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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ  
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ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

АНОТАЦІЯ
Мета статті полягає у дослідженні та класифікації інстру-

ментів та методів управління за напрямами інноваційного 
розвитку підприємств туристичної сфери. У роботі висвітлено 
поняття інновацій в туризмі та їх базових аспектів. Наведено 
особливості та специфіку інноваційної діяльності туристичних 
підприємств. Графічно зображено узагальнену класифікацію 
інструментів управління інноваційним розвитком туристичних 
підприємств. Проаналізовано сутнісну характеристику бюдже-
тування, інноваційної діяльності, кредитування інноваційних 
проектів, економічного стимулювання як дієвих інструментів 
економічних методів, а також наведено визначення соціаль-
но-психологічних, технологічних та адміністративних методів. 
Систематизовано узагальнені дані щодо класифікації методів 
та інструментів управління за напрямами інноваційного розви-
тку підприємств туристичної сфери. У результаті проведених 
концептуальних досліджень загальних характеристик та осо-
бливостей формування і здійснення інноваційної діяльності та 
впровадження інновацій підприємствами туристичної сфери 
визначено та структуровано основні напрями та інструментарій 
управління інноваційним розвитком туристичних підприємств.

Ключові слова: інноваційна діяльність, напрями іннова-
ційного розвитку, туристичне підприємство, інструментарій, 
економічні методи, потенціал туристичного підприємства.

АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в исследовании и классификации 

инструментов и методов управления по направлениям иннова-
ционного развития предприятий туристической сферы. В работе 
освещено понятие инноваций в туризме и их базовых аспектов. 
Приведены особенности и специфика инновационной деятель-
ности туристических предприятий. Графически изображена 
обобщенная классификация инструментов управления иннова-
ционным развитием туристических предприятий. Проанализи-
рована сущностная характеристика бюджетирования, иннова-
ционной деятельности, кредитования инновационных проектов, 
экономического стимулирования как действенных инструментов 
экономических методов, а также приведены определения соци-
ально-психологических, технологических и административных 
методов. Систематизированы обобщенные данные по класси-
фикации методов и инструментов управления по направлениям 
инновационного развития предприятий туристической сферы. В 
результате проведенных концептуальных исследований общих 
характеристик и особенностей формирования и осуществления 
инновационной деятельности и внедрения инноваций предпри-
ятиями туристической сферы определены и структурированы 
основные направления и инструментарий управления иннова-
ционным развитием туристических предприятий.

Ключевые слова: инновационная деятельность, направ-
ления инновационного развития, туристическое предприятие, 
инструментарий, экономические методы, потенциал туристи-
ческого предприятия.

ANNOTATION
The purpose of the article is to study and classify instruments 

and management methods in the areas of innovative development 
of tourism enterprises. The paper highlights the concept of inno-
vation in tourism and their basic aspects. The features and spe-
cific features of innovation activity of tourist enterprises are given. 
Graphically depicts a generalized classification of management 
tools for the innovative development of tourism enterprises. The 
essential characteristic of budgeting, innovation activity, lending 
to innovative projects, economic stimulation as effective tools of 
economic methods, as well as definitions of socio-psychological, 
technological and administrative methods are analyzed. The gen-
eralized data on the classification of management methods and 
instruments in the areas of innovative development of tourism en-
terprises are systematized. As a result of the conducted conceptu-
al studies of general characteristics and features of the formation 
and implementation of innovative activities and the introduction of 
innovations by tourism enterprises, the main directions and tools 
for managing the innovative development of tourism enterprises 
have been identified and structured.

Key words: innovative activity, directions of innovative devel-
opment, tourist enterprise, tools, economic methods, potential of a 
tourist enterprise.

Постановка проблеми. В умовах сучасної 
економіки ефективне функціонування та якіс-
ний розвиток підприємств значною мірою зале-
жать від активності впровадження ними інно-
ваційної діяльності, застосування інноваційних 
процесів в операційній, управлінський, марке-
тинговій сфері, освоєння і реалізації інновацій-
ної продукції, послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед сучасних науковців, що займаються до-
слідженнями проблематики інновацій та роз-
робленням методичних засад, інструментарію 
управління інноваційним розвитком, можна 
відзначити таких дослідників, як Н. Власова, 
О. Давидова, О. Кальченко, А. Князевич, В. Но-
виков, В. Самуляк, В. Селютін, Г. Сєркова, 
Т. Фролова та інші.

Формулювання цілей статті. Мета статті по-
лягає в дослідженні та класифікації інструментів 
і методів управління за напрямами інноваційно-
го розвитку підприємств туристичної сфери.

