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JUSTIFICATION OF THE MANAGEMENT AND INFRASTRUCTURE MECHANISM OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF TOURIST ENTERPRISES PROVISIONS

Охарактеризовано параметри розвиненості мережі об'єктів інфраструктурного забезпечення функ-
ціонування туристичних підприємств. Визначено переваги реалізації управлінсько-інфраструктурного
механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств. Ідентифіковано етапи реалізації управ-
лінсько-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств. Диференційо-
вано інфраструктурні цілі інноваційного розвитку та пріоритетні форми їх досягнення залежно від
розмірів туристичного підприємства для малих, середніх і великих туристичних підприємств. Спроекто-
вано властивості структури забезпечення ресурсно-функціональної спроможності управлінсько-інфра-
структурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств. Доведено, що ефективним
інструментом реалізації управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристич-
них підприємств є їх участь у створенні спеціалізованих координаційних рад. Визначено мету створення
таких структур, як покращення управлінської підтримки впровадження інноваційних проектів та підви-
щення рівня їх капіталізації на ринку. Показано, що важливе місце в процесі імплементації управлінсь-
ко-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств посідають бізнес-асо-
ціації.

The purpose of the article is to substantiate the provisions of the management and infrastructure mechanism
of innovative development of tourism enterprises.

The parameters of the development of the network of objects of infrastructural support of functioning of
tourist enterprises are characterized. Advantages of realization of managerial-infrastructural mechanism of
innovative development of tourist enterprises are determined. The stages of implementation of the management
and infrastructure mechanism of innovative development of tourism enterprises have been identified.
Differentiated infrastructural goals of innovative development and priority forms of their achievement depending
on the size of the tourism enterprise for small, medium and large tourism enterprises.

The properties of the structure of providing the resource and functional capacity of the management and
infrastructure mechanism of innovative development of tourism enterprises have been designed. It is proved
that an effective tool for implementing the management and infrastructure mechanism for innovative development
of tourism enterprises is their participation in the creation of specialized coordination councils. The purpose of
creation of such structures as improvement of managerial support of implementation of innovative projects and
increase of their capitalization in the market is defined. It is shown that business associations occupy an important
place in the process of implementation of the management and infrastructure mechanism of innovative
development of tourism enterprises.

The practical significance of the obtained results lies in the possibility of introducing effective instruments
of institutional nature at the domestic tourism enterprises, which can significantly increase the efficiency of
their functioning and integration into the system of elements of the tourism business environment, including
international.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність функціонування туристичних

підприємств значною мірою залежить від параметрів
розвиненості мережі об'єктів соціально-економічної
інфраструктури, яка дозволяє формувати сприятливі
умови щодо гарантування дотримання високих стан-
дартів надання туристичних послуг клієнтам, забезпе-
чення підтримки процесів розширеного відтворення ту-
ристичних підприємств, полегшення рівня доступності
та якості надаваних послуг, активізації процесів інно-
ваційного розвитку підприємств туризму на інновацій-
них засадах. Така взаємозалежність обумовлюється га-
лузевою специфікою функціонування туристичних
підприємств, яка вимагає не лише потужної матеріаль-
но-технічної бази останніх, але й наявності відповідно-
го інфраструктурного забезпечення інноваційного роз-
витку сфери туризму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Принципові положення управління розвитком
підприємств туризму достатньо досліджені у працях
Т. Васильціва, А. Шехлович [1], Ю. Мігущенко [2], І. Ор-
лик [3], О. Власюка [4], Р. Лупака [5], А. Голод [6], О. Мель-
ниченко [7], А. Охріменко [8], А. Димчук [9] та ін.

На вітчизняних підприємствах туризму не впровад-
жуються сучасні ефективні управлінсько-інфраструк-
турні механізми їх інноваційного розвитку. Недо-
статність теоретико-прикладних розробок з цього пи-
тання обумовила наукові пошуки в зазначеному на-
прямі.

Theoretical, methodological and applied provisions of the formation and implementation of the management
and infrastructure mechanism as a separate strategic direction of the multisystem innovation development policy
of the tourism enterprise have been scientifically substantiated.

