
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ ІННОВАЦІЙНИХ 
МОДЕЛЕЙ ПРИ СТВОРЕННІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Анотація. Туризм став однією з галузей економіки світу, що розвиваються 
найбільш динамічно. Використання інновацій, особливо нових цифрових тех-
нологій, надає сфері туризму можливість позитивно впливати на розвиток міс-
цевих громад, диверсифікувати послуги за різними потребами (персоналізація 
груп споживачів), ефективно використовувати ресурси для задоволення смаків 
та побажань споживачів туристського продукту. Сфера туризму впливає на роз-
виток різних секторів, для управління якими необхідний інноваційний менедж-
мент, що передбачає утворення узгоджених моделей розподілених баз даних: 
від розвитку інфраструктури та енергетики – до транспорту і сфери санітарії, 
створює велику кількість робочих місць, сприяє культурному обміну та 
об’єднанню людей. Розвиток цифрових технологій для цілей туризму – важли-
ве завдання для урядів та підприємців з метою скорочення ризиків від туризму 
для довкілля, оперативного врахування потреб подорожуючих громадян. Роз-
ширення доступності та якості туристичних продуктів, що задовольнятимуть 
потреби всіх цільових груп, а також диференціювання потоків інформації, зо-
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рієнтованої на чітко визначені цільові групи, визначає зростаючу галузеву 
адресну ефективність.

Ключові слова: інноваційний менеджмент, персоналізація туристичної 
послуги, розподілені бази даних, блокчейн, цифрові технології, дорадчі плат-
форми.

