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У статті розглянуто інноваційний потен-
ціал як сучасне поняття, яке впливає на 
бізнес-процеси та інтелектуалізацію підпри-
ємств сфери туризму та індустрії гостин-
ності. Розгляд питань, пов’язаних з аналізом 
інноваційного потенціалу, охопив значну 
кількість теоретичних та методологічно-
практичних досліджень останнього часу, 
що засвідчує актуальність вибраної теми. 
Кожна проаналізована праця має суттєву 
значущість щодо розкриття досліджува-
ного поняття. У результаті дослідження 
проведено аналіз та узагальнено підходи до 
визначення структури інноваційного потен-
ціалу підприємства й обґрунтовано варі-
ант структури інноваційного потенціалу 
підприємств сфери туризму та індустрії 
гостинності з урахуванням специфіки інте-
лектуального капіталу суб’єктів підприєм-
ницької діяльності даної галузі. Результати 
вивчення можуть бути використані для 
поліпшення методів управління людськими 
ресурсами та реалізації інноваційної полі-
тики на підприємствах сфери туризму та 
індустрії гостинності.
Ключові слова: інноваційний потенціал, 
туризм, індустрія гостинності.

В статье рассмотрен инновационный 
потенциал как современное понятие, 
которое оказывает влияние на бизнес-про-
цессы и интеллектуализацию предприятий 
туризма и индустрии гостеприимства. 
Исследование по оценке инновационного 
потенциала охватило значительное коли-
чество теоретических и методологически-
практических работ за последний период. 

Проанализированные изыскания имеют 
существенное значение и обуславливают 
актуальность выбранной темы. Проведен 
анализ и обобщены существующие под-
ходы к изучению структуры инновацион-
ного потенциала предприятий сферы услуг 
и индустрии гостеприимства с учетом 
специфики интеллектуального капитала 
субъектов хозяйственной деятельности 
данной сферы услуг. Результаты исследо-
вания могут использоваться для улучшения 
существующих методов управления чело-
веческими ресурсами и реализации иннова-
ционной политики на предприятиях сферы 
туризма и индустрии гостеприимства.
Ключевые слова: инновационный потен-
циал, туризм, гостеприимство.

This paper discusses innovative potential as a 
modern concept that influences business pro-
cesses and intelligent growth of the enterprises 
of tourism and hospitality service. The research 
into innovative potential has produced a plethora 
of proposed methods and theories over the last 
years. Each article contributes important insights 
into the understanding of the innovative poten-
tial. The carried-out analysis and synthesis of the 
existing approaches on studying of structure of 
innovative capacity of the enterprises of a services 
sector and the industry of hospitality taking into 
account specifics of the intellectual capital of sub-
jects of the economic activity given a services sec-
tor. Findings are used to support existing manage-
rial policies for better management practices of the 
enterprises of tourism and hospitality service.
Key words: innovative potential, tourism, hospi-
tality service.

Постановка проблеми. Економічний розви-
ток національної економіки залежить від техно-
логічного рівня, стану суспільних інститутів та 
макроекономічного середовища, чинника часу, а 
в умовах глобалізації та прискорення трансфор-
маційних процесів – інноваційного потенціалу, що 
нерозривно пов’язаний з якістю людських ресурсів 
[17]. Інноваційна діяльність значною мірою визна-
чається здатністю економічних суб'єктів до вико-
ристання та генерації нових знань, отриманими 
інтелектуальними результатами, набутими про-
дуктивними відносинами із зовнішнім середови-
щем, що трактується як людський інтелектуальний 
капітал. Інтелектуальний потенціал – це найбільш 
потужний та перспективний ресурс, в основі якого 
лежить інтелектуальна праця людини, спрямо-
вана на створення і розповсюдження інновацій 
[11]. Саме інтелектуальний капітал розглядається 
як важливий інструмент управління якістю інно-
вацій у процесі розвитку соціально-економічних 
систем. Слід також зазначити, що в умовах постін-
дустріального суспільства зростає тенденція до 