Ключові слова: підприємства туризму, інноваційний розвиток, управлінсько-інфраструктурний механізм.
Key words: tourism enterprises, innovative development, management and infrastructure mechanism.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування положень управлі-

нсько-інфраструктурного механізму інноваційного роз-
витку туристичних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Параметри розвиненості мережі об'єктів інфра-
структурного забезпечення функціонування туристич-
них підприємств визначаються цілим рядом чинників, се-
ред яких такі: прикладні засади реалізації державної пол-
ітики розвитку соціально-економічної інфраструктури,
інституційно-ресурсна спроможність державних і регіо-
нальних програм покращення інфраструктурного забез-
печення сфери туризму, наявність бюджетних потужно-
стей та їх можливість спрямування в сегмент розвитку
інфраструктурного забезпечення туристичної галузі,
ефективність роботи місцевих державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування в сегменті інфраст-
руктурної модернізації, поширеність практики реалізації
проектів державно-приватного партнерства в інвестиц-
ійно-інфраструктурній сфері, масштаби й резерви напов-
нення бюджетно-ресурсних потужностей туристичних
регіонів, тяжіння й наближеність до великих центрів
бізнесово-ділової активності.

Реалізація управлінсько-інфраструктурного меха-
нізму інноваційного розвитку туристичних підприємств
забезпечує формування таких переваг: 1) зміцнення кон-
курентних позицій підприємств на ринку надання тури-
стичних послуг завдяки активізації процесів їх інтеграції
в розбудову інфраструктурного забезпечення галузі;

2) покращення керованості процесів розбу-
дови та міжгалузевого функціонування
інфраструктури туристичних підприємств;
3) можливості кооперації ресурсних потужно-
стей підприємств туризму та гарантування
досягнення ефекту масштабу реалізації інве-
стиційно-інноваційних проектів; 4) підвищен-
ня відповідальності та мотиваційних стимулів
керівників туристичних підприємств за по-
кращення інфраструктурного забезпечення
інноваційного розвитку; 5) узгодження уп-
равлінських функцій на мікро-, мезо- та мак-
рорівнях у процесі модернізації інфраструк-
тури інноваційного розвитку підприємств
туризму; 6) мінімізація конфліктного сере-
довища й трансакційних витрат у процесі ре-
алізації інноваційно-інфраструктурних
проектів; 7) надання пріоритетності розбу-
дови інфраструктурного забезпечення інно-
ваційного розвитку туристичних підприємств
за принципом "знизу-вверх", поряд з прин-
ципом "зверху-вниз"; 8) подолання наявних
просторово-територіальних дисбалансів
розвитку інфраструктури інноваційного роз-
витку туристичних підприємств; 9) підвищен-
ня ефективності освоєння грошових коштів
і контролю за використанням ресурсного за-
безпечення в процесі розбудови інфраструк-
тури підприємств туризму; 10) можливість
досягнення синергетичного ефекту іннова-
ційної модернізації туристичних підприємств.

Забезпечення ефективності реалізації
управлінсько-інфраструктурного механізму
інноваційного розвитку туристичних під-

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО 
МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ 

Визначення стратегічних пріоритетів покращення інфраструктури 
інноваційного розвитку туристичних підприємств 

Оцінювання можливостей ресурсних потужностей підприємств  
туризму щодо вдосконалення інфраструктури інноваційного розвитку 

Узгодження інфраструктурних інструментів туристичних підприємств 
із заходами на мезо- та макрорівнях 

Обґрунтування проекту параметрів покращення інфраструктурного 
забезпечення інноваційного розвитку туристичних підприємств 

Чіткий розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності між 
структурними елементами управлінсько-інфраструктурного механізму 

Організація моніторингу ефективності функціонування управлінсько-
інфраструктурного механізму інноваційного розвитку 

Формування апарату оперативного усунення недоліків управлінсько-
інфраструктурного механізму інноваційного розвитку підприємств 

  
Рис. 1. Етапи реалізації управлінсько-інфраструктурного механізму

інноваційного розвитку туристичних підприємств

Джерело: авторська розробка.
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приємств потребує чіткого дотримання етапності дій,
що представлені на рисунку 1.

Ресурсні потужності та розміри туристичного
підприємства об'єктивно диференціюють інфраструк-
турні цілі інноваційного розвитку та пріоритетні форми
їх досягнення (табл. 1). Очевидно, що великі підприєм-
ства є більш спроможними до реалізації масштабних
інфраструктурних проектів, тоді як малі підприємства,
головним чином, орієнтовані на покращення та модерні-
зацію вже існуючого інфраструктурного забезпечення.