Постановка проблеми. Туристична індустрія постійно змінюється 
через глобалізацію послуг і зростання доступності подорожей. 
Інтернет став основним каталізатором для сфери туризму, оскільки 
пошук відповідних послуг і оформлення необхідних документів, що 
колись займало дні і навіть тижні, тепер здійснюється за кілька 
хвилин. Саме інноваційні технології мають чимало можливостей, які 
дозволяють збільшити ефективність цієї сфери послуг, адресність і 
доступність туристичного продукту – за моделями персоналізації в 
структурованих за узгодженими підходами цифрових системах. 
Спільні принципи класифікації типів туристичних послуг і продуктів 
враховуватимуть визнані в світових масштабах потреби споживачів 
та працівників сфери. Ключем до розбудови ефективних систем 
менеджменту мають стати сучасні інформаційні технології (зокрема 
блокчейн) в туризмі. Технологія блокчейн стала революцією, здатною 
змінити надійність та узгодженість управління інформацією у 
багатьох сферах, і особливо це важливо для процесів, що одночасно 
протікають в різних куточках земної кулі. Прозорість роботи, 
контроль достовірності інформації та інші переваги, що враховува-
тимуть персоналізовані підходи до визначення і вирішення потреб 
туристичного продукту, дозволяють змінювати цей світ на краще – в 
широкому спектрі рішень. Застосування інноваційних підходів у 
визначенні адресних груп та впровадженні інноваційних технологій 
в туризмі може бути вельми багатогранним – за умов вироблення 
сучасної методології виділення адресних груп в масштабі 
транснаціональних ринків туристичних послуг.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Програма сталого роз-
витку до 2030 року визначає шлях до справедливої   та всеосяжної 
системи управління соціально-економічними та екологічними 
проблемами, в глобалізованому суспільстві – заради утворення 
стійких до зовнішніх і внутрішніх ризиків суспільств. При цьому 
зростає напруженість в управлінні процесами міжнародної торгівлі – і 
це особливо проявляється в країнах, що розвиваються і мають високі 
потреби в залученні ефективних інвестицій. Розроблена ООН 
“Адміністративна програма дій” (Аддіс-Абеба) забезпечує основу для 
досягнення цього за трьома пріоритетними напрямами діяльності: 
1) узгодити глобальну фінансову та економічну політику з порядком 
денним до 2030 року; 2) стрімко посилити процеси вдосконалення 
національних і регіональних стратегій фінансування та інвестицій; 
3) заохочувати фінансове включення та справедливий доступ до 
фінансів для всіх, особливо для жінок та молоді, через фінансові 
інновації, нові технології та цифровізацію [1]. Заявники фінансування 
програми «2030», за словами пана Гутьєрреса, величезні – від 5 до 
7 трильйонів доларів на рік, що потребує активізації зусиль у 
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розробці інноваційного фінансування та мобілізації приватних 
інвестицій, визначення пріоритетних галузей та систем для втілення 
стабільних фінансових стратегій на регіональному та державному 
рівнях, використання потенціалу фінансових інновацій, нових 
технологій та оцифрування для забезпечення справедливого доступу 
до фінансування та прозорого використання світових інвестиційних 
потоків. Одним зі складових процесу цифровізації економіки є 
полегшення в пересуванні між різними регіонами і країнами, на що 
спрямовані зусилля світових фінансових відомих благодійних фондів. 
Такі благодійні організації, як Фонд Білла і Мелінди Гейтс, відіграють 
важливу роль у просуненні системи вільного переміщення світом для 
молоді для пошуку кращих умов роботи та життєдіяльності, 
використовуючи інноваційні інструменти. Генеральний секретар ООН 
Антоніо Гутьєррес заявив, що доручив  керівнику Програми розвитку 
Організації Об’єднаних Націй створити робочу групу з цифрового 
фінансування цілей сталого розвитку [2]. Стратегічний план ООН 
(2018-2021 рр.) був розроблений таким чином, щоб реагувати на 
велику різноманітність країн, що має передбачати специфічні 
проблеми в розбудові програм структурних перетворень за різними 
секторами економіки – для підвищення їх стійкості [3]. Його 
фінансове забезпечення передбачає понад 100 конкретних заходів, 
що стосуються фінансів, технологій, сміливих інновацій в розрізі 
конкретних секторів торгівлі та міжсекторальних процесів (зокрема 
туризму), з метою досягнення сукупних норм збалансованої економіки 
в 170-ти країнах світу [4, 5]. Для вирішення цих завдань створюються 
дві платформи: (i) платформа підтримки країн для досягнення цілей 
сталого розвитку; (ii) глобальна консультативна платформа розробки 
та надання послуг, що має призвести до утворення поліпшеної бізнес-
моделі сталого типу. ООН визначає стійкий розвиток як «розвиток, 
що відповідає потребам теперішнього суспільства, не погіршуючи 
здатність майбутніх поколінь задовольнити свої власні потреби». Це 
означає потребу формування систем збалансованого економічного 
зростання всіх секторів економіки, враховуючи вплив на довкілля і 
благополуччя людей [6, 7], де сектор туризму може виступати 
своєрідним індикатором успіху. Генеральний секретар ООН зазначив, 
що сфера туризму впливає на розвиток різних секторів: від інфра-
структури послуг та енергетики – до транспорту і сфери санітарії. 
За його словами, туризм створює велике число робочих місць і сприяє 
культурному обміну та об’єднанню людей. У Всесвітній день туризму 
він закликав уряди всіх країн підтримати розвиток цифрових 
технологій, які можуть змінити умови подорожей, скоротити збитки 
від туризму для довкілля і надати можливість подорожувати всім 
людям.

