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У статті досліджено сучасний стан іннова-
ційної діяльності вітчизняних туристичних 
підприємств. З’ясовано, що більшість вітчиз-
няних туристичних підприємств є іннова-
ційно неактивними, що спричинено неста-
чею власних коштів, відсутністю доступу 
до нових технологій у сфері туризму, про-
блемами під час розроблення нових турис-
тичних продуктів та впровадження нових 
напрямів туризму, відсутністю інноваційного 
мислення у персоналу тощо. Узагальнено 
основні напрями інноваційної діяльності 
туристичних підприємств, зокрема нові види 
туристичного та ресторанного продукту. 
Запропоновано заходи активізації інновацій-
ної діяльності на прикладі ТОВ «Агентство 
“Pan Ukraine”», що може бути досягнуто 
за рахунок формування й реалізації окремої 
стратегії інноваційного розвитку турис-
тичного агентства, підвищення потенці-
алу інноваційного розвитку туристичного 
агентства шляхом розроблення та впрова-
дження інноваційних турів.
ключові слова: туристичне підприємство, 
інноваційний розвиток, заходи активізації 
інноваційного розвитку, стратегія іннова-
ційного розвитку, потенціал інноваційного 
розвитку.

В статье исследовано современное 
состояние инновационной деятельности 

отечественных туристических предпри-
ятий. Выяснено, что большинство отече-
ственных туристических предприятий 
являются инновационно неактивными, 
что обусловлено нехваткой собствен-
ных средств, отсутствием доступа 
к новым технологиям в сфере туризма, 
проблемами при разработке новых тури-
стических продуктов и внедрении новых 
направлений туризма, отсутствием 
инновационного мышления у персонала 
и т. д. Обобщены основные направления 
инновационной деятельности туристи-
ческих предприятий, в частности новые 
виды туристического и ресторанного 
продукта. Предложены меры активиза-
ции инновационной деятельности на при-
мере ООО «Агентство “Pan Ukraine”», что 
может быть достигнуто за счет форми-
рования и реализации отдельной страте-
гии инновационного развития туристиче-
ского агентства, повышения потенциала 
инновационного развития туристического 
агентства путем разработки и внедрения 
инновационных туров.
ключевые слова: туристическое предпри-
ятие, инновационное развитие, меры акти-
визации инновационного развития, страте-
гия инновационного развития, потенциал 
инновационного развития.

The article investigates the current state of innovative activity of domestic travel agency. It is revealed that the majority of domestic travel agency are inno-
vatively inactive, which is caused by lack of own money, lack of access to new technologies in the sphere of tourism, problems in the development of new 
tourism products and introduction of new destinations of tourism, absence innovative thinking in staff, etc. The current situation has led that Ukraine, with 
enormous potential, ranks 20th among the countries in the world in terms of receiving aggregate annual income from tourism activities. The main directions 
of innovative activity of travel agency are summarized, which include: production of new types of tourist and restaurant product; the use of new technology 
and technology in the production of traditional products; the use of new, previously unused, tourism resources; spacecraft tourists travel; changes in the 
organization of production and consumption of traditional tourist, restaurant product, hotel services and more; identifying and exploiting new markets for the 
tourism product. Measures of activation of their innovative activity are proposed on the example of “Pan Ukraine Agency” LLC, which can be achieved by: 
formation and implementation of a separate strategy of innovative development of a travel agency; enhancing the innovative development potential of the 
travel agency through the design and implementation of innovative tours. It is proved that the strategy of innovative development should be subordinated 
to the overall corporate strategy of the travel agency, as a functional strategy of the lower level. The potential of innovative development of a travel agency 
should be formed from the following components: organizational-managerial, intellectual, personnel, technological, financial, research, market, information, 
and interface. Increasing the potential of innovative development through the development and implementation of innovative tours is a promising direction 
for intensifying the development of domestic travel agency in modern conditions.
Key words: travel agency, innovative development, measures of activation of innovative development, strategy of innovative development, potential of 
innovative development.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
глобалізації та взаємовпливу культур у геометрич-
ній прогресії зростає кількість соціальних зв’язків, 
а суспільство орієнтоване на споживання, в якому 
складова туристичного бізнесу щороку зростає. 
Сфера туризму, продемонструвавши безпреце-
дентне зростання у XX ст., вичерпала потенціал 
свого природнього зростання. Складні економічні 
процеси розвитку туристичної сфери будуються 
на основі інновацій різних етимологій, видів, форм 
та напрямів реалізації [5]. Специфіка інноваційної 
діяльності в туризмі полягає в тому, що розро-
блення окремих видів інновацій потребує спільних 

