are shown. It is proved 
that the development of a model of innovative activity at the enterprises of the hospitality industry is an important task in terms of increasing their innovative 
activity. The evolution of models of innovation process at the enterprises is represented. It is noted that the innovation process is linear and consistent, and 
the initial stage of its development was the model of “technological impetus”, which is described in the article. The model of the innovation process “demand 
demand” is illustrated, which is created on the basis of scientific researches of K. Freeman, J. Schmuckler and P. Drucker. The sequence of its stages is 
shown. The transition to an interactive, so-called combined, model of the innovation process is described. The chain model of S. Klein and N. Rosenberg 
is highlighted, in which they first paid attention to knowledge management. It is noted that the chain model of innovation processes can be applied to the 
hospitality industry in terms of using knowledge and research to design their own innovations. It is revealed that the integrated model is acceptable in the 
organization of innovation processes in the hospitality industry. The main content of the model of “open” innovations is considered. It is noted that most 
service innovations are not protected by licenses and patents, it is not profitable for hospitality companies to “share” their own developments with others, 
systematized advantages and disadvantages of the hospitality industry in the implementation of innovation. It is concluded that the continuous study of the 
experience of innovation of other enterprises; the company’s ability to recognize the value of new external information, assimilate it and apply it for com-
mercial use can be applied in the hospitality industry, it will be useful to study the experience of innovation by enterprises in various fields.
Key words: innovation process, hospitality industry, model of innovation activity, innovation activity, innovation, service sphere.

Постановка проблеми. Нині інновації є дуже 
актуальною темою в питаннях ведення бізнесу в 
індустрії гостинності. Інноваційні технології ство-
рюютьвисокий та стабільний попит і допомагають 
займати та утримувати лідерські позиції на ринку 
індустрії гостинності. Без інновацій в індустрії гос-
тинності підприємствам було б складніше функ-
ціонувати, адженовітні універсальні та унікальні 
технології і продукти полегшують процес ведення 
підприємницької діяльності.

В умовах високого рівня глобалізації та конку-
ренції на ринках індустрії гостинності важливо не 

тільки надавати якісний та висококласний сервіс, 
але й регулярно розширювати асортимент пропо-
нованих послуг, впроваджувати в роботу підпри-
ємств передові технології, автоматизувати про-
цеси, а також навчати персонал новим методам 
обслуговування й роботі з інноваційним облад-
нанням. Інновації є сучасним двигуном торгівлі. 
Чим більш надзвичайним та унікальним є під- 
приємство або послуги, які воно надає, тим більше 
ймовірність того, що організована діяльність  
стане висококонкурентною та приверне постій- 
них споживачів.
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Однак необхідно також пам’ятати про те, що 
будь-яка інноваційна активність – це ризик, який 
може негативно позначитися на роботі, престижі 
підприємства й навіть привести його до банкрут-
ства, тому перш ніж починати займатися інновацій-
ною діяльністю, потрібно розібратися в таких понят-
тях, як «інновація» та «інноваційний проєкт», а 
також відповісти на питання про те, як здійснювати 
інноваційну діяльність (якими методами) в сучас-
них ринкових умовах; якими ризиками характери-
зується інноваційна діяльність і як їх мінімізувати; 
які інноваційні підходи необхідно застосовувати 
підприємствам індустрії гостинності; які тенденції 
в інноваціях будуть спостерігатися найближчими 
роками на ринку бізнесу індустрії гостинності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на велику кількість наукової літера-
тури, присвяченої інноваційному менеджменту 
та маркетингу, управлінню інноваціями на підпри-
ємствах різних галузей, нині важко знайти цілісне 
дослідження інноваційної діяльності індустрії  
гостинності, яке би повною мірою охарактеризу-
вало сучасну ситуацію. Важливий внесок у вирі-
шення проблем інноваційної стратегії розвитку  
підприємства здійснили такі відомі вчені, як  
В. Беседін [1], О. Гаврилюк [2], А. Гальчинський, 
В. Геєць [3], A. Градов [4], Г. Мінцберг, Б. Альстренд, 
Д. Лемпел [5], М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі [6], 
І. Седікова [7], О. Каламан [8]. Вагомі дослідження 
індустрії гостинності були проведені Г. Алєйніко-
вою [9], Г. Балабановим, Р. Гришком [10], К. Вороно-
вою [11], Ю. Земліною [12], В. Квартальновим [13], 
В. Любарець [14] та іншими вченими.