Розвинена мережа об'єктів інноваційної інфра-
структури забезпечує можливість оперативно реагува-
ти на виклики та потреби туристичної галузі в умовах
глобалізації та лібералізації ринку туристичних послуг.
Інноваційна інфраструктура не лише активізує рух по-
токів інформації, знань і технологій, а також і налагод-
жує взаємодію інституційних компонентів окремих га-
лузей та національної економіки в цілому. Інноваційна
інфраструктура визначає темпи розвитку економіки
країни та зростання добробуту населення. Очевидно, що
стратегічна мета покращення інфраструктурного забез-
печення процесів інноваційного розвитку полягає не
тільки в забезпеченні динамічної конкурентоспромож-
ності господарюючих суб'єктів, але й підвищенні рівня
задоволеності інтересів учасників суспільно-економіч-
ного обміну та зміцненні науково-технологічного по-
тенціалу держави.

Забезпечення ресурсно-функціональної спромож-
ності управлінсько-інфраструктурного механізму інно-
ваційного розвитку туристичних підприємств потребує
гарантування відповідності його проектованої структу-
ри таким властивостям: конгруентність; гнучкість; міц-
ність; збалансованість; раціональність; інтегрованість;
автономність; емерджентність.

Ефективним інструментом реалізації управлінсько-
інфраструктурного механізму інноваційного розвитку
туристичних підприємств є їх участь у створенні спе-
ціалізованих координаційних рад. Метою створення та-
ких структур є покращення управлінської підтримки
впровадження інноваційних проектів та підвищення
рівня їх капіталізації на ринку. Ініціаторами створення
координаційних рад інноваційного розвитку повинні
бути безпосередньо керівники туристичних під-
приємств. Водночас забезпечення ефективності їх фун-
кціонування потребує мобілізації ресурсів як представ-
ників органів державної влади, так і представників бізне-
су, наукових установ, консалтингових структур, експер-
тного середовища, громадського сектора тощо. Пріо-
ритетним є створення таких координаційних рад у ре-
гіонах на базі обласних державних адміністрацій, що, з

однієї сторони, дозволить посилити мотиваційні стиму-
ли та відповідальність у представників органів держав-
ної влади за процеси інноваційної модернізації турис-
тичних підприємств, а з іншої — забезпечить популяри-
зацію заходів, які відбуваються в межах засідання ко-
ординаційних рад, і максимізує охоплення цільової
аудиторії. Створення координаційної ради інноваційно-
го розвитку туристичних підприємств передбачає акти-
візацію ділових контактів і налагодження взаємовідно-
син між суб'єктами сфери туризму на засадах спільно-
го обміну досвідом, технологіями та компетенціями,
комплексне поєднання яких забезпечує підвищення
рівня керованості інноваційних процесів, капіталізацію
туристичних інновацій, мінімізацію ризиків зриву впро-
вадження інновацій, зменшення строків окупності інве-
стиційно-інноваційних проектів, що в сукупності фор-
мує передумови для зміцнення динамічної конкуренто-
спроможності підприємств на туристичному ринку.

Важливе місце в процесі імплементації управлінсь-
ко-інфраструктурного механізму інноваційного розвит-
ку туристичних підприємств посідають бізнес-асоціації,
що забезпечують не лише активізацію процесів впровад-
ження інновацій, але й лобіювання та захист інтересів
учасників цих асоціацій на туристичному ринку.

З метою покращення фінансового забезпечення
процесів інноваційної модернізації туристичних під-
приємств доцільним є використання практики створен-
ня спеціалізованих фондів інвестиційно-інноваційного
розвитку, налагодження роботи яких передбачає вне-
сення членських пайових інвестиційних внесків, освоєн-
ня яких здійснюється на засадах залучення послуг спе-
ціалізованих консультаційно-дорадчих структур. Ство-
рення та забезпечення ефективності функціонування
фонду інвестиційно-інноваційного розвитку під-
приємств туризму потребує реалізації таких заходів як:
налагодження комунікаційних взаємозв'язків між
підприємствами туристичної галузі на засадах органі-
зації та проведення туристичних конференцій, ярмарків,
круглих столів, симпозіумів і семінарів, за підсумками
роботи яких виробляються спільні стратегічні цілі та
орієнтири вдосконалення інфраструктурного забезпе-
чення інноваційного розвитку підприємств; пошук
внутрішніх і зовнішніх джерел акумулювання інвести-
ційних активів для реалізації спільних масштабних
інфраструктурних проектів, шляхом діагностики влас-
них інвестиційних потужностей підприємств, реалізації
можливостей збільшення частки реінвестованого при-
бутку, залучення вигідних довгострокових кредитних
ресурсів банківсько-фінансового сектора; узгодження
спільної базисної моделі управління фондом інвести-