У Всесвітній туристичній організації очікують, що до 2030 року 
оборот в індустрії туризму збільшуватиметься на три відсотки в рік. 
Розвиток туризму відбувається завдяки зростанню середнього класу 
і зниженню вартості транспортних послуг, особливо цін на авіаквитки. 
«Використання інновацій і нових цифрових технологій дає сфері 
туризму можливість позитивно впливати на розвиток місцевих 
громад та ефективно використовувати ресурси. За наявними даними, 
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туризм став однією з галузей економіки, що найбільш динамічно 
розвиваються в світі. Якщо в 1950 році світом подорожували 25 
мільйонів чоловік у рік, то сьогодні – 1,3 мільярда. У Всесвітній 
туристичній організації підкреслили, що світова індустрія туризму 
має величезний потенціал для сприяння досягненню цілей сталого 
розвитку. Але водночас вона має і певні небезпеки, що потребують 
вироблення нових підходів до систем менеджменту [7]. На цю галузь 
припадає 10 відсотків світового ВВП і кожне десяте робоче місце. 
Використання нових технологій, таких як штучний інтелект і 
цифрові платформи, формують основу планів ООН для розвитку 
сфери туризму [8, 9]. Застосування цифрових технологій розглядається 
в центрі завдань розвитку еко номіки, торгівлі та інвестицій [10]. 
Новітні технології можуть кардинально поліпшити життя людей, 
але, якщо не розробити від повідних стратегій, то їх розвиток може 
тільки поглибити нерівність як між державами, так і всередині 
країн. Про це попереджають автори нового дослідження, 
підготовленого Департаментом ООН з економічних і соціальних 
питань. Автори огляду соціально-економічної ситуації за 2018 рік 
відзначають, що якщо пустити розвиток технологій «на самоплив», 
це може привести до поглиблення нерівності. За їх словами, штучний 
інтелект, машинне навчання, робототехніка і багато інших нових 
інноваційних процесів дають потужний поштовх економічному 
розвитку, але в результаті цього процесу світ може ще більше 
розділитися на «тих, хто виграв», і «переможених». Експерти 
з’ясували, що інноваціями займається зазвичай обмежене коло 
провідних країн і компаній. Багато країн, що розвиваються, досі не 
можуть скористатися перевагами навіть існуючих технологій. Чим 
далі вони будуть відставати, тим складніше їм буде просуватися по 
шляху сталого і справедливого розвитку – і тому співпраця зі 
світовими програмами і фондами набуває вирішального значення 
[11]. «Сьогоднішні передові технології виходять за рамки якоїсь 
однієї області, вони не мають географічних обмежень і не належать 
якомусь одному поколінню. Цілком очевидно, що необхідно забезпечити 
низку передумов для того, щоб їх використання не тільки приносило 
комерційну вигоду, а й не порушувало принципи справедливості або 
етичні норми», – зазначив у зв’язку з виходом «Огляду...» 
Генеральний секретар ООН.

Зростанню загальної культури туризму присвячені і інші програми 
міжнародної технічної підтримки, зокрема програма інноваційних 
систем управління відходами для сфери туризму за проектом «Чисте 
місто», який виконується в рамках програми Європейського Союзу 
з територіального співробітництва Східного партнерства Молдова 
– Україна [12]. Такі програми дозволяють поєднати потреби цільових 
програм та фокус-груп споживачів туристичних послуг з інтересами 
місцевих громад і транскордонних спільнот. Широка система 
підтримки підприємництва, дорадництва і програм для молоді, 
передбачена в обсязі 4,1 млрд євро, в рамках Плану зовнішніх 
інвестицій ЄС ініціативи, спрямованої на залучення інвестицій в 
готові до них країни Східного партнерства, потребує підготовки 
відповідних пропозицій за інноваційними програмами туризму між-
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секторального рівня. Особливої ваги набувають програми EU4Business 
для МСБ України, що мають поєднувати різні типи інноваційних і 
цифрових технологій, які ЄБРР готовий підтримати для активних 
підприємців, тим самим рухаючи вперед економіку країни, а також 
виходити на міжнародні ринки зі своїм продуктом. І нині банк уже 
допомагає робити цей продукт якісним, а біз нес – системним [13]. 
Українським парламентом розглядається проект Закону про 
«Стратегію сталого розвитку України до 2030» [14], підготовлений 
за активної підтримки відділення ООН в Україні. Чому це важливо? 
Вперше законопроект відображає всі цілі сталого розвитку (#SDG), 
прийняті на історичному саміті ООН ще у 2015 році. До речі, 
Державний екологічний комітет підтримав цю Стратегію. Законо-
проект є результатом колективної роботи видатних експертів, зокрема 
й вчених Академії наук України, громадських активістів, фахівців 
з економічного розвитку, соціальних наук, екологічної безпеки та 
охорони довкілля. Розробка законопроекту підтримана ПРООН в 
Україні [15] і передбачає подальші зусилля у виробленні прикладних 
правил і норм його застосування, де інноваційні програми розвитку 
туризму можуть виконувати синергетичну та індикаторну функції.