Постановка завдання. Однак у наведених 
наукових працях недостатньо вивчені питання 
щодо моделей інноваційного процесу підприємств 
індустрії гостинності, тому метою статті є дослі-
дження саме цього наукового напряму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для ефективного здійснення інноваційної діяль-
ності необхідно мати уявлення про особливості 
перебігу інноваційного процесу. Для цього розро-
бляють спеціальні моделі. Варто відзначити, що 
в науковій літературі представлено два варіанти 
назви цих моделей, а саме «моделі управління 
інноваційним процесом» і «моделі інноваційного 
процесу». На наш погляд, друга назва найбіль-

шою мірою відповідає змісту моделей, адже в них 
відображені принципи протікання інноваційного 
процесу, але не містяться методи управління ним 
[15, с. 86]. Проте модель інноваційного процесу, 
що відображає його специфічність, може висту-
пати методом управління інноваційною діяльністю 
підприємства. Необхідно відзначити, що більшість 
представлених у літературі моделей виходить за 
рамки опису інноваційного процесу, будучи моде-
лями інноваційної діяльності.

Досі в науковій літературі не знайшли свого 
відображення моделі інноваційної діяльності на 
підприємствах індустрії гостинності [15, c. 86]. 
Несформованість методичних основ здійснення 
інноваційної діяльності може бути наслідком того, 
що менеджери підприємств індустрії гостинності, 
здійснюючи інновації, покладаються на свій обме-
жений, не завжди вдалий досвід, а іноді й зовсім 
відмовляються від їх реалізації. Таким чином, 
розроблення моделі інноваційної діяльності на 
підприємствах індустрії гостинності є важливим 
завданням в аспекті підвищення їх інноваційної 
активності. У літературі представлена велика кіль-
кість моделей інноваційного процесу. Їхній послі-
довний розвиток з урахуванням мінливих з часом 
умов діяльності компаній є еволюцією моделей 
інноваційного процесу на підприємствах (рис. 1).

Багато з моделей, розроблених у кінці минулого 
століття, залишаються актуальними [15, c. 86]. 
Доцільно розглянути ці моделі в аспекті їхньої 
застосовності для використання на підприємствах 
індустрії гостинності.

В середині минулого століття вчені вважали, 
що інноваційний процес має лінійний послідовний 
характер. Першим класом моделей інноваційного 
процесу була модель «технологічний поштовх» 
(“technology push”, “science push”), першорядна 
роль у якій відводилась науковим дослідженням і 
розробкам як основним джерелам інновацій. Вона 
мала певну послідовність: фундаментальні та 
прикладні дослідження → дослідно-конструктор-
ські розробки → виробництво → збут товару.

Передбачалося, що всі нові ідеї обов’язково 
залучать споживача, а нове знання завжди пере-
твориться на інновацію. Тим часом говорити про 
фундаментальні дослідні розробки як основні 
джерела інновацій, на наш погляд, не зовсім пра-

Рис. 1. Еволюція моделей інноваційного процесу [16]
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вильно. Використання проривних (радикальних) 
високотехнологічних інновацій більш характерне 
для підприємств сфери матеріального виробни-
цтва, ніж сфери послуг. Техніко-технологічні ново-
введення в індустрії гостинності застосовуються 
переважно для оптимізації та підтримки роботи 
підприємства й мають прикладний характер. Для 
підприємств індустрії гостинності більш важли-
вими є інновації, спрямовані на взаємодію зі спо-
живачем та підвищення його задоволеності послу-
гами, які надаються [15, с. 87].