зниження ваги ресурсів, на яких базуються пер-
винні конкурентні переваги, відповідно, зростає 
роль інтелектуального складника та інноваційної 
діяльності. Інноваційна діяльність та ступінь роз-
витку відповідної сфери визначають можливості 
держави забезпечувати високу конкурентоспро-
можність економіки та використовувати системні 
чинники її розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слід указати праці науковців із питань розро-
блення моделей ефективного функціонування 
економіки та інноваційного розвитку К. Мія-
мото, Ч. Халтена, Ф. Котлера, С. Хантингтона, 
М. Мак-Доналда, Т. Фрідмана, Г. Асселя, С. Фішера, 
Ю. Пахомова, В. Геєця, Л. Мельника, А. Філіпенка, 
Е. Уткіна, О. Вугальтера, В. Диканя, Е. Голубкова, 
І. Тараненка, В. Полтерович, І. Шовкун, О. Мос-
каленка, Н. Гранжевської, В. Болгова, Т. Коту-
ранової, А. Поручника, І. Чорнодіда та ін. Роль 
інновацій висвітлювалася у публікаціях М. Дени-
сенко, В. Левковця, В. Лисюка, В. Нікіфоренка, 
О. Митяй, М. Слатвінського та ін. Дослідженням 
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тенденцій і проблем інноваційного розвитку під-
приємств у перехідній економіці присвячено праці 
вчених дальнього та близького зарубіжжя, серед 
яких: І. Ансофф, П. Друкер, В. Зинов, М. Портер, 
В. Санто, Й Шумпетер, Ю. Яковець, О. Амоша, 
М. Войнаренко, А. Воронков, С. Ілляшенко, 
В. Стадник та ін. Сьогодні набувають актуальності 
питання розуміння та оцінки інноваційного потен-
ціалу туристичного підприємства як базисного 
елементу процесу управління інноваційною діяль-
ністю туристичної фірми; найважливішою пробле-
мою активізації даної діяльності є створення умов 
та ситуацій для якнайбільшого розвитку творчої 
активності персоналу [8]. На жаль, науковцями 
визначено поточний стан інноваційної діяльності в 
Україні як кризовий, за якого кадровий та фінан-
совий складники інноваційної діяльності несуть 
негативні передумови для модернізації економіки 
країни [9]. Відповідно, формування стійкого роз-
витку інноваційного потенціалу, який є важливим 
чинником підвищення конкурентоспроможності 
підприємств та збільшення випуску нової продук-
ції з кращими споживчими властивостями, набу-
ває особливого значення. Крім того, інноваційний 
потенціал розглядається як основа забезпечення 
соціально-економічного розвитку України, форму-
вання напрямів реалізації економічної стратегії у 
сфері рекреаційних послуг та конкурентних пере-
ваг, які реалізуються в межах локальних виробни-
чих формувань. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, якi 
полягають у проведенні аналізу та узагальненні 
підходів до визначення структури інноваційного 
потенціалу підприємства, обґрунтуванні варіанту 
структури інноваційного потенціалу підприємства 
сфери туризму та індустрії гостинності з урахуван-
ням специфіки інтелектуального капіталу суб’єктів 
підприємницької діяльності даної галузі та визна-
ченні його складників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У 2011 р. урядом було розпочато реалізацію захо-
дів «Програми розвитку інвестиційної та інно-
ваційної діяльності в Україні», отже, активізація 
інноваційної діяльності на всіх рівнях визначена 
актуальною для економіки України, а інновації – як 
життєво необхідні для сталого розвитку підпри-
ємств [7; 12; 13]. 