зусиль підприємств регіону та певної підтримки 
з боку місцевих органів державної влади й міс-
цевого самоврядування. Впровадження інновацій 
туристичними підприємствами є одним зі шляхів 
активізації розвитку вітчизняної туристичної інду-
стрії та подолання негативних явищ. Згідно зі сві-
товим досвідом широке застосування інновацій 
може привести до створення конкурентоспромож-
них туристичних товарів і послуг на національному 
та міжнародному ринках [1, с. 36].

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем розвитку вітчизняної 
туристичної індустрії присвячені праці вітчизняних 
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науковців, таких як З.І. Іванова, М.П. Денисенко, 
А.О. Мельник, Г.І. Михайличенко, Н.М. Осьмьор-
кіна. Однак сьогодні недостатньо вирішеними 
залишаються питання активізації інноваційного 
розвитку вітчизняних туристичних підприємств, 
що в подальшому має сприяти розвитку вітчизня-
ної туристичної індустрії та підвищенню її конку-
рентоспроможності на світовому ринку.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
стану інноваційної діяльності вітчизняних турис-
тичних підприємств та узагальнення шляхів акти-
візації їх інноваційного розвитку.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Вітчизняний ринок туристичних послуг потребує 
негайних змін, які будуть відповідати міжнародним 
вимогам, адже розвиток української туристичної 
галузі неможливий без її інтеграції у світовий турис-
тичний простір [3], що не може бути досягнуто без 
запровадження інновацій на вітчизняних туристич-
них підприємствах. Основними напрямами іннова-
ційної діяльності туристичних підприємств є такі, як 
випуск нових видів туристичного та ресторанного 
продукту, готельних послуг тощо; використання 
нової техніки й технології у виробництві традицій-
них продуктів; використання нових туристичних 
ресурсів, що раніше не використовувалися; подо-
рожі туристів на космічних кораблях; зміни в орга-
нізації виробництва й споживання традиційного 
туристичного, ресторанного продукту, готельних 
послуг тощо; виявлення й використання нових рин-
ків збуту продукції (готельні та ресторанні ланцюги). 
На жаль, далеко не всі вітчизняні туристичні під-
приємства можуть здійснювати інноваційну діяль-
ність, що зумовлене негативним впливом безлічі 
зовнішніх та внутрішніх чинників, основними серед 
яких є нестача власних коштів, відсутність доступу 
до нових технологій у сфері туризму, проблеми під 
час розроблення нових туристичних продуктів та 
впровадження нових напрямів туризму (медичний 
туризм, туризм на космічних кораблях), відсутність 
інноваційного мислення у персоналу. Ситуація, що 
склалася сьогодні в туристичний галузі, привела 
до того, що Україна, маючи величезний потенціал, 
суттєво відстає від світових лідерів, посідаючи 
20 місце серед країн світу з отримання сукупного 
річного доходу від провадження туристичної діяль-
ності. Так, у Сполучених Штатах Америки сукупний 
річний дохід від туризму складає 100 млрд. дол. 
США, в Італії, Франції та Іспанії – 40-50 млрд. дол. 
США, а в Україні – 4 млрд. дол. США. Річний обсяг 
послуг, який надається вітчизняними суб’єктами 
туристичної діяльності, дорівнює приблизно 1% 
ВВП країни (майже 500 млн. дол. США), що в роз-
рахунку на одного мешканця становить 10 дол. 
США. Отриманий показник є одним з найнижчих 
у Європі [6].