Виклад основного матеріалу. Інноваційна ді-
яльність туристичних підприємств, на відміну, 
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від підприємств інших видів діяльності, має 
свої особливості та специфіку. Інновації у ту-
ристичній сфері визначають як системні заходи, 
що мають якісну новизну та приводять до пози-
тивних зрушень, які забезпечують стійке функ-
ціонування та розвиток галузі та підприємств 
[1, с. 113–114]. На думку О. Давидової, іннова-
ції у туризмі є результатом застосування нового 
в індустрії туризму, що підвищує ефективність, 
приводить до отримання комерційного прибут-
ку та має забезпечувати стійке функціонуван-
ня і розвиток галузі [2, с. 66]. За визначенням 
В. Новікова, інновації в туризмі є результатом 
дій, спрямованих на створення нового чи зміну 
наявного туристичного продукту, використан-
ня нових інформаційних та телекомунікацій-
них технологій, вдосконалення транспортних 
чи готельних послуг, освоєння нових ринків 
збуту та впровадження сучасних форм організа-
ційно-управлінської діяльності [5, с. 44]. Дослі-
джуючи проблематику інноваційної діяльності 
туристичних підприємств, В. Селютін пропо-
нує власну класифікацію інновацій у туризмі, 
поділяючи їх за типом інновацій на продукто-
ві, організаційні та маркетингові інновації, за 
продуктово-технологічною класифікацією – на 

регулярні, нішеві, революційні та архітектур-
ні інновації [7, с. 16–17]. За дослідженням 
В. Селютіна, основними інструментами іннова-
ційної діяльності туристичних підприємств є: 
нові форми відпочинку та туризму; нові види 
засобів розміщення; нові туристично-екскурсій-
ні об’єкти; нові туристично-екскурсійні марш-
рути; нові види послуг; розваг; готельного та 
ресторанного обслуговування; нові види броню-
вання та продажу, нові види туристичної ре-
клами, нові методи управління персоналом та 
форми організації [7, с. 193]. За дослідженням 
Т. Фролової, основним інструментарієм іннова-
ційної діяльності туристичних підприємств є 
впровадження послуг із новими якісними влас-
тивостями; використання нової техніки та тех-
нологій у наданні наявних послуг; використан-
ня ресурсів, що раніше не використовувалися 
в туристичній діяльності; зміни в організації 
надання традиційних туристичних послуг; ви-
хід на нові ринки збуту туристичного продукту 
[9, с. 46].

Загалом науковцями опрацьовано широкий 
вибір інструментарію інноваційного розвитку 
туристичних підприємств за кожним із видів, 
напрямів інноваційної діяльності підприємств 

Рис. 1. Класифікація інструментів управління інноваційним розвитком туристичних підприємств
Джерело: сформовано на основі [6, с. 380–384], [8, с. 171–176]
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Види інструментів: 
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Види інструментів: прямого впливу 
та непрямого впливу 

Види інструментів: 
організаційні, мотиваційні, 
координаційні, планові, 
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За функціональною 
спрямованістю 

За формою впливу 

Види інструментів: якісні 
інструменти та кількісні інструменти 

Інструменти:  модернізація, 
техніко-технологічне 
переоснащення, реінжиніринг, 
розбудова бізнес-процесів, 
контролінг, регламентація, 
моніторинг 

Інструменти: планування 
інноваційної діяльності, 
бюджетування, 
конструкторські документи, 
технологічні карти, розпорядчі 
та дисциплінарні документи 

Інструменти: Концепція, Стратегія 
інноваційної діяльності туристичного 
підприємства, положення, плани, 
інструкції, накази, розпорядження  

Інструменти: розпорядження, 
вказівки, регламентація, кошториси, 
накази, стимулювання,  мотивування 

Інструменти: ліцензування, 
реєстрація та розвиток  бренду, 
факторний аналіз, аутсорсинг, 
бенчмаркінг 

За сферою застосування 

Види інструментів: фінансові, 
технологічні, організаційно-
управлінські, маркетингові, 
сервісні  

За врахування часових 
параметрів: 

Види інструментів:  статичні та 
динамічні  

Інструменти: балансові, 
оптимізаційні, динамічні 

За методикою: 
Види інструментів:  
концептуальні, 
методичні, аналітичні, 
емпіричні 

За видами впливу: 

Види інструментів:  
матеріального впливу, 
адміністративного 
впливу, психологічного 
впливу 
Інструменти: договори, 
контракти, інструкції, 
регламенти, 
розпорядження, відзнаки 
премії, матеріальне 
заохочення  

Інструменти: SWOT-
аналіз, матриця БКГ, 
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туристичної галузі. Так, основними напряма-
ми, видами інновацій у туризмі, що найбільш 
повно та детально визначені і досліджені у на-
укових працях та знайшли свою практичну ре-
алізацію в діяльності підприємств туристичної 
сфери, є продуктові, технологічні, маркетинго-
ві, організаційно-управлінські, сервісні та ло-
гістичні інновації [3, с. 147–155].