Мета статті. Показати ефективність інноваційних підходів (зо-
крема блокчейн-технологій) для цілей сталого розвитку і збільшення 
прозорої фінансової підтримки, структурованого управління та ефек-
тивної персоналізації послуг в галузі туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Завдяки інформаційним 
технологіям сучасні туристичні послуги стають більш гнучкими [16].

Розглянемо туристську галузь. Нині – це глобальний ком-
п’ютеризований бізнес, в якому беруть участь найбільші транс-
перевізники, готельні мережі та туристичні корпорації всього світу.

Найбільш перспективним теперішнім інноваційним державним 
трендом, для найбільш ефективного, безстресового механізму роз-
витку галузі туризму з урахуванням антропогенного навантаження, 
запобігання надмірного туризму є використання блокчейн-техно-
логій.

Блокчейн-технології – це чітко структурована база даних з пев-
ними правилами побудови ланцюжків (ідентифікованих інформацій-
них блоків) транзакцій для (авторизації галузевого сегменту) досту-
пу до інформації, яка виключає спотворення даних, шахрайство, 
порушення майнових прав і т.д.

Такий підхід дозволяє математичними засобами описати основні 
правила збору, зберігання, обробки і розподілу інформації. При цьо-
му виробникам унікального туристичного продукту не потрібно ви-
робляти товари (послуги) індивідуально, керуючись індивідуальними 
побажаннями і вимогами кожної цільової групи. Замість цього про-
давець ідентифікує широку споживчу групу зі схожими характерис-
тиками і однорідним попитом. Такі групи називаються сегментами, 
а процес називається сегментування. Сегментування цільового ринку 
(туристичних груп) може відповідати на запитання про поведінку, 
інтереси, переконання, сприйняття, цінності і потреби представників 
кожної цільової групи.
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Однією з таких можливостей є стрибкоподібний розвиток інтер-
нет-ринку, який дозволяє купувати всі потрібні товари, не виходячи 
з дому, обмінювати і навіть укладати угоди з іноземними громадя-
нами [17]. Важливим фактором функціонування цієї системи є якість 
роботи всіх її підсистем. При цьому всі наступні ланки системи 
управління залежать від попередніх. Тобто, від якості та своєчаснос-
ті отримання інформації залежить прогнозування і всі наступні дії. 
Отже, кожен елемент повинен бути постійно готовий до роботи в 
процесі змін, що відбуваються при постійній спрямованості на ре-
зультати. Це питання найбільш ефективно вирішується при вико-
ристанні блокчейн-технологій в алгоритмі, наведеному на малюнку 
1. Алгоритм розробки моделей (сегментів) з використанням блокчейн-
технології, яка дозволяє оптимізувати ресурсні бази.

При застосуванні блокчейн-технологій можна проводити числен-
ні операції з високим рівнем захищеності та повної відкритості. 
Надійність, відкрита інфраструктура, дешевизна, децентралізація і 
повна прозорість усіх операцій роблять цю технологію затребуваною 
в традиційно консервативному фінансовому секторі [18]. Із розвитком 
блокчейн-технологій до них зріс інтерес з боку різних державних і 
приватних структур. Досліджуються можливості використання блок-
чейну в різних сферах життєдіяльності – від фінансової сфери до 
сфери державного управління. [19]

Створення продуктивної  
моделі (авторизація). Старт

Впровадження оптимізованих  
(унікальних) ресурсів

Паспорт маршруту  
(сегментування)

Маршрут (деталізація)

Тестування (розподіл інформації)

Оптимізація

Ні

Так

Завершення

Перевірка (коригування)

Рис. 1. 
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Алгоритм розробки моделей (сегментів) з використанням блок-
чейн-технології, який дозволяє оптимізувати ресурсні бази, раціо-
нально застосовувати системно-діяльний підхід при побудові про-
дуктивної моделі, де аналізується: 

1. Подія – як конкретне явище дійсності (в деяких випадках – це 
ознака, властивість) має якесь пізнавальне або практичне значення.

