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ВСТУП 

 

 

Інноваційні технології в туризмі є одним із ключових чинників успіху для 

підприємств цієї сфери, який здійснюється на вищому рівні керівництва 

компанії. Його метою є визначення основних напрямів науково-технічної та 

виробничої діяльності підприємства. Інноваційні технології зумовлюють 

створення необхідних умов для сталого розвитку туристичних підприємств, 

спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності туристичних послуг на 

рівні міжнародних стандартів. 

З огляду на це, особливої актуальності набуває значення навчального 

курсу «Інноваційні технології в туризмі» для студентів спеціальності 242 – 

«Туризм» за спеціалізацією «Туризмознавство», освітній ступінь «Магістр». 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інноваційні технології в 

туризмі» є ознайомлення студентів із теоретичними основами інноваційного 

менеджменту в туризмі, розроблення та запровадження інноваційного 

туристичного продукту, використання інноваційних технологій в його 

формуванні, обслуговуванні туристів; застосування нових інформаційних 

технологій комплектування, просування та продажу турів; формування знань 

щодо новітніх механізмів та методів управління міжнародними та вітчизняними 

підприємствами сфери туризму. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– принципи інноваційних процесів в туризмі; 

– види інновацій та їх диференціацію; 

– моделі інноваційного підприємництва; 

– основні елементи та принципи новітніх технологій; 

– методи оцінювання економічної ефективності впровадження інновацій; 

уміти використовувати:  

– теорії інноваційного розвитку; 

– принципи впровадження інновацій в сучасних умовах; 
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– особливості моделей інноваційного розвитку туристичних підприємств, 

міжнародний та вітчизняний досвід формування та впровадження інновацій в 

діяльність туристичних підприємств; 

– принципи та механізм функціонування інноваційних процесів; 

– управління вибором напрямів і варіантів розвитку туристичних 

підприємств у нестабільному ринковому середовищі; 

– упроваджувати інноваційні проекти в туризмі, інформаційні 

інноваційні технології в процесах обслуговування туристів; 

– формувати стратегії інноваційного розвитку підприємств; 

– нові форми і види туризму, обґрунтовувати нові потреби 

подорожуючих, організаційно-технологічного забезпечення процесів 

обслуговування, професійну аргументацію під час обговорення інноваційних 

методів роботи в готельному і ресторанному сервісі, курортній справі та 

туризмі. 

Самостійне вивчення студентами-заочниками цього навчального курсу 

передбачає отримання ними теоретичних знань з лекційного курсу та наявних 

підручників, написання контрольної роботи за вибраною темою. Теми 

контрольних робіт, вихідні дані та завдання щодо виконання практичної 

частини контрольної роботи, список рекомендованої літератури містяться у цих 

методичних вказівках. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти спеціальності «Туризм», які навчаються без відриву від 

виробництва, за час вивчення навчальної дисципліни «Інноваційні технології в 

туризмі» мають виконати контрольну роботу згідно з темами навчального 

плану. Контрольна робота є важливим засобом самоконтролю студента, 

основою глибокого засвоєння навчального матеріалу, сприяє активній 

підготовці до іспиту. 

У процесі виконання контрольної роботи студент має не тільки вивчити 

рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, але й 

провести якісне оброблення отриманого матеріалу: порівняти факти, явища, 

установити причинно-наслідкові зв’язки, виявити закономірності. Перелік 

джерел і літератури можливо доповнити за рахунок нових публікацій. 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою 

цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується 

на «0», виконують контрольну роботу № 10, якщо остання цифра «2», 

виконують роботу за номером 2 і т. д. 

Під час виконання теоретичної частини контрольної роботи студент має 

показати своє вміння самостійно працювати з науковою літературою, 

навчальними посібниками, довідниками й іншими науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної теми.  

Використовуючи літературу, студент повинен стисло викласти зміст теми. 

При цьому важливо не тільки детально проаналізувати питання вибраної теми, 

але й показати своє бачення поставлених проблем та особисте ставлення до їх 

розв’язання. 