Н. Власова, В. Смирнова, Н. Семененко, 
Т. Тайгибова визначають інновації у туризмі як 
системні заходи, що мають якісну новизну та при-
зводять до позитивних зрушень, що забезпечують 
стійке функціонування і розвиток галузі в регіоні; 
Л. Маклашина – як розроблення та створення нових 
туристичних маршрутів, проектів і т. д. із застосу-
ванням досягнень науки, техніки, IT-технологій, а 
також передового досвіду в галузях управління і 
маркетингу, впровадження яких дасть змогу під-

вищити рівень зайнятості населення, забезпечити 
зростання його доходів, прискорити соціально-
економічний розвиток і поліпшити туристичний 
імідж країни та регіонів; В. Новіков –як результат 
дій, спрямованих на створення нового або зміну 
наявного туристичного продукту, освоєння нових 
ринків, використання передових інформаційних 
і телекомунікаційних технологій, удосконалення 
надання туристичних, транспортних і готель-
них послуг, створення стратегічних альянсів для 
здійснення туристичного бізнесу, впровадження 
сучасних форм організаційно-управлінської діяль-
ності туристичних підприємств; О. Давидова – як 
нововведення, які супроводжуються відновленням 
і розвитком духовних та фізичних сил туристів, 
принципово новими змінами туристичного про-
дукту, підвищенням ефективності функціонування 
складників індустрії туризму, підвищенням ефек-
тивності процесів формування, позиціонування та 
споживання туристичних товарів і послуг, прогре-
сивними змінами чинників виробництва [3]. Дослі-
джуючи більш детально коло проблем із реалізації 
інновацій у сфері туризму та індустрії гостинності, 
можна вказати на думки таких учених. О.П. Круп-
ський звертає увагу на проблему методологічного 
толку, пов'язану, насамперед, з особливостями 
інновацій у туризмі та вивченням тенденцій та зако-
номірностей упровадження інновацій, планування 
результатів (бажано позитивних) і управління 
ними [8]. О. Давидова зазначає, що недостатньо 
уваги приділяється теоретичним та практичним 
аспектам щодо ефективного застосування іннова-
цій у галузі туризму в контексті підвищення якості 
надання туристичних послуг; актуальним зали-
шається питання комплексного вивчення особли-
востей застосування інноваційних технік та тех-
нологій у туризмі, які забезпечують ефективний 
розвиток туристичної галузі в сучасних умовах; 
сервісне обслуговування – основа комерційного 
успіху у сфері туризму – залишається на низь-
кому рівні порівняно зі світовими стандартами 
[3]. Т.О. Кіндрик та О.М. Головінов також зазна-
чають, що в Україні відсутні сприятливі умови для 
ефективного здійснення інновацій у туристичній 
індустрії, оскільки на шляху їх масової реалізації 
постають перешкоди фінансового, правового та 
політичного характеру; процеси створення нових 
інноваційних структур, які здатні реалізувати ціл-
ком комерційні проекти, мають стихійний харак-
тер; існують проблеми зовнішньоекономічної 
діяльності у сфері туризму в Україні: недостатній 
рівень фінансування туристичної галузі, невідпо-
відність стану туристичної інфраструктури міжна-
родним стандартам, слабкий зв'язок пов'язаних і 
підтримуючих галузей із туристичною сферою [6].

Сьогодні ситуація, що склалася у туристичній 
індустрії України, практично неконкурентоспро-
можна на світовому ринку, оскільки: 
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• застаріла матеріально-технічна база, яка 
потребує капітального ремонту, модернізації та 
функціональної реконструкції; 

• брак сучасних засобів розміщення туристів; 
• недостатній розвиток важливих складни-

ків туристичної інфраструктури – транспорту та 
зв’язку; 

• недостатньо розвинена мережа закладів 
харчування та індустрії розваг; 

• брак кваліфікованих спеціалістів з організа-
ції та розвитку внутрішнього і в’їзного туризму; 

• орієнтування туристичних фірм на закор-
донні подорожі; відсутність активно функціоную-
чого туристично-інформаційного центру; 

