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Метою статті є формування методологічного інструментарію
визначення структури та оцінки інноваційного потенціалу туристичного
підприємства на різних рівнях його прояву.
У процесі проведення дослідження використано загальнонаукові
методи: економіко-математичного та імітаційного моделювання, багатовимірного статистичного аналізу.
Автором обґрунтована структура потенціалу туристичного підприємства,
в межах якого виділені: репутаційний, клієнтський, туристичний,
інтелектуальний, комунікативний потенціали; вдосконалена методика
оцінки потенціалу за рахунок оцінювання його дієвості й цінності, а також
зрілості інноваційного сприйняття організації. Багатовимірність розрізнених
оцінок зведена в єдиний формалізований інструмент. Також у дослідженні
виділена частина нематеріальних ресурсів підприємства, визначена їх
роль у формуванні ринкової вартості суб’єкта туристичного підприємництва.
У результаті дослідження обґрунтовано механізм оцінювання
дієвості інноваційного потенціалу туристичного підприємств, у тому числі
в частині його нематеріальної складової, моделювання процесів
інноваційного розвитку. Оцінка інтелектуального ресурсу туристичного
підприємства була проаналізована на прикладі провідних підприємств
галузі (представництв транснаціональних корпорацій, великих національних
туроператорів) і структурована наступним чином: інноваційний ринковий
попит; новітні технології, нові інтеграційні й консолідаційні процеси;
результативність інформаційної взаємодії учасників туристичного ринку.
Створено інструментарій, що дозволяє оцінити вплив нематеріальних ресурсів на діяльність підприємства, визначено параметри їх
оцінки з урахуванням цінності та дієвості інтелектуального, репутаційного
й комунікативного потенціалу, рівнів і можливості залучення туристичного
потенціалу.
Практична значущість роботи полягає в місткості використання
ресурсного потенціалу туристичного підприємства в його інноваційному
розвитку.
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