 
 

Інфраструктурні цілі інноваційного розвитку Пріоритетні форми досягнення цілей 
М

ал
е 

пі
дп

ри
єм

ст
во

 Покращення доступу до об’єктів інфраструктурного 
забезпечення інноваційного розвитку; посилення 
інтеграції та участі туристичних підприємств у 
спільних інфраструктурних проектах в інноваційній 
сфері; аутсорсинг інфраструктурних послуг 

Стратегічна орієнтація на формування кооперативних 
структур розбудови та покращення інфраструктурного 
забезпечення інноваційного розвитку туристичних під-
приємств з урахуванням спільних інтересів і потреб 

С
ер

ед
нє

 
п

ід
пр

иє
м

ст
во

 Розвиток кооперативно-інфраструктурних проектів в 
інноваційній сфері; участь у побудові науково-
технологічних парків та інноваційно-освітніх 
центрів; створення мережі спеціалізованих 
інноваційно-туристичних бізнес-інкубаторів 

Участь у реалізації спільних інвестиційно-інноваційних 
проектів; використання переваг інструментів оренди та 
лізингу інфраструктурних об’єктів; створення 
практичних інноваційних майданчиків обміну досвідом 
між суб’єктами практичної та науково-освітньої сфери 

В
ел

ик
е 

пі
дп

ри
єм

ст
во

 Участь у розбудові мережі об’єктів 
інфраструктурного забезпечення інноваційного роз-
витку сфери туризму; формування власної бази 
інфраструктурного забезпечення; реалізація 
довгострокових інноваційно-інфраструктурних 
проектів 

Спрямування частки прибутку в формування венчурних 
інвестиційно-інноваційних фондів; використання 
переваг механізмів фінансування інфраструктурних 
проектів на засадах державно-приватного партнерства 

 

Таблиця 1. Диференціація інфраструктурних цілей інноваційного розвитку та пріоритетних форм їх досягнення
залежно від розмірів туристичного підприємства

Джерело: авторська розробка.
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ційно-інноваційного розвитку на заса-
дах дотримання паритетності представ-
ництва його членів при прийнятті управ-
лінських рішень у відповідності до роз-
міру інвестиційних внесків, виділених на
підтримку функціонування цього фон-
ду.

Структурним елементом управлі-
нсько-інфраструктурного механізму
інноваційного розвитку туристичних
підприємств є інструмент державно-
приватного партнерства реалізації
інноваційних проектів. Використання
такої форми співпраці дозволяє не
лише диверсифікувати джерела залу-
чення фінансових ресурсів, але й зба-
лансувати відповідальність державного
й приватного сектора за процеси інвес-
тиційної модернізації туристичних
підприємств, забезпечити синергічний
ефект розбудови інфраструктурних
об'єктів, підвищити участь приватного
капіталу в реалізації інвестиційно-
інноваційних проектів, гарантувати дер-
жавну підтримку капіталізації інно-
вацій. Реалізація механізмів реалізації
державно-приватного партнерства роз-
будови інфраструктурного забезпечен-
ня інноваційного розвитку туристичних
підприємств повинна передбачати на-
явність обов'язкової частки участі при-
ватного капіталу на рівні не менше 25
%, поширення практики передачі інфра-
структурних об'єктів у довгострокове
користування на засадах концесії, ди-
версифікацію ризиків реалізації іннова-
ційно-інфраструктурних проектів між
приватним і державним секторами,
стратегічну орієнтацію на вирішення
критичних проблем інфраструктурно-
го забезпечення сфери туризму.

Вдосконалення потребують існуючі підходи до реа-
лізації інструментів державно-приватного партнерства,
що передбачає оптимізацію процедури планування інно-
ваційно-інфраструктурних проектів у сфері туризму,
підвищення прозорості регламентних процедур укладан-
ня договорів і виділення коштів, формування збалансо-
ваного бюджету інноваційно-інфраструктурного проек-
ту на всіх етапах його реалізації, залучення представників
громадськості до обговорення реалізації проектів дер-
жавно-приватного партнерства, організації ефективної
підсистеми моніторингу та контролю за використанням
інвестиційно-фінансових ресурсів, чіткого розподілу
повноважень, обов'язків і відповідальності в процесі ре-
алізації інноваційно-інфраструктурних проектів.