• екологічні проблеми [6].
О. Давидова пропонує одним із варіантів 

вирішення окреслених проблем та забезпечення 
розвитку вітчизняної туристичної індустрії засто-
сування новітнього підходу, зокрема логістич-
ного, який передбачає оптимізацію туристичних 
потоків у туризмі, підвищуючи якість надання 
туристичних послуг до світових стандартів, опти-
мізуючи використання інформаційних і матері-
альних потоків, знижуючи витрати на виробни-
цтво та надання туристичних послуг; зокрема, 
однією із інновацій у логістиці туризму є підхід 
«точно в термін» (Pulll-система) на всіх рівнях 
туристичного господарства [3]. Підхід «точно 
в термін» у логістиці туризму ґрунтується на 
інноваційній моделі сталого розвитку туризму, 
що детально представлена І.Г. Смирновим [15]. 
На впровадження інновацій у туризмі, на думку 
М.С. Доценко, значний вплив мають економічна 
ситуація в країні, соціальний стан населення, 
національне законодавство, а також міжурядові 
та міжнародні угоди, отже, мотиви і причини 
появи інновацій у туристській діяльності в кожній 
країні різні [4].

В.О. Сорочан окреслено принципи інновацій-
ного процесу у реалізації та комерціалізації турис-
тичного продукту:

науковості, системності, іманентності інвести-
ційним процесам, відповідності інноваційної діяль-
ності та її результатів рівню розвитку суспільства, 
зв'язності (інноваційний процес закінчується поя-
вою на ринку товару, який на певному етапі жит-
тєвого циклу повинен викликати потребу у ство-
ренні наступної інновації і забезпечити фінансову 
підтримку цього процесу), безпеки, зворотного 
зв’язку, адаптивності, врахування інноваційного 
потенціалу території, конкурентоздатності, керо-
ваності [16].

Також дослідник зазначає провідні чинники, які 
впливають на інноваційні процеси в розробленні 
нового туристичного продукту:

• нові напрями розвитку науки і техніки, поява 
нових технологій; економічна і політична ситуація 
в країнах світу; 

• нововведення міжнародних організа-
цій, правила економічних взаємовідносин, нові 
форми співпраці, рішення, прийняті міжнарод-
ними та регіональними туристичними організаці-
ями, нові знання про туристичні ресурси в різних 
куточках світу; 

• державні закони та правові акти, які визна-
чають економічні і політичні принципи функціо-
нування туристичних підприємств, розроблення 
державних концепцій розвитку туризму, прийняття 
нових нормативно-правових актів із соціально-
економічних питань; 

• зміна ситуації на ринку туристичних послуг: 
поява нових туристичних маршрутів, невідповід-
ність запропонованих послуг потребам туристів, 
зміна структури попиту, поява нових вимог до 
якості туристичного продукту з боку споживача; 

• впровадження інновацій у діяльність вироб-
ничих підприємств, які тісно пов’язані з туристич-
ним бізнесом (транспортні компанії, готелі, оздо-
ровчі заклади, засоби зв’язку та ін); 

• прагнення туристичних компаній закріпи-
тися на ринку, боротьба за виживання;

• неочікувані події: екологічні та техногенні 
катастрофи, терористичні акти та ін. [16].

На думку С.А. Севастьянової, основними 
напрямами інноваційної діяльності туристичних 
підприємств мають стати: 

– випуск нових видів туристичного продукту, 
готельних послуг та ін.; 

– застосування нової технології і техніки у 
виробництві традиційних туристичних продуктів; 

– залучення у сферу туристичного попиту не 
використовуваних раніше туристичних ресурсів; 
організаційні зміни у виробництві й споживанні 
традиційного туристичного продукту, готельних 
послуг тощо; 

– новий менеджмент, новий маркетинг [14].
За М.С. Доценко сучасний інноваційний туризм 

має такі напрями:
• випуск нових видів туристичного продукту, 

ресторанного продукту, готельних послуг і т. д.; 
• використання нової техніки і технології у 

виробництві традиційних продуктів; 
• використання нових туристичних ресурсів, 

що раніше не використовувалися, унікальний 
приклад; 

• подорожі туристів на космічних кораблях; 
• зміни в організації виробництва і спожи-

вання традиційного туристичного, ресторанного 
продукту, готельних послуг і т. д.; 

• новий маркетинг, новий менеджмент; 
• виявлення і використання нових ринків збуту 