В кінці 1960-х – на початку 1970-х рр. за сту-
пенем розвитку маркетингу та більш всебічного 
вивчення поведінки споживачів, їхніх потреб і пере-
ваг прийшло усвідомлення того, що саме запити 
споживачів є головним джерелом інновацій. При-
хильниками цього підходу були такі вчені, як К. Фрі-
мен, Й. Шмуклер і П. Друкер, які розглядали іннова-
ційний процес так само, як Й. Шумпетер, а саме як 
лінійну послідовність етапів, проте вже враховували 
вплив споживчих переваг на процес створення й 
впровадження нововведень. Розроблена на основі 
цих наукових досліджень концепція привела до 
створення моделі інноваційного процесу «виклик 
попиту» (“market pull”, “demand pull”). Модель зво-
дилась до послідовності таких етапів: потреби → 
маркетинг → НДДКР → виробництво → збут.

Дійсно, потреби ринку частіше спонукають ком-
панії до здійснення новацій. Ж.П. Анрі зазначає, 
що, «за даними експертів, джерелами інновацій 
є такі складові: 60% виходять з боку ринку, тобто 
визначаються споживачем; 25% – від техноло-
гії; 15% – з невизначених джерел, наприклад від 
винахідників» [17, с. 63].

Характер взаємодії компанії, що надає послуги 
гостинності, зі споживачем зумовлює ефектив-
ність її роботи. Таким чином, під час розроблення 
новацій підприємства індустрії гостинності мають 
враховувати особливості споживачів, виявляти, 
аналізувати та якоюсь мірою передбачати наявні 
потреби, а також створювати нові, іншими сло-
вами, активно використовувати інструменти мар-
кетингу [15, с. 87].

Модель «виклик попиту» більшою мірою 
порівняно з моделлю «технологічний поштовх» 
відображає специфіку інноваційного процесу в 
індустрії гостинності, проте вона не позбавлена 
недоліків. Зокрема, відсутня фаза «маркетинг» 
у кінці інноваційного процесу. Час виробництва 
нововведення не завжди збігається з життєвим 
циклом новації. До моменту появи нововведення 
на ринку воно може вже не повною мірою відпо-
відати споживчим очікуванням і/або технологіч-
ним можливостям виробничого процесу самого 
підприємства. «Закритість інноваційного процесу 
виявляється неефективною в умовах еволюції, що 
динамічно протікає, зовнішнього і внутрішнього 
оточення новатора» [18, с. 200].

До 1980-х рр. інноваційний процес не розгля-
дався у взаємозв’язку з бізнес-процесами під-
приємства, мав лінійний абстрактний характер. 
Наприклад, Н. Розенберг характеризує його як 
«чорний ящик» (“blackbox”), тобто спочатку ірра-
ціональний і неорганізований «процес перетво-
рення входів (інформації, ресурсів тощо) у виходи 
(нові товари, технології тощо)» [19]. Усвідомлення 
вченими й діловим середовищем цих проблем 
зумовило перехід до інтерактивної, так званої 
поєднаної моделі інноваційного процесу.

Інтерактивна поєднана модель інноваційного 
процесу представлена на рис. 2.

Відповідно до цієї моделі, організація іннова-
ційного процесу передбачає інтерактивність кож-
ного етапу. Ідея, що перетворюється в результаті 
маркетингових досліджень на нововведення, на 
кожному етапі має, крім «входу» й «виходу», «вер-
тикальні» взаємодії з ринковим середовищем і 
можливостями виробництва.

Таким чином, в інтерактивній моделі управ-
ління інноваційним процесом підприємства вра-
ховується вплив як зовнішніх (ринок та його 
потреби), так і внутрішніх (технологічна база під-
приємства, організаційна структура, корпоративна 
культура підприємства) факторів. Зміна зовніш-
нього та внутрішнього середовища вносить нові 
умови, які мають враховуватися на кожному етапі 

Рис. 2. Інтерактивна поєднана модель інноваційних процесів [18]
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створення нововведення, аж до його повної транс-
формації. Зазначені особливості протікання інно-
ваційних процесів добре корелюють зі специфі-
кою діяльності підприємств індустрії гостинності. 
Постійний моніторинг переваг споживачів (аналіз 
зовнішнього середовища) та правильно підібра-
ний персонал, що розділяє принципи гостинності 
(внутрішній фактор), є ключовими факторами 
успішності цих підприємств. З огляду на той факт, 
що клієнти часто залучені в процес обслугову-
вання й процес створення інновацій, зазначені в 
інтерактивній моделі взаємозв’язки етапів інно-
ваційного процесу з «ринком та його потребами» 
набувають ключового характеру. Важлива роль 
маркетингу в інноваційному процесі розглянутої 
моделі також добре співвідноситься з маркетинго 
орієнтованою концепцією діяльності підприємств 
індустрії гостинності [15, с. 88].