2. Відношення – як спосіб функціонального виділення і зістав-
лення однозначно не пов’язаних між собою об’єктів, що допомагає 
людині реалізувати будь-які конкретні дії за участю цих об’єктів.

3. Зв’язок (взаємозв’язок) – як вид відносин виділених елементів 
пізнавального об’єкта, при якому зміна одного елемента або елемен-
тів об’єкта змінює інший елемент або елементи об’єкта. (Блокчейн – 
продуктивна модель – продуктивна матриця-ГІС) при формуванні 
галузевих комплексів.

Після визначення конкретних планів, заснованих на стратегічно-
му галузевому плануванні та проведеної деталізації наявною інфор-
мацією, можна переходити до сегментації цільового ринку.

Однією з найбільш складних проблем в сегментації ринку є ви-
бір ознак сегментування – характеристик споживачів, за якими 
відбувається їх порівняння і об’єднання в групи (сегменти). Тради-
ційно виділяють чотири основні групи ознак сегментування ринку: 
географічні, демографічні, психографічні і поведінкові [20]. Тож 
важливим питанням при сегментації ринку є деталізація, яка за-
лежить від повноти і якості вихідної інформації. Її якість і своє-
часність, організація збору, доставки і аналізу обумовлюють мож-
ливість прогнозування розвитку подій і роботи фірми. Організація, 
у якій налагоджена система збору інформації та прогнозування, 
зазвичай не зустрічає на своєму шляху непередбачених ситуацій, 
може вжити заходів для запобігання небезпеки, для використання 
можливостей. Постійної уваги вимагають зв’язки не тільки підпо-
рядкування, а також і взаємодії, і зворотний зв’язок. Увага до їх 
організації, стану і дієвості – запорука своєчасної інформації.

При плануванні на основі стратегічного плану ведеться розробка 
поточних планів. Регулярна перевірка відповідності моделі стратегії 
(цілей, стратегії, завдань) сучасній ситуації і своєчасна зміна цілей, 
завдань – запорука ситуаційного підходу, тобто обліку мінливої си-
туації в стратегічному плані і його установках, змін у фінансовій та 
виробничій стратегії (пропоновані опції галузевих сегментів, варіа-
тивність товарів (послуг), стратегії галузі (орієнтації на певний тип 
споживачів, зміна галузевих ринків збуту і т.д.),стратегії управлін-
ня галузевим ресурсом (структура управління, прийняття управлін-
ських рішень, галузеві пріоритети, методики роботи і т.д.), що в 
свою чергу впливає на вибір сегменту цільового ринку для роботи. 
Стратегічне моделювання використовують для того, щоб визначити 
цілі фірми, виробити шляхи їх досягнення, розробити модель стра-
тегії [21].

Цільове сегментування дозволяє (рисунок 2):
– предметно спрощувати вибір відповідного цільового ринку;
– адресно задовольняти запити споживачів;
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– керувати предметною розробкою індивідуальних галузевих 
комплексів для кожної цільової групи;

– організувати і деталізувати галузеву складову в цільовому сег-
менті ринку;

– дозволяє структурувати галузеву ситуацію для розробників уні-
кальних товарів (послуг) при визначенні цільових груп споживачів.

Відбуваються якісні зрушення в системі потреб, відбувається про-
цес диверсифікації потреб і попиту, відхід від безликої стандартиза-
ції [22].

Рис. 2. Блок-схема цільового сегментування туристсько-  
рекреаційного ресурсу.

Сегментація може проводитися за такими критеріями (рис. 3):
Цільовий географічний критерій:
1) Вибір регіону постійного проживання (внутрішньодержавний, 

в’їзний і виїзний туризм). 
2) Визначення географічної мети туристичної поїздки (регіони, 

країни, міста).
3) Адресні рекреаційні зони (агро-екотуризм, теологічний, езоте-

ричний, екстремальний і т.д.).
Персоналізація за соціально-демографічними критеріями (до 

нього належать такі критерії туристів: статевовікова, професійна, 
сімейна, релігійна, національна):

1) Із урахуванням сімейного стану розрізняють: сімейний від-
починок з дітьми і без, відпочинок для багатодітних сімей і бездіт- 
них пар.

