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РЕФЕРАТ

Черниш Богдан Віталійович
Використання інноваційних технологій в екскурсійній діяльності

Через сучасні процеси глобалізації і швидкий розвиток технологій,
комунікаційні канали стають більш варіативними, внаслідок чого, поширення
нової інформації відбувається простіше. У даній роботі, будуть розглянуті
можливості впровадження новітніх технологій та інновацій в екскурсійну
діяльність.

Актуальність теми дослідження полягає в необхідності вивчення та
використання новітніх методів просування продуктів чи послуг в туризмі, чому
активно сприяє розвиток електронної комерції. На фоні постійного зростання
кількості туристичних підприємств, які пропонують нові напрями, маршрути і
туристичні послуги, загострюється конкуренції між ними, значно зростають
витрати на проведення традиційних рекламних заходів. Необхідність залучення
нових клієнтів та формування їх лояльності вимагає створення відповідної
системи просування.

Мета роботи полягає в узагальненні і поданні найбільш затребуваних
інновацій в екскурсійній діяльності, у виявленні найбільш перспективних
інновацій для підвищення конкурентоспроможності екскурсійних послуг на
туристичному ринку.

Метою роботи обумовлений вибір наступних завдань дослідження:
1) зібрати, систематизувати та проаналізувати науково-методичні матеріали з 
теми дослідження;
2) на основі аналізу зібраних джерел визначити основні поняття
дослідження;

3) провести якісне порівняння класичних засобів проведення екскурсії та
засобів з використовуванням новітніх технологій;
4) розробити програму та концепцію екскурсій для міста Харкова з 
використанням нових технологій.

Об’єкт дослідження - інструментарій та методологія створення екскурсійного 
продукту.

Предмет дослідження - можливість використання інноваційних
технологій, для створення принципово нового екскурсійного продукту.

Методи дослідження що використовуються в роботі: аналіз і синтез
досліджуваного матеріалу, логічний метод, метод формалізації, метод нагляду,
порівняльний метод, кількісні методи, метод прогнозування, екстраполяції,
історичний метод.
Наукова новизна дослідження полягає в наступному:
1) вивчені нові інструменти які можливо впровадити для створення
екскурсійної послуги;
2) доведена різниця між традиційними та новітніми підходами
екскурсійної діяльності.



3) запропоновані нові підходи створення екскурсійного продукту (та
надання послуги) з врахуванням змін в тенденціях розвитку сучасних ресурсів
та їх впливу на поведінку споживача.

Останнім часом збільшується кількість публікацій щодо інноваційних
тенденцій в туристській сфері. Теоретичну базу склали роботи таких вчених, як
В. І. Азара, Л. А. Ільїної, А. Д. Чудновського, які досліджують інновації в
туристських системах. Питання інноваційного розвитку також знайшли
відображення в працях зарубіжних вчених Дж. Л. Гібсона, П. Ф. Дракер, М.
Робсона. В описі проблем, властивих екскурсійної складової туристських
комплексів, були використані праці Б. В. Ємельянова, А. В. Святославського,
Н. А. Сєдової, Г. В. Яковенко.



ABSTRACT

Chernysh Bogdan Vitalievich
Using innovative technologies in excursion activities
A modern globalization and the rapid development of technology,

communication channels become more variable, as a result, the spread of new
information is easier. This work will address the possibilities of introducing the latest
technologies and innovations in excursion activities will be considered.

The urgency of the research topic is the need to study and use the latest
methods of promoting products or services in tourism, which is actively contributing
to the development of e-commerce. Against the backdrop of a steady increase in the
number of tourist enterprises that offer new directions, routes and travel services,
competition between them intensifies, and costs of traditional advertising efforts are
significantly higher. The need to attract new customers and build their loyalty
requires the creation of an appropriate promotion system.

The purpose of the work is to summarize and present the most popular
innovations in excursion activities, in identifying the most promising innovations for
increasing the competitiveness of excursion services in the tourist market.

The purpose of the work is due to the choice of the following research
objectives:
1) collect, systematize and analyze scientific and methodological materials on
the subject of research;

2) on the basis of analysis of the collected sources to define the basic concepts
of research;

3)  conduct a qualitative comparison of classical means of guided tours and
facilities using the latest technologies;

4) develop a program and concept of excursions for the city of Kharkov using
new technologies.
The object of research - the toolkit and methodology of creating a excursion

product.
Subject of research - the possibility of using innovative technologies to create a

fundamentally new excursion product.
Methods of research used in the work: analysis and synthesis of the

investigated material, logical method, method of formalization, method of
supervision, comparative method, quantitative methods, method of forecasting,
extrapolation, historical method.

The scientific novelty of the study is as follows:
1) learned new tools that can be implemented for the creation of excursion
services;
2) the difference between the traditional and the newest approaches of
excursion activity is proved.
3) proposed new approaches for creating a excursion product (and rendering
services) taking into account changes in the trends in the development of modern
resources and their impact on consumer behavior.



Recently, the number of publications on innovative trends in the tourism sector
has increased. The theoretical basis was made by such scientists as VI Azar, LA
Ilyina, AD Chudnovsky, who are investigating innovations in tourist systems. Issues
of innovation development were also reflected in the writings of foreign scholars JL
Gibson, PF Draker, M. Robson. In describing the problems inherent in the excursion
component of tourist complexes, the works of B.V. Yemelyanov, A.V. Sviatoslavsky,
N. A. Sedova, G. V. Yakovenko were used.