У другій половині 1980-х рр. увагу низки  
вчених привернув той факт, що створення інно-
вації за своєю природою є складним, незрозумі- 
лим, неупорядкованим процесом, тому лінійні, 
чітко структуровані моделі не можуть повністю 
відобразити зміст інноваційного процесу.  
С. Клайн і Н. Розенберг у запропонованій ними 
ланцюговій моделі вперше звернули увагу на 
управління знаннями.

Зазначена модель більшою мірою засто-
совна для великих промислових компаній,  
які самостійно займаються науковими розроб- 
ками. Для підприємств індустрії гостинності  
не характерно здійснення НДДКР (фаза НДДКР в 
інноваційному процесі відсутня) [15, с. 88]. Новації 
в таких підприємствах застосовуються виключно 
для підвищення ступеня задоволеності спожи-
вачів послугами, які надаються. Як наслідок,  
джерелами інноваційних ідей є запити й пере-
ваги клієнтів, виявлені в результаті проведення  
маркетингових досліджень. Однак багато сервіс-
них інновацій матеріалізовані в новому облад-
нанні, техніці, технологіях обслуговування, 
дизайнерських рішеннях оформлення будівель і 
приміщень тощо.

Для їхнього використання підприємствам інду-
стрії гостинності необхідно проводити аналіз наяв-
них на ринку пропозицій та здійснювати вибір ком-
паній, що здійснюють розроблення інформаційних 
технологій, виробників техніки, дизайнерських 
фірм. Таким чином, ланцюгова модель інновацій-
них процесів може бути застосована для підпри-
ємств індустрії гостинності в аспекті використання 
знань і наукових розробок для проєктування влас-
них нововведень. Варто все ж таки враховувати, 
що зв’язки підприємств індустрії гостинності з 
науково-дослідницькими компаніями менш стійкі, 
ніж підприємств сфери матеріального виробни-
цтва. Як правило, замовниками радикальних, 
тобто нових у світовому масштабі, нововведень 

є великі міжнародні мережеві компанії індустрії 
гостинності, що володіють потужними фінансо-
вими ресурсами. Середні та дрібні підприємства 
часто переймають успішні інновації, отже, для них 
ланцюгова модель інноваційних процесів не може 
бути застосована [15, с. 89].

За інтегрованою моделлю мереж і ланцю-
гів в умовах обмежених ресурсів для успішності 
інноваційної діяльності компаніям необхідно не 
тільки об’єднувати всі підрозділи підприємства, 
але й зміцнювати та створювати мережеві вза-
ємодії у зовнішньому середовищі. За останній час 
у науковій та діловій літературі з’явилося багато 
досліджень, присвячених питанням мережевого 
способу взаємодії компаній (зокрема, як способу 
поширення інновацій), що ще раз підкреслює акту-
альність розробленої у 90-х рр. XX ст. інтегрова-
ної моделі мереж і ланцюгів. З огляду на широкий 
структурний зміст індустрії гостинності характер 
взаємодії підприємств цієї сфери впливає на їхню 
ефективність. Узгодженість роботи підприємств 
індустрії гостинності є одним з найважливіших 
параметрів, за якими споживачі можуть судити про 
якість послуг. Таким чином, інтегрована модель 
мереж і ланцюгів є прийнятною під час організації 
інноваційних процесів на підприємствах індустрії 
гостинності [15].

Останнім часом все більше поширення отримує 
модель «відкритих» інновацій [19], за якої іннова-
ційний процес визначається як відкрита система. 
Для створення інновацій компанії можуть викорис-
товувати різні джерела ідей, зокрема власні дослі-
дження й розробки, а також дослідження й роз-
робки, здійснені іншими організаціями [15, с. 90]. 
Основний зміст цієї моделі полягає в тому, що 
підприємствам не варто приховувати розроблені 
ними нововведення, що з будь-яких причин не 
знайшли свого застосування; замість цього можна 
отримувати вигоду від використання цих ново-
введень іншими підприємствами через продаж і 
поширення ліцензій [19].