2) Залежно від фінансових можливостей: комерційні поїздки, 
туристичні тури (поодинокі поїздки) преміум-класу і соціальні.

3) Виходячи з особливостей вікової структури цільової групи: 
дитячий, молодіжно-студентський, туристичні тури для дорослих та 
людей поважного віку.

Адресно-психографічний критерій (психологічний портрет серед-
ньостатистичного туриста кожної цільової групи, характеристика 
якого має такі показники: організація і форма поїздки, транспорт, 
фінансові можливості, час, витрачений на поїздку).

Цільове сегментування 
дозволяє

спрощувати 
вибір цільо-
вого адреса-

та ринку  
(споживача)

комплексно 
задовольняти 
рекреаційні 
очікування 

(споживачів)

розробляти і 
персоналізу-
вати індиві-
дуальну мар-

кетингову 
стратегію

організувати  
і деталізува-

ти чесну  
конкуренцію  
(«прозорість 
інформації»)

знизити  
конкурент-
ну боротьбу  
виробників 
за цільові 

групи
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Рис. 3. Критерії сегментації туристсько-рекреаційного ресурсу.

Залежно від цільової мотивації (цілі) розрізняють види туризму: 
діловий, спортивний, оздоровчий, культурний, розважальний, освіт-
ній, екстремальний і т.д. 

Кожен цільовий сегмент туристичного ринку може ділитися на 
більш дрібні субсегменти. Групу покупців можна вважати одним 
сегментом в разі наявності неоднорідності властивостей. Якщо два 
сегменти мають однакові властивості, то їх потрібно розглядати як 
один сегмент.

У процесі сегментації, крім ідентифікації однорідних груп по-
купців з однаковими потребами, вивчається здатність виробників 
(конкурентів) задовольняти вимоги покупців (споживачів). Отже, 
можна сказати, що сегментація має дві основні мети:

– ідентифікація груп однорідних користувачів з однаковими ви-
могами;

– виявлення можливостей галузі для кращого задоволення вимог 
покупців (споживачів). Після сегментації кожен отриманий сегмент 
повинен враховуватися для можливого вибору в якості цільового 
ринку. Від такого вибору залежить подальша діяльність розробників 
унікальних товарів (послуг).

Вибір цільового, галузевого сегмента передбачає такі дії: 
– визначення потенційного цільового сегмента; 
– оцінка доступності та суттєвості цільового сегмента; 
– аналіз можливостей розвитку цільових сегментів.

Цільовий географічний
Вибір регіону постійного 

проживання

Із урахуванням  
сімейного стану

Визначення географічної 
цілі туристичної поїздки

Фінансові можливості

Адресна рекреаційна 
зона

Виходячи з особливостей 
вікової структури  

цільової групи

Адресна мотивація  
(портрет середньоста-
тистичного споживача  

туристичних послуг пев-
ної цільової категорії)

Адресно –  
психографічний

Персональний соціально-
демографічний

Критерії  
сегментації  
цільового  
попиту
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Потенціал цільового сегмента ринку можна характеризувати його 
кількісними параметрами, тобто ємністю. Вона показує кількість 
товару та його вартість, який може бути реалізований в цьому сег-
менті. Беремо за основу будь-який соціальний проект, на (рис. 4) 
зображена блок-схема життєвого циклу соціального проекту.

Такий аналіз дозволяє розрахувати очікуваний характер довго-
строкових ринкових можливостей: динаміку зростання ринку, його 
ємність в галузевому сегменті. Частка ринку повинна бути спочатку 
досить ємною, щоб покрити витрати організацій, що працюють в 
цьому сегменті, і мати можливості для подальшого розвитку (про-
дуктивної моделі). Сучасні геоінформаційні технології на основі 
модулів формування зворотного зв’язку дозволяють продемонструва-
ти поділ туристично-рекреаційних комплексів на суб’єктно-
організаційні структури продуктивно-екологічної моделі [23].