Узагальнена класифікація інструментів 
управління інноваційним розвитком туристич-
них підприємств наведена на рис. 1. 

У сучасних дослідженнях механізмів управ-
ління інноваційним розвитком А. Князевич, 
О. Крайчук [4, с. 47–48] зазначають, що реа-
лізація функцій управління підприємством 
здійснюється із застосуванням груп організа-
ційно-правових, економічних та психологічних 
методів. Кожна група методів включає інстру-
менти управління інноваційним розвитком.

Одним із основних інструментів економіч-
них методів є бюджетування інноваційної ді-
яльності, що передбачає складання бюджетів, 
впровадження інноваційно-інвестиційних про-
ектів та забезпечення функціонування систе-
ми інноваційного розвитку підприємств. Осно-
вними дієвими інструментами економічних 
методів є кредитування інноваційних проектів 
розроблення та впровадження інновацій; фінан-
сування необхідне для здійснення інновацій-
ної діяльності; ціноутворення із визначенням 
ціни на нову інноваційну продукцію відповідно 
до наявних методів та ринкової кон’юнктури; 
окреме значення має інструмент оподаткуван-
ня, що полягає в можливості отримання додат-
кових пільг, пов’язаних із здійсненням іннова-
ційної діяльності. Ефективним інструментом є 
економічне стимулювання, що включає розви-
ток ініціативи та особистих творчих інтелекту-
альних здібностей і якостей персоналу, моти-
вування та фінансове заохочення ініціатив, що 
є необхідним для ефективного здійснення ін-
новаційної діяльності. Соціально-психологічні 
методи застосовують такі групи інструментів, 
як соціально-економічне планування, створен-
ня та організація умов праці, відпочинку, по-
буту, медичного обслуговування працівників; 
матеріальне стимулювання та розвиток креа-
тивних здібностей, розвиток колективних цін-
ностей та отримання синергетичного ефекту від 
особистісного розвитку персоналу; створення 
позитивного соціально-психологічного кліма-
ту в колективі, необхідного для ефективного 
впровадження інноваційної діяльності; а також 
формування інноваційної культури організації, 
розвиток креативних здібностей співробітників, 
впровадження програм лояльності і кадрового 
зростання та розроблення і сприяння удоскона-
ленню внутрішньої кадрової політики.

Слід зазначити, що для характеристики ме-
тодів та інструментів управління інноваційним 
розвитком туристичних підприємств цей перелік 
є неповним і потребує включення груп техноло-
гічних методів та адміністративних методів.

Технологічні методи включають інструменти 
управління інноваційним розвитком, пов’язані 
зі значним використанням сучасної техніки і 
технологій, сучасних технічних засобів зв’язку, 
та передбачають як підготовку й використання 
техніко-технологічної документації, необхід-
ної для здійснення інновацій, так і технічний 
супровід, забезпечення процесів здійснення ін-
новаційної діяльності, застосування «хмарних 
технологій», сучасних систем інформаційного 
обміну та зв’язку, оскільки процеси іннова-
ційної діяльності у туристичному бізнесі без-
посередньо пов’язані із процесами інтеграції, 
глобалізації, використанням спільного, єдиного 
програмного забезпечення, сервісних мереже-
вих технологій та роботи в кооперації, співп-
раці в межах функціонування єдиного турис-
тичного ринку, взаємодія в якому здійснюється 
на рівні інформаційного обміну, а ефективність 
залежить від оптимальності та якості техніко-
технологічного забезпечення процесів обміну 
цією інформацією і ринкової взаємодії. 

Група адміністративних методів включає ін-
струменти, необхідні для адміністрування ін-
новаційної діяльності та реалізації тактичного 
й операційного управління інноваційною ді-
яльністю, здійснення процесу моніторингу по-
казників ефективності інноваційної діяльності, 
видання наказів та розпоряджень, організації 
функцій контролю за здійсненням інноваційної 
діяльності та впровадженням механізму управ-
ління змінами інноваційної діяльності.

Узагальнені дані щодо класифікації методів 
та інструментів управління за напрямами ін-
новаційного розвитку підприємств туристичної 
сфери систематизовано в таблиці 1.