продукції (готельні та ресторанні ланцюги) [4].
На думку М.С. Доценко, важливим аспектом 

реалізації інноваційної політики та управління 
інноваційною діяльністю є розвиток інноваційної 
інфраструктури [4]. 
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Корисною нам видається розробка В.Ф. Зинов’єва 
та О.В. Бартошук щодо виділення п'яти рівнів (меж), 
яким має бути приділено увагу інноваторів туристич-
них підприємств: межа інноваційної інфраструктури; 
межа інноваційних продуктів; межа організаційних 
нововведень; межа технологічних інновацій; межа 
маркетингових інновацій [5].

На думку О. Давидової, ступінь інноваційного 
розвитку туристичної галузі визначають: ринкова 
кон'юнктура, рівень освіти та кваліфікації кадрів, 
наявність на досліджуваній території ресурсів, 
передусім унікальних [3]. 

Таким чином, підсумовуючи, слід зазначити, 
що дослідники вказують на важливість наявності 
ресурсів для реалізації інноваційних проектів. Так, 
на думку О.А. Виноградова, інноваційний потен-
ціал підприємства виступає як критична сукупність 
ресурсів, необхідних і достатніх для розроблення, 
виробництва й упровадження продуктових іннова-
цій або вдосконалення інновацій бізнес-процесів 
(технологій, організації, управління) для організа-
ції інноваційної діяльності з метою задоволення 
потреб на ринках інноваційної продукції [1]. Про-
фесор Т.В. Гринько також трактує інноваційний 
потенціал як функцію від кількості ресурсів, що 
підприємство може залучити у відведений часо-
вий проміжок до сфери науково-технічного розви-
тку, за заздалегідь заданого діапазону ресурсних 
обмежень та непогіршення результативності осно-
вних виробничих циклів. Ресурси можуть бути 
матеріальні, виробничі, науково-технічні, інтелек-
туальні та ін. [2]. 

Багато науковців під час вивчення специфіки 
запровадження інновацій у сфері туризму вка-
зують на важливість саме людських ресурсів та 
соціального капіталу. Так, на думку О.П. Круп-
ського, інноваційний потенціал туристичного під-
приємства – здатність його організаційної куль-
тури до самодобудови; професійна культура 
менеджерів туристичних підприємств орієнто-
вана не стільки на пошук нових бізнес-пропозицій, 
спрямованих на розвиток туристичного бізнесу, 
скільки на експлуатацію стандартних, однома-
нітних, «пакетних» пропозицій від туроператора. 
Невміння або небажання розробляти пропози-
ції, відмінні від ринкових, спричиняє виникнення 
і «загибель» величезної кількості туристичних 
фірм-одноденок, тому інноваційний потенціал 
туристичного підприємства розглядається як 
можливість перетворення і раціоналізації досвіду 
та сформованих стереотипів взаємодії суб'єктів 
бізнес-процесу, тобто як можливість перетво-
рення й раціоналізації досвіду взаємодії суб'єктів 
даного підприємства [8]. З огляду на важливість 
формування клієнтської бази та її нарощування 
для даної сфери послуг, надаємо результати ана-
лізу підходів науковців до розуміння клієнтського 
капіталу в табл. 1.

Таким чином, серед активів підприємства з 
організації інноваційної діяльності вчені одно-
стайні у важливості крім матеріальних ресурсів 
також і нематеріальних активів, проте щодо їх вио-
кремлення серед економістів існують різні погляди 
та підходи. У вищеозначених дослідженнях нема-

Таблиця 1
Підходи до трактування поняття «клієнтський капітал»

Автори
Клієнтський капітал розглядають 

як складовий елемент інтелектуального 
капіталу підприємства

Виокремлення клієнтського 
капіталу на рівні підприємства

М. Мак-Ірлей у складі соціального капіталу підпри-
ємства виділяє інтрасоціальний та 
інтерсоціальний; до складу остан-
нього входить клієнтський капітал