1. Ідентифікація

10. Перегляд і  
коригування

11. Завершення проекту

9. Моніторинг  
та контроль

2. Аналіз проблеми

3. Попередня постановка 
завдань

6. Остаточна  
постановка завдань

7. Розробка проекту

8. Реалізація проекту

4. Аналіз  
ситуації

5. Оцінка  
можливостей

Рис. 4. Блок-схема життєвого циклу соціального проекту.

Оцінка можливостей ринку для галузі в основному передбачає 
визначення можливостей для просування свого унікального продук-
ту в галузі і розширення своєї частки в цьому сегменті. Для визна-
чення цих показників галузі (рис. 5) доцільно застосовувати такі 
критерії:

– чинне законодавство – аналіз нормативних і технічних норма-
тивних правових актів, що регламентують роботу в цьому сегменті 
ринку;
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– ресурсні обмеження – проблемні питання, пов’язані з обмеже-
ним доступом до ресурсів, необхідних для здійснення функціонуван-
ня і розширення частки галузі в цьому сегменті;

– специфічні вимоги – екологічні, санітарно-епідеміологічні, сер-
тифікація і ліцензування послуг, що надаються в цьому сегменті 
ринку; 

– інфраструктурні та інформаційні обмеження – обмежений до-
ступ до інфраструктурних та інформаційних ресурсів для роботи в 
цьому сегменті ринку;

– соціально-політичні чинники – політична ситуація, релігійні 
та культурні традиції регіону, де планується діяльність; 

– організація простору туристично-рекреаційних комплексів з 
урахуванням різних форм рекреаційного навантаження.

Рис. 5. Блок-схема критеріїв оцінки галузевого ринку унікальних систем.

Основною метою аналізу сегментів ринку є визначення його сег-
ментування (виявлення субсегментів), наявність стійких груп спо-
живачів з постійними (сталими) ознаками. Цей аналіз є основним 
завданням ідеї сегментації ринку – виявлення стійких ознак кож-
ного сегмента (ідентифікація).

Виходячи зі своєї технологічної суті використання блокчейн 
– найбільш перспективне в сфері автоматизації таких адміністра-
тивних процедур з державною участю, суть яких полягає у вне-
сенні юридично-значимих записів в ті чи інші реєстри або регістри, 
що відображають громадянський стан, права власності, стан 
здоров’я, що підтверджують правоздатність або репутацію різних 
суб’єктів [24]. 

Отже, в галузі основним принципом ефективного функціонуван-
ня блокчейн-технології є прозорість здійснюваних операцій і не-
можливість їх змінювати особам, які не мають до них санкціоно-

законодавство

ресурсні 
обмеження

специфічні 
вимоги

соціально – 
політичні 
фактори

організація 
простору

критерії оцінки 
галузевого  

ринку

інфраструктурні  
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ваного доступу. При цьому після виконання релігійної і підтвер-
дження будь-якої операції (відповідно до встановлених 
математичних правил) в ланцюжок додається новий блок. І кожен 
такий блок містить інформацію про всю мережу в цілому. Об’єктивно 
стверджуючи, що технологічний ланцюжок блокчейн зумовлює не-
можливість додавання фальшивого блоку або вилучення існуючого, 
оскільки це відразу ж буде видно у всій системі. Блокчейн – це 
інноваційний механізм децентралізованого підтвердження опера-
цій, заснований не так на довірі, а на засадах криптографії та 
математичних принципах [24]. У структуру можна додати те, чого 
там бути не повинно. При видаленні блоку система точно так же 
реагує на зміну глобальної структури. Отже, підвищується відпо-
відальність опонента цільового ринку в цьому сегменті ринку і 
одночасно підвищується якість визначення ознак сегментів і суб-
сегментів, що в свою чергу підвищує економічну ефективність 
роботи галузі.