Результати проведених досліджень дають 
можливість констатувати, що особливостями 
інструментарію управління інноваційним роз-
витком туристичних підприємств є комплексне 
застосування організаційно-правових, еконо-
мічних, технологічних, соціально-психологіч-
них та адміністративних методів та інструмен-
тів, активне застосування як аналітичних, так 
і організаційних інструментів, що є основою 
стійкого інноваційного розвитку. Першочергове 
значення мають інструменти діагностики інно-
ваційного розвитку як потенціалу туристичного 
підприємства, так і стану інноваційного розви-
тку і кон’юнктури ринку, інструменти та мето-
ди аналізу та оцінки, інструменти подальшого 
планування та розвитку інноваційної системи, 
механізму її управління, інструменти, методи 
та засоби управління інноваційним розвитком, 
взаємозв’язок та взаємодія системи інновацій-
ного розвитку підприємства із зовнішніми та 
внутрішніми суб’єктами забезпечення іннова-
ційного розвитку.

Висновки. У результаті проведених концеп-
туальних досліджень загальних характеристик 
та особливостей формування і здійснення інно-
ваційної діяльності та впровадження інновацій 
підприємствами туристичної сфери визначено 
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та структуровано основні напрями та інструмен-
тарій управління інноваційним розвитком ту-
ристичних підприємств. Зокрема, встановлено, 
що основними напрямами інноваційного розви-
тку туристичних підприємств є напрям продук-
тових інновацій, пов’язаних зі створенням та 
впровадженням туристичними підприємствами 
нових туристичних продуктів та послуг; техно-
логічні інновації, пов’язані зі впровадженням 
техніко-технологічних інновацій, використан-
ням новітніх сучасних технологій, зростанням 
інтегрованості, мобільності та глобалізації по-
слуг туристичного ринку; маркетингові іннова-
ції, пов’язані із пошуком нових інноваційних 
шляхів просування, рекламування та стимулю-
вання туристичними підприємствами продуктів 
та послуг; організаційно-управлінські іннова-
ції, основою яких є впровадження нових управ-
лінських технологій та техніко-технологічних 
підходів до управління інноваційним розви-
тком туристичних підприємств. Визначено, що 
основними методами управління інноваційним 
розвитком туристичного підприємства є орга-
нізаційно-правові, економічні, технологічні, 
соціально-психологічні та адміністративні гру-
пи методів. Ідентифіковано та описано інстру-
ментарій за основними напрямами та методами 
управління інноваційним розвитком туристич-
них підприємств. 

Результати проведених досліджень дають 
можливість констатувати, що особливостями 
інструментарію управління інноваційним роз-
витком туристичних підприємств є комплексне 
застосування організаційно-правових, еконо-
мічних, технологічних, соціально-психологіч-
них і адміністративних методів та інструментів, 
активне застосування як аналітичних, так і ор-
ганізаційних інструментів, що є основою стій-
кого інноваційного розвитку. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Власова Н. Інноваційна діяльність у туристичному 

бізнесі/Н. Власова, В. Смирнова Н. Семененко // Культура 
народів Причорномор’я. 2009. № 23. С. 29-31

2. Давидова О. Особливості застосування інновацій у розви-
тку туристичної галузі України / О. Давидова // Вісник КНУ 
ім. Т. Шевченко. Економіка. 2015. № 7 (172). С. 65–69.

3. Кальченко О. Теоретичні аспекти інноваційної діяльнос-
ті підприємств туристичної галузі / М. Кальченко // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету: зб. 
Наук. Праць. Чернігів: ЧДТУ, 2011. № 4(54). С. 147–155.

4. Князевич А.О. Механізми управління інноваційним розви-
тком: монографія / А. О. Князевич, О. В. Крайчук. Рівне: Ви-
давець О. Зень, 2011. 136 с.

5. Новиков В.С. Инновации в туризме/ В.С. Новиков. М.: Ака-
демия, 2007. 208 с.

Таблиця 1
Основні класифікації інструментів управління  

за напрямами інноваційного розвитку туристичних підприємств 
Напрями інновацій Інструменти управління інноваційним розвитком туристичних підприємств

Продуктові інновації Дослідження продуктів, аналіз туристичного ринку, формування ідеї інноваційно-
го продукту, планування інноваційної діяльності; укладання угод із партнерами з 
формування та реалізації інноваційного продукту, бюджетування інноваційної ді-
яльності; впровадження інноваційного продукту; просування нового інноваційного 
продукту на туристичний ринок, навчання персоналу із просування інноваційного 
продукту.

