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"Управління інноваційним розвитком підприємств круїзного
бізнесу"
Сучасні економічні реалії функціонування суб’єктів господарювання
свідчать про зростання ролі інноваційності підприємства в забезпеченні
його конкурентоспроможності. Особливо актуальним є підвищення
інноваційної активності для підприємств, що беруть участь у розвитку
нових або відродженні перспективних секторів економіки, які існували
раніше, одним із яких є круїзний бізнес.
Незважаючи на унікальне поєднання кліматичних і геополітичних
умов, наявність оздоровчого, історико-культурного, емоційно-естетичного
та інших потенціалів, в Україні круїзний туризм свого розвитку не
отримав, а наявний ресурсний потенціал практично не використовується,
що зумовлює актуальність даного дослідження.
Метою статті є виявлення основних чинників, що перешкоджають
успішному розвитку інноваційної складової підприємств круїзного бізнесу,
і розробка практичних рекомендацій щодо управління їх інноваційним
розвитком.
У статті обґрунтовано необхідність підвищення інноваційної активності підприємств круїзного бізнесу, виявлено чинники, що перешкоджають
успішному розвитку їх інноваційної діяльності. Враховуючи, що основними
елементами розвитку круїзного бізнесу є круїзні оператори, морські
порти, суднобудівні та судноплавні компанії, рекомендовано вжити комплекс
заходів, які базуються на інноваційній складовій саме цих підприємств.
Акцентовано увагу на державній підтримці галузі, означено основні
напрями, що сприяють зростанню інноваційної активності підприємств
круїзного сектору.
Встановлено, що інноваційний розвиток підприємства передбачає
розробку певного механізму, основними елементами якого є цілі,
критерії, фактори управління, методи впливу на дані фактори і ресурси
управління.
Наведено модель управління інноваційним розвитком підприємств
круїзної індустрії, яка дозволить виявити і формалізувати основні
взаємозв’язки між керівною ланкою і напрямом, об’єктом управління, що
сприятиме поліпшенню кількісних і якісних показників діяльності

підприємства, зміцненню його ринкових позицій та створенню умов для
прогресивного розвитку.
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