Пріоритетними є стимулювання та підтримка роз-
витку мережі сучасних туристичних інноваційно-інфра-
структурних кластерів, що враховують природно-ресур-
сний потенціал конкретного регіону, його туристично-
галузеву специфіку, можливості й перспективи наро-
щення інноваційних потужностей туристичних
підприємств. Формування та розвиток таких кластерів
має відбуватися на засадах територіально-галузевої
спорідненості туристичних підприємств. Ідея формуван-
ня кластерних утворень інноваційно-інфраструктурно-
го забезпечення туристичної діяльності полягає в
мінімізації обсягу трансакційних витрат, понесених на
реалізацію інноваційних проектів у контексті підвищен-
ня рівня якості обслуговування туристів.

Стимулювання розвитку інноваційно-інфраструк-
турних кластерів туристичних підприємств формує ряд
переваг, основними серед яких доцільно виділити такі:
підвищення ефективності реалізації проектів іннова-
ційного розвитку на засадах досягнення ефекту масш-

табу; кооперація ресурсних потужностей туристичних
підприємств шляхом підвищення рівня концентрації
об'єктів туристичної інфраструктури в межах однієї
території; посилення мотиваційних механізмів і стимулів
здійснення інноваційної модернізації туристичних
підприємств; поглиблення інноваційної спеціалізації
підприємств туризму, що дозволяє зміцнити їх конку-
рентні позиції на ринку та підвищити рівень задоволе-
ності потреб клієнтів; підвищення ефективності вико-
ристання природно-ресурсного потенціалу під-
приємств, рекреаційного фонду конкретної території,
а також мінімізація ризиків ірраціонального природо-
користування туристичної сфери; зниження собівар-
тості одиниці впровадженої інновації, що забезпечує
підвищення параметрів цінової конкурентоспромож-
ності туристичних підприємств на ринку; покращення
можливостей забезпечення паритетності економічних,
соціальних та екологічних компонент ефективності про-
цесів інноваційного розвитку підприємств туризму.

Активізація розвитку інноваційно-інфраструктур-
них кластерів туристичних підприємств передбачає за-
безпечення стратегічної орієнтації на розбудову його
складових елементів, що передбачає реалізацію таких
заходів: стимулювання процесів створення мережі нау-
ково-технологічних парків, що орієнтовані на розроб-
ку, тестування й впровадження інноваційних туристич-
них продуктів на засадах кооперації з науково-дорад-
чими установами, формування спільної матеріально-
технічної бази для експериментальних майданчиків,
лобіювання й пошуку можливостей отримання пільго-
вих періодів оподаткування функціонування науково-
технологічного парку на початкових етапах його робо-
ти, диверсифікації джерел залучення інвестиційних ре-

 

УПРАВЛІНСЬКО-ІНФРАСТРУКТУРНИЙ МЕХАНІЗМ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ 

СУБ’ЄКТИ МЕХАНІЗМУ: 
• організаційні підрозділи; 
• управлінський персонал; 
• органи державної влади; 
• інвестиційні та фінансові установи; 
• громадський сектор; 
• неурядові інституції 
 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ МЕХАНІЗМУ: 
• підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств; 
• покращення керованості реалізації 
інноваційних проектів; 
• підвищення рівня задоволеності інте-
ресів клієнтів 

ВЛАСТИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО МЕХАНІЗМУ: 
конгруентність, гнучкість, міцність, збалансованість, раціональність, 

інтегрованість, автономність, емерджентність 
 

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ: 

координаційні ради, бізнес-асоціації, фонди інвестиційно-інноваційного 
розвитку, фонди державно-приватного партнерства, інноваційно-

інфраструктурні кластери, науково-технологічні парки, бізнес-інкубатори, 
венчурні фонди, страхові компанії 

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКО-
ІНФРАСТРУКТУРНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: 

підвищення ефективності та рівня керованості інноваційних проектів, інно-
ваційна модернізація туристичних підприємств, капіталізація інноваційних 
проектів, лобіювання та захист інтересів підприємств туризму, кооперація 
ресурсів інноваційного розвитку, збалансування відповідальності в процесі 
реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, диверсифікація ризиків 
інноваційної діяльності, подолання просторово-регіональних диспропорцій 
розвитку інноваційної інфраструктури туристичних підприємств 

 
Рис. 2. Структура управлінсько-інфраструктурного механізму

інноваційного розвитку туристичних підприємств

Джерело: авторська розробка.
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сурсів, спрямованих на розбудову об'єктів інноваційно-
інфраструктурного забезпечення.