Під час розгляду можливостей застосування 
моделі «відкритих» інновацій в індустрії гостин-
ності слід враховувати такі моменти:

1) модель відкритих інновацій тісно пов’язана з 
поняттям «імітація інновацій», тобто з адаптацією 
вже розроблених іншими підприємствами ново-
введень для використання на власному;

2) інновації в індустрії гостинності легко копію-
ються [15, с. 90];

3) більшість інновацій в індустрії гостинності з 
огляду на свою специфіку рідко можуть бути захи-
щені патентами та ліцензіями.

А. Аль-Нсур зазначає, що «значну частину інно-
вацій в сфері послуг неможливо представити в 
патенті або як винахід» [20, с. 64].

Внаслідок того, що більшість сервісних інно-
вацій не захищена ліцензіями та патентами, під-
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приємствам індустрії гостинності не вигідно «діли-
тися» власними розробками з іншими. Однак 
з огляду на інтерактивний характер послуг, що 
надаються, їх не завжди можна захистити від копі-
ювання. Фактично більшість сервісних інновацій в 
індустрії гостинності є відкритими. Таким чином, 
підприємства індустрії гостинності під час здій-
снення інновацій мають як переваги, так і недо-
ліки. Головною перевагою є практично безпере-
шкодний доступ до інноваційних розробок інших 
компаній індустрії гостинності з можливістю їх 
копіювання та впровадження в діяльність власного 
підприємства. З іншого боку, ця перевага відкри-
тих інновацій має істотний недолік: інші підприєм-
ства індустрії гостинності також можуть переймати 
інновації у першовласника, при цьому конкурентні 
переваги від використання новацій нівелюються 
[15, с. 90]. В таких умовах успіх інноваційної діяль-
ності підприємств, на думку Т. Голдбрунера, крім 
інших факторів, буде визначатися такими, як без-
перервне вивчення досвіду інноваційної діяль-
ності інших підприємств; здатність підприємства 
розпізнавати цінність нової зовнішньої інформа- 
ції, засвоювати її та застосовувати для комерцій-
ного використання [21, с. 172]. Ми поділяємо цю 
точку зору й вважаємо, що ці положення можуть 
бути застосовані на підприємствах індустрії гос-
тинності, при цьому корисним буде вивчення 
досвіду здійснення інновацій підприємствами різ-
них сфер діяльності.

Підсумовуючи результати вивчення поданих 
у літературі моделей інноваційного процесу, ми 
виділяємо певні їхні аспекти, які можуть бути 
використані для розроблення моделі інноваційної 
діяльності на підприємствах індустрії гостинності. 
Наглядно представляємо їх у вигляді табл. 1.

Висновки з проведеного дослідження. 
В проведеному дослідженні розглянуто наявні 
моделі інноваційних процесів. Проведено аналіз 
застосовуваних моделей на підприємствах інду-
стрії гостинності та проілюстровано застосування 

перерахованих моделей для досліджуваної галузі. 
В результаті вивчення поданих у літературі моде-
лей інноваційного процесу були виділені деякі їхні 
аспекти, які були використані для розроблення 
моделі інноваційної діяльності на підприємствах 
індустрії гостинності. Таким чином, можна підсу-
мувати, що безперервне вивчення досвіду іннова-
ційної діяльності інших підприємств; здатність під-
приємства розпізнавати цінність нової зовнішньої 
інформації, засвоювати її та застосовувати для 
комерційного використання можуть бути застосо-
вані на підприємствах індустрії гостинності, при 
цьому корисним буде вивчення досвіду здійснення 
інновацій підприємствами різних сфер діяльності.
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Модель  

інноваційного процесу
Характерна риса моделі  

в контексті застосування на підприємствах індустрії гостинності
«Технологічний поштовх» Інноваційний процес як сукупність етапів.
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Клайна-Розенберга
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процесу.

Модель відкритих інновацій Зовнішнє середовище як джерело інноваційних ідей підприємства

Джерело: [15, с. 91]
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