Технологічні інновації Планування інноваційної діяльності ТП; бюджетування, фінансування; оцінка тех-
ніко-технологічного потенціалу ТП, модернізація, удосконалення технічної бази, 
укладання контрактів приєднання до мереж туристичного ринку та спеціалізовано-
го програмного забезпечення, встановлення необхідного ПЗ, навчання, адаптація, 
мотивування персоналу; прийняття положень, наказів, розпоряджень, інструкцій 
зі впровадження технологічних інновацій; моніторинг ефективності.

Маркетингові 
інновації

Дослідження, аналіз та оцінка туристичного ринку із застуванням методів SWOT-
аналізу, матриці БКГ, матиці «Мак Кінсі», аналізу статистичних даних, звітності; 
вибір інноваційних стратегії, використання SPASE-аналізу; планування інновацій, 
бюджетування та фінансування; брендування інноваційних послуг, агенцій, про-
сування бренду на туристичний ринок, організація та реалізація рекламних кам-
паній, укладання угод із просування бренду, організація виходу на нові ринки, 
розроблення моделей позиціонування та рекламування, розвиток взаємодії з інно-
ваційною інфраструктурою; підвищення кваліфікації персоналу, розвиток креа-
тивних здібностей, ідей.

Організаційно-
управлінські інновації

Розвиток внутрішньої інноваційної системи; отримання ліцензії на здійснення ту-
ристичної діяльності; бюджетування, фінансування; планування інноваційної ді-
яльності; організація приєднання до загальних мереж туристичних операторів; 
налагодження інформаційно-аналітичної роботи, обміну інформацією, укладання 
угод із постачальниками та контрагентами; застосування аутсортсингу, техніко-
технологічне забезпечення; навчання персоналу; розвиток кооперації, інтеграція в 
єдиний ринок туристичних послуг.

Сервісні інновації Планування сервісних інновацій, бюджетування фінансування, техніко-техноло-
гічне переоснащення, навчання та мотивування персоналу, впровадження нових 
рішень в споживчому інтерфейсі; укладання угод, контрактів, організація сервіс-
них інновацій, впровадження моделей сервісного обслуговування із урахуванням 
культури та особливостей туристично-рекреаційних зон.

Джерело: розроблено автором
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CLASSIFICATION OF MANAGEMENT METHODS AND TOOLS IN THE AREAS 
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TOURISM ENTERPRISES

Under conditions of the modern economy, efficient functioning and qualitative development of en-
terprises depend to a large extent on the activity of their introduction of innovative implementation, 
the application of innovative processes in the operational, managerial, marketing fields, development 
and implementation of innovative products and services. The purpose of the article is to study and 
classify the tools and methods of management in the directions of innovative development of tourism 
industry enterprises. The concept of innovations in tourism and their basic aspects are covered in 
the paper. The features and specifics of innovative activity of tourist enterprises are presented. A 
generalized classification of management tools for innovative development of tourism enterprises is 
graphically depicted, in which types of tools are divided by the field of application, form of impact, 
accounting of time parameters, the direction of influence, methodology, views and character of im-
pact, functional orientation. The essential characteristic of budgeting, innovative activity, lending of 
innovative projects, economic stimulation as effective tools of economic methods, and also definitions 
of socio-psychological, technological and administrative methods are analysed. The generalized data 
on the classification of methods and tools of management in the directions of innovative development 
of enterprises in the tourism sphere, including product, technological, marketing, organizational and 
managerial, service innovations, are systematized.

As a result of the conducted conceptual studies of the general characteristics and features of the 
formation and implementation of innovation activities and the introduction of innovations by enter-
prises of the tourism sector, the main directions and tools for managing the innovative development 
of tourism enterprises are identified and structured. In particular, it was established that the main 
directions of innovative development of tourist enterprises are the direction of product innovations 
related to the creation and introduction of new tourist products and services by tourist enterprises; 
technological innovations are associated with the introduction of technical and technological innova-
tions in the use of state-of-the-art technologies, the growth of the mobility integration and globaliza-
tion of the services of the tourist market; marketing innovations connected with the search for new 
innovative ways of promotion, advertising, and stimulation of tourist enterprises of products and ser-
vices; organizational and managerial innovations, the basis of which is the introduction of new man-
agement technologies and techno-technological approaches to the management of tourist enterprises 
innovative development. It is determined that the main methods of management of the innovative 
development of a tourist enterprise are organizational-legal, economic, technological, social-psycho-
logical, and administrative groups of methods. Instruments for the main directions and methods of 
management of the innovative development of tourist enterprises are identified and described.