Проаналізуємо вплив вищезазначених про-
блем на функціонування вітчизняних туристич-

них підприємств на прикладі ТОВ «Агентство 
«Pan Ukraine»», яке було засноване ще у 1994 р. 
як вітчизняне туристичне агентство. Туристичне 
агентство – це роздрібне підприємство, яке займа-
ється реалізацією турів, організованих туропера-
тором, і надає окремі туристичні послуги (екскур-
сійні, транспортні тощо). Воно є з’єднувальною 
ланкою між туроператором і кінцевим спожива-
чем туристичного продукту (туристом) [8]. Нині 
ТОВ «Агентство «Pan Ukraine»» не має окремо 
розробленої інноваційної стратегії. Загальна стра-
тегія роботи підприємства як вітчизняного турис-
тичного агентства тотожна стратегіям інших вітчиз-
няних туристичних агентств і полягає у збільшенні 
числа обслуговуваних туристів як виїзного, так 
і в’їзного туризму. Хоча девізом компанії є «Інно-
ваційні подорожі з новим змістом!», всі інновації, 
що використовує підприємство у своїй діяльності, 
зводяться до двох напрямів:

− можливість онлайн-замовлення туру 
через систему бронювання (для цього компанія 
об’єдналася з експертами, призначеними ЄБРР 
(Європейським банком реконструкції та розвитку), 
й отримала грант для установки сучасної техно-
логії бронювання на новому веб-сайті PanUkraine.
eu, розробила власну стратегію розвитку «Pan 
Ukraine – DMC for Ukraine» за програмою Євро-
пейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР));

− організація найбільш інноваційних та ціка-
вих маршрутів в східноєвропейському регіоні (для 
цього в портфель підприємства входять такі виді 
турів, як пляжний, екзотичний, гірськолижний, ліку-
вальний, екскурсійний, бізнес-тур, морські круїзи; 
можливі подорожі як в країни Африки, Європи, Азії 
та Америки, так і по Україні; сам портфель підпри-
ємства є збалансованим).

У ТОВ «Агентство «Pan Ukraine»» немає від-
ділу, який займався би розробленням стратегій та 
впровадженням інновацій, тому що перш за все 
компанія належить до категорії малих підприємств 
з кількістю працюючих у 30 осіб.

Одним з першочергових заходів активізації інно-
ваційної діяльності ТОВ «Агентство «Pan Ukraine»» 
є формування й реалізація окремої стратегії інно-
ваційного розвитку туристичного агентства в рам-
ках загальної стратегії розвитку «Pan Ukraine – 
DMC for Ukraine» за програмою Європейського 
банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Форму-
вання стратегії інноваційного розвитку ТОВ «Агент-
ство «Pan Ukraine»» не може бути відокремленим 
від формування загальної корпоративної стратегії, 
тому що стратегія підприємства має кілька рівнів 
декомпонування, кожному з яких відповідає стра-
тегія певного рангу, тобто стратегія підприємства 
має ієрархічну будову. Таким чином, ТОВ «Агент-
ство «Pan Ukraine»» має запровадити стратегічне 
управління та сформувати чотири рівні стратегій, 
які утворять певний стратегічний набір (рис. 1).
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Стратегічний набір – це система стратегій різ-
ного типу, що розробляє підприємство на певний 
відрізок часу, яка відбиває специфіку його функ-
ціонування та розвитку, а також рівень його пре-
тендування на місце й роль у зовнішньому серед-
овищі [2; 7]. Корпоративна стратегія є загальним 
планом управління для диверсифікованої компа-
нії, якою є ТОВ «Агентство «Pan Ukraine»». Функ-
ціональні стратегії розробляють для кожного функ-
ціонального напряму діяльності. Серед головних 
функціональних стратегій виділяють маркетин-
гову, інноваційну, виробничу, фінансову, соціальну, 
екологічну, кадрову. Таким чином, інноваційна 
стратегія ТОВ «Агентство «Pan Ukraine»» є однією 
з функціональних стратегій підприємства. Інно-
ваційна стратегія – це найважливіша підсистема 
загальної стратегії організації, подана у вигляді 
довгострокової програми конкретних дій з реалі-
зації концепції використання й розвитку інновацій-
ного потенціалу організації задля забезпечення її 
стратегічної конкурентної переваги [4].

Виходячи з того, що ТОВ «Агентство «Pan 
Ukraine»» розвивається відповідно до корпоратив-
ної стратегії зростання (про що свідчить позитивна 
динаміка збільшення кількості обслуговуваних 
туристів), можемо запропонувати таку структурно-
логічну схему стратегічного управління інновацій-
ним процесом для досліджуваної компанії (рис. 2).