Висновки. Учасники галузі з метою встановлення вимог і мож-
ливостей для освоєння частини цільового ринку повинні провести 
аналіз таких показників:

1) Провести облік ризиків, надлишкового антропогенного наван-
таження на різні території і територіальні об’єкти.

2) Визначити існуючу галузеву ситуацію в цьому цільовому сег-
менті.

3) Визначити стан основних і потенційних ресурсних баз (вияв-
лення їх сильних і слабких сторін).

4) Визначити можливі цільові сегменти галузі для появи нового 
цільового ресурсу в цьому сегменті. 

5) Визначити прибутковість цього сегмента. (Можливість отрима-
ти прибуток для розвитку галузі без зайвого антропогенного наван-
таження на території (надлишковий туризм).

Цілі і ресурси галузі є основними критеріями для її виходу на 
новий сегмент цільового ринку. Остаточне рішення для освоєння 
нових сегментів необхідно приймати тільки після ретельного аналі-
зу існуючої ситуації, а також можливих змін в цьому сегменті (рин-
ку) в найближчій перспективі і відповідних дій учасників цільового 
ринку.

Методи, засновані на блокчейн-технології, можна використовува-
ти не тільки для виходу на нові ринки і визначення цільових сег-
ментів галузі з урахуванням антропогенного навантаження і запо-
бігання надлишкового туризму, а й для аналізу своєї позиції на 
галузевому сегменті надання унікальних туристично-рекреаційних 
послуг.
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Классификация производительных инновационных моделей 
при создании туристического продукта

Аннотация. Туризм стал одной из отраслей экономики мира, что развива-
ются наиболее динамично. Использование инноваций, особенно новых цифровых 
технологий, предоставляет сфере туризма возможность положительно влиять 
на развитие местных общин, диверсифицировать услуги по разным потребнос-
тям (персонализация групп потребителей), эффективно использовать ресурсы 
для удовлетворения вкусов и пожеланий потребителей туристского продукта. 
Сфера туризма влияет на развитие различных секторов, для управления 
которыми необходим инновационный менеджмент, предусматривающий со-
здание согласованных моделей распределенных баз данных: от развития 
инфраструктуры и энергетики – к транспорту и сфере санитарии, создает 
большое количество рабочих мест, способствует культурному обмену и 
объединению людей. Развитие цифровых технологий для целей туризма – 
важная задача для правительств и предпринимателей с целью сокращения 
рисков от туризма для окружающей среды, оперативного учета потребностей 
путешествующих граждан. Расширение доступности и качества туристических 
продуктов, которые удовлетворят потребности всех целевых групп, а также 
дифференцирование потоков информации, ориентированной на четко 
определенные целевые группы, определяет растущую отраслевую адресную 
эффективность.

Ключевые слова: инновационный менеджмент, персонализация туристи-
ческой услуги, распределенные базы данных, блокчейн, цифровые технологии, 
совещательные платформы.
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Classification of productive innovation models in creating  
a tourist product

Abstract. Tourism has become one of the fastest developing economies in the 
world. The use of innovations, especially new digital technologies, enables the 
tourism sector to positively influence the development of local communities, to 
diversify services according to different needs (personalization of consumer groups), 
to use resources efficiently to meet the tastes and wishes of consumers of the 
tourist product. The tourism sector influences the development of various sectors 
for which innovation management is needed, which involves the creation of 
harmonized models of distributed databases: from infrastructure and energy 
development to transport and sanitation, creating a large number of jobs, facilitating 
cultural exchange and unification people The development of digital technologies 
for tourism purposes has been identified as an important task for governments and 
entrepreneurs, with the aim of reducing the risks from tourism to the environment, 
and promptly taking into account the needs of traveling citizens. Expanding the 
availability and quality of tourist products that will meet the needs of all target 
groups, as well as differentiating information streams targeting clearly defined 
target groups, determines the growing sectoral address efficiency.

Key words: innovative management, personalization of tourist service, distributed 
databases, blockade, digital technologies, advisory platforms.
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