У. Буковіч,
Р. Вільямс

капітал підприємства, який характеризу-
ється тісними зв'язками з клієнтами

О.М. Собко, С.О. Заїка, 
О.В. Грідін, О.В. Кендюхов, 
Г. Сент-Онджа, Том Стюарт, 
К. Свейбі, Г. Петраш, Д. Добія 

серед складників інтелектуального капі-
талу підприємства виокремлюють клієнт-
ський капітал

Дж. Кей обґрунтовує поняття капіталу від-
носин Relational Capital та пропонує 
замінити таким поняття клієнтського 
капіталу

Е. Брукінг виокремлює елементи клієнтського капі-
талу

Б. Хаанес,
В. Лоуєндан

репутація компанії, лояльність клієнтів, 
бренд, ділове співробітництво, канали 
збуту, сприятливі контракти і т. д.

Л. Едвінсон,
М. Мелоуні

клієнтський капітал – домінанта форму-
вання структурного елементу інтелекту-
ального капіталу підприємства
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теріальні резерви підприємства представлені інте-
лектуальними ресурсами. Г.І. Михайліченко серед 
складників інноваційного потенціалу підприємства 
виокремлює інтелектуальний, комунікативний, 
репутаційний, клієнтський капітали, а поняття 
«інноваційний потенціал туризму» пропонує роз-
глядати на трьох рівнях його реалізації: 

– на мега- та макрорівні (ресурсний, природ-
ний, інфраструктурний потенціал регіону);

– на рівні кластера (управлінський вплив, 
ресурсоощадні технології, економічна взаємодія 
та організаційна підтримка суб'єктів кластера); 

– на рівні організації – сукупність матеріаль-
них та нематеріальних ресурсів організації (інте-
лектуальний, комунікативний, репутаційний, клі-
єнтський капітали) [10]. 

На нашу думку, можливості реалізації інно-
вацій дійсно зумовлені кількома рівнями її орга-
нізації; зокрема перший, або початковий, рівень 
характеризується наявністю необхідних ресурсів 
із забезпечення інновацій – інноваційним потен-
ціалом суб’єктів підприємницької діяльності у 
даній сфері послуг. Дехто з науковців уживає 
поняття «інвестиційна привабливість». Зокрема, 
В.Ф. Колісниченко пропонує використовувати 
інвестиційну привабливість підприємства, розгля-
даючи як складник інноваційного об’єкту, а також 
як додаткову ознаку для класифікації підприємств, 
що впроваджують інновації [7]. Дослідниця також 
серед ознак класифікації підприємств, що впро-
ваджують інновації, вказує готовність підприєм-
ства до інновацій та характер його інноваційної 
діяльності; вид інновації: продуктові, технологічні, 
управлінські, соціальні і т. д. [7]. Подібні погляди 
узгоджуються з дослідженнями О. Давидової, яка 
зазначає, що найбільшого поширення в сучасній 
практиці туризму отримали такі види інновацій, як 
продуктові, технологічні, маркетингові, сервісні та 
організаційно-управлінські [3].

М.С. Доценко до організаційних інновацій від-
носить такі нововведення, які пов'язані з розви-
тком підприємства і туристського бізнесу в системі 
та структурі управління, включаючи реорганіза-
цію, поглинання конкуруючих суб'єктів на основі 
новітньої техніки і передових технологій; кадрової 
політики (оновлення і заміна кадрового складу, 
система підвищення кваліфікації, перепідготовка 
та стимулювання працівників), раціональної еко-
номічної та фінансової діяльності (впровадження 
сучасних форм обліку та звітності, що забезпечу-
ють стійкість положення і розвитку підприємства); 
маркетингові інновації дають змогу охоплювати 
потреби цільових споживачів або залучати не охо-
плених на даний період часу клієнтів; періодичні 
нововведення (продуктові інновації), спрямовані 
на зміну споживчих властивостей туристичного 
продукту, його позиціонування і надання конку-
рентної переваги [4].