Слід зазначити, що практично всі процвітаючі 
підприємства зобов’язані своїм успіхам іннова-
ціям, але далеко не всі підприємства, що займа-
ються інноваційною діяльністю, домагаються 
успіху (переважно з причин високого ризику вна-
слідок невизначеності поведінки споживачів, 
непередбачуваності дій конкурентів тощо). Відпо-
відно, інноваційна стратегія ТОВ «Агентство «Pan 

Ukraine»» повинна відображати такі особливості 
цього шляху розвитку:

− специфіка методів ринкових досліджень, що 
передують розробленню нововведень (новацій);

− збільшення глибини прогнозування майбут-
нього розвитку подій як результату інноваційної 
діяльності;

− різке збільшення обсягів інформації, що 
переробляються, безупинне її накопичення й ана-
ліз задля обґрунтованого прийняття управлінських 
рішень, своєчасного реагування на можливості й 
загрози, що з’являються на туристичному ринку;

− багатоваріантний характер прогнозів, оскільки, 
як правило, розвиток подій може йти по декількох 
можливих напрямах, імовірності яких є різними;

− оцінювання здатності туристичного агент-
ства сприймати інновації (аналіз інноваційного 
потенціалу підприємства).

Інноваційний розвиток передбачає безупинне 
розроблення, освоєння виробництва й виведення 
на ринок різних нововведень шляхом єдності техно-
логічних, організаційних та соціальних нововведень, 
формування нових напрямів використання наявних 
ресурсів. Для цього ТОВ «Агентство «Pan Ukraine»», 
яке спирається на інновації, повинне мати певний 
потенціал, достатній для його реалізації. Потенціал 
інноваційного розвитку підприємства – це комплекс 
взаємопов’язаних ресурсів і здатності до їх реалі-
зації, що визначає його спроможність (інтелекту-
альну, технологічну, інформаційну, науково-дослід-
ницьку, економічну тощо) приводити у відповідність 
до зовнішніх та внутрішніх можливостей розвитку 
на основі постійного пошуку, використання й роз-
витку нових сфер і способів ефективної реалізації 
наявних та перспективних ринкових можливос-
тей. Структуру потенціалу інноваційного розвитку, 
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яку слід сформувати на ТОВ «Агентство «Pan 
Ukraine»», представлено на рис. 3.

Як критерії оцінювання потенціалу інноваційного 
розвитку туристичного агентства можна виділити 
енергійне, гнучке керівництво, здатне йти на ризик; 
прогресивну організаційну структуру управління, орі-
єнтовану на роботу в ринкових умовах; високу репу-

тацію підприємства та його турів у туристів і ділових 
партнерів; наявність інформації про тенденції змін 
потреб і запитів туристів; уміння виявляти та про-
гнозувати приховані (майбутні) потреби й запити; 
добре знання можливостей та потенціалу конкурен-
тів; наявність сертифікатів на розроблені інноваційні 
тури, які захистять ТОВ «Агентство «Pan Ukraine»» 
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  Економіка та управління підприємствами

від копіювання туристичного продукту іншими кон-
куруючими туристичними агентствами; доступ 
до останніх досягнень науки в туризмі та суміж-
них обслуговуючих галузях; висококваліфікований 
кадровий потенціал; конкурентоспроможні технології 
обслуговування туристів; високу якість туристичного 
продукту й високу культуру обслуговування туристів.

Для активізації інноваційної діяльності 
ТОВ «Агентство «Pan Ukraine»» слід впроваджу-
вати інноваційні проекти у формі інноваційних 
турів, розроблення та реалізація яких можливі 
в такій послідовності:

1) виділення, аналіз і відбір варіантів іннова-
ційного розвитку ринкових можливостей;

2) пошук (формування) цільового ринку для 
інновацій;

3) аналіз альтернативних варіантів інновацій-
ного розвитку з урахуванням ризику їх реалізації;

4) оцінювання рівня інноваційного потенціалу 
підприємства;

5) розроблення альтернативних інноваційних 
проектів, оцінювання їх ефективності;

6) формування оптимальної структури інвес-
тиційних ресурсів;

7) оцінювання альтернативних інноваційних 
проектів за критерієм «ризик – результат», вибір 
оптимального проекту.

висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, підвищення потенціалу інновацій-
ного розвитку шляхом розроблення та впрова-
дження інноваційних турів є перспективним напря-
мом активізації розвитку вітчизняних туристичних 
підприємств у сучасних умовах.
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