Агреговану структуру управлінсько-інфраструк-
турного механізму інноваційного розвитку туристичних
підприємств представлено на рисунку 2.

Таким чином, ефективна реалізація управлінсько-
інфраструктурного механізму інноваційного розвитку
є базисною передумовою для підвищення ефективності
функціонування туристичних підприємств, зміцнення їх
конкурентних позицій на туристичному ринку, а також
покращення рівня задоволеності інтересів і потреб
клієнтів.

Формалізація структури цього механізму передба-
чає участь туристичних підприємств у розбудові мережі
координаційних рад, бізнес-асоціацій, фондів інвести-
ційно-інноваційного розвитку, інноваційно-інфраструк-
турних кластерів, фондів державно-приватного парт-
нерства, науково-технологічних парків, бізнес-інкуба-
торів, венчурних фондів, страхових компаній.

Реалізація управлінсько-інфраструктурного механі-
зму інноваційного розвитку туристичних підприємств за-
безпечить покращення керованості інноваційних про-
ектів, капіталізацію інновацій на туристичному ринку, ло-
біювання та захист інтересів туристичних підприємств,
інтеграцію ресурсного базису інноваційної модернізації
останніх, диверсифікацію ризиків інноваційної діяль-
ності, вирівнювання просторово-регіональних дисба-
лансів розвитку інноваційної інфраструктури.

Стратегічним інструментом активізації інноваційної
діяльності туристичних підприємств є формування її
інтелектуально-кадрового забезпечення, що передбачає
раціоналізацію процесів пошуку та підбору кадрів, пе-
регляд усталених принципів і засад розстановки праці-
вників на посади, вдосконалення підходів до підготов-
ки та перепідготовки персоналу, формування сприят-
ливих передумов для всебічного розвитку та самовдос-
коналення працівників, організацію комплексної систе-
ми моніторингу та діагностики ефективності інтелекту-
ально-кадрового забезпечення інноваційної діяльності,
вдосконалення системи мотивації праці (оптимізація по-
єднання матеріальних і нематеріальних її форм, збалан-
сування матеріально-економічних, соціально-психоло-
гічних та ергономічних інструментів, імплементація пе-
редових практик світового досвіду мотивації персона-
лу), забезпечення справедливих підходів до організації
кар'єрного зростання, розвиток інтеграційних відносин
між туристичними підприємствами та науково-освітні-
ми центрами, посилення ролі кадрових служб у проце-
сах формування інтелектуально-кадрового забезпечен-
ня підприємств туризму, імплементацію механізмів
підвищення рівня престижності зайнятості на туристич-
ному підприємстві.

ВИСНОВКИ
Інноваційний розвиток туристичних підприємств

потребує ефективної реалізації їх управлінсько-інфра-
структурного механізму, що повинен відповідати таким
властивостям, як конгруентність, гнучкість, міцність,
збалансованість, раціональність, інтегрованість, авто-
номність та емерджентність. Формалізація структури
цього механізму передбачає участь туристичних
підприємств у розбудові мережі координаційних рад,
бізнес-асоціацій, фондів інвестиційно-інноваційного
розвитку, інноваційно-інфраструктурних кластерів,
фондів державно-приватного партнерства, науково-
технологічних парків, бізнес-інкубаторів, венчурних
фондів, страхових компаній. Реалізація управлінсько-
інфраструктурного механізму інноваційного розвитку
туристичних підприємств забезпечить покращення ке-
рованості реалізації інноваційних проектів, капіталіза-
цію інновацій на туристичному ринку, лобіювання та
захист інтересів туристичних підприємств, інтеграцію
ресурсного базису інноваційної модернізації останніх,
диверсифікацію ризиків інноваційної діяльності, вирів-

нювання просторово-регіональних дисбалансів розвит-
ку інноваційної інфраструктури.
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