Ґрунтовною є запропонована розробка струк-
тури інноваційного потенціалу підприємства 
О.А. Виноградова, який виокремлює:

– ринковий потенціал – відображає рівень від-
повідності можливостей підприємства зовнішнім 
ринковим потребам інновацій, які генеруються 
ринковим середовищем; 

– інтелектуальний потенціал – визначає мож-
ливості генерації і сприйняття ідей і задумів нова-
цій та доведення їх до рівня нових технологій, кон-
струкцій, товарів, організаційних й управлінських 
рішень; 

– кадровий потенціал – характеризує можли-
вості персоналу підприємства застосувати нові 
знання і технології, організаційні й управлінські 
рішення, виконувати розроблення та виготовляти 
нову інноваційну продукцію; 

– техніко-технологічний потенціал – відобра-
жає здатність підприємства оперативно переорі-
єнтовувати виробничі потужності і налагоджувати 
ефективне виробництво інноваційної продукції, 
яка відповідає ринковим потребам; 

– інформаційний потенціал – характеризує 
інформаційну забезпеченість підприємства, сту-
пінь повноти і точності інформації, необхідної для 
прийняття ефективних інноваційних рішень; 

– фінансовий потенціал – відображає відпо-
відність фінансового стану, інвестиційної прива-
бливості, кредитоспроможності і системи ефек-
тивного управління фінансами підприємства 
необхідності забезпечення ефективної та стійкої 
інноваційної діяльності на всіх етапах інновацій-
ного циклу; 

– мотиваційний потенціал – можливість під-
приємства щодо приведення у відповідність та 
узгодження різноспрямованих інтересів суб'єктів 
інноваційного процесу: розробників інновацій; 
виробників нових товарів; інвесторів; постачаль-
ників сировини; торговельних посередників; спо-
живачів; суспільства тощо; 

– науково-дослідний потенціал – відображає 
наявність створеного резерву результатів науково-
дослідних робіт, достатнього для генерації нових 
знань, спроможність проведення досліджень із 
метою перевірки інноваційних ідей і можливості їх 
використання у виробництві нової продукції [1]. 

Вважаємо доцільним для підприємств сфери 
туризму та індустрії гостинності запровадити 
вищеозначені підходи до розгляду сутності інно-
ваційного потенціалу підприємства, які охоплю-
ють, зокрема, й нематеріальні ресурси організації. 
Таким чином, інноваційний потенціал туристичної 
сфери можна представити як сукупність функці-
ональних субсистем та їх складових елементів: 
матеріальних ресурсів (представлений фінан-
совим та техніко-технологічним потенціалами у 
розумінні О.А. Виноградова) та нематеріальних 
активів, до складу яких належать: маркетинговий 
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(ринковий у розумінні О.А. Виноградова), клієнт-
ський (охоплює клієнтський та комунікативний у 
розумінні Г.І. Михайліченко), кадровий (людський), 
соціальний (охоплює інформаційний та моти-
ваційний потенціали у розумінні О.А. Виногра-
дова; репутаційний та комунікативний у розумінні 
Г.І. Михайліченко), структурний (організаційний 
у розумінні М.С. Доценко) та інтелектуальний (у 
розумінні Г.І. Михайліченко) потенціали.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, інноваційний потенціал підприємств сфери 
туризму та індустрії гостинності – комплексна сис-
тема, яка визначається наявністю реальних мож-
ливостей для інноваційної діяльності та її фінан-
сування, розроблення та впровадження інновацій 
із застосуванням мотиваційних та стимулюючих 
механізмів, планування інноваційних заходів та 
взаємодії учасників інноваційного процесу, осо-
бливостями процесу відновлення та примноження 
потенціалу підприємства. Формування інновацій-
ної стратегії та подальшої реалізації інноваційних 
ідей у сфері туризму вимагає розбудови системи 
управління інноваціями, які відповідають вимо-
гам галузі та ринку. Лише послідовна та активна 
інноваційна політика забезпечить нашій державі 
суттєвий прогрес у сфері туризму та індустрії гос-
тинності та переведення їх на якісно новий рівень.
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