Виконання практичної частини контрольної роботи спрямоване на 

поглиблення й систематизацію теоретичних знань з навчальної дисципліни і 
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вмінь працювати з науковою та спеціальною літературою під час аналізу 

соціально-економічних процесів. 

Роботу має бути виконано з застосуванням комп’ютерної техніки, а 

підсумок подано на паперовому носії інформації (аркуш форматом А4 – 

інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman 14). Вимоги щодо оформлення: 

перша сторінка – титульна без номера (додаток А); другу сторінку відводять 

для плану; розділи згідно з планом; список використаної літератури. 

Приблизний обсяг роботи – 15–20 сторінок. 

Захист контрольної роботи здійснюють за графіком, затвердженим 

кафедрою. Під час захисту студент має показати знання положень, викладених 

у роботі.  

Оцінювання виконання контрольної роботи проводиться за 100-бальною 

рейтинговою системою, яка доповнюється оцінками за національною системою 

і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Критерії оцінювання знань з навчальної дисципліни, формою семестрового 

контролю якої є іспит: 

СУМА БАЛІВ 
ОЦІНКА  

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

Іспит Залік 

90–100 A Відмінно 

Зараховано 

82–89 B 
Добре 

74–81 C 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 
Незадовільно Не зараховано 

1–34 F 
 

 

Незадовільно (1–59 балів / F–FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання, не зміг викласти основні теоретичні положення і не має 

навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60–63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 
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теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку задовільно (64–73 бали / D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74–81 бал / С) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності. 

Оцінка добре (82–89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, займається 

науковою роботою з цього напряму, бере участь у наукових конференціях, має 

наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження мають 

елементи наукової новизни. 
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2 ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

Варіант 1 

1. Циклічний розвиток економіки.  

2. Життєвий цикл і функції інновацій. 

3. Планування інновацій та інноваційні проекти. 

4. Інтелектуальний продукт як власність. 

Література: [2, с. 253–272; 4, с. 242–259; 18, с. 35–52; 23, с. 47–68]. 

 

Варіант 2 

1. Дослідження М. Д. Кондратьєва.  

2. Інноваційна діяльність у туризмі. 

3. Зміст інноваційного проекту. 

4. Інтелектуальна власність як товар. 

Література: [1, с. 32–54; 8, с. 71–86; 12, с. 134–181; 18, с. 57–73].  

 

Варіант 3 

1. Теорія інноваційного розвитку Й. Шумпетера. 

2. Національна інноваційна система. 

3. Види проектів. 

4. Використання прав на інтелектуальну власність у сфері туризму. 

Література: [3, с. 214–239; 9, с. 127–136; 11, с. 312–325; 13, с. 154–175]. 

 

Варіант 4 

1. Технологічні  устрої розвитку та еволюція інноваційних теорій. 

2. Державна підтримка та стимулювання інноваційних процесів. 

3. Етапи розробки інноваційних проектів. 

4. Охорона та захист інтелектуальної власності. 

Література: [15, с. 85–106; 18, с. 104–149; 19, с. 107–115; 20, с. 35–49]. 
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Варіант 5 

1. Інноваційний пат. 

2. Регулювання інноваційної діяльності в розвинених країнах. 

3. Роль і характер інвестицій в інноваційних процесів. 

4. Закони, які регулюють права в галузі інформатизації. 

Література: [15, с. 85–106; 18, с. 104–149; 19, с. 107–115; 20, с. 35–49]. 

 

Варіант 6 

1. Теорія кризи. 

2. Система державного регулювання інноваційних процесів в Україні. 

3. Організація інноваційної діяльності. 

4. Інноваційні процеси в засобах розміщення. 

Література: [3, с. 108–122; 5, с. 206–225; 6, с. 102–126; 7, с. 121–139;       

16, с. 117–130; 18, с. 86–94; 24, с. 186–204]. 

 

Варіант 7 

1. Теорія зростання П. Ромера. 

2. Державна підтримка інноваційної діяльності в туризмі. 

3. Управління інноваціями. 

4. Застосування інформаційних технологій в туризмі. 

Література: [1, с. 83–95; 2, с. 142–156; 3, с. 201–213; 6, с. 421–459;              

7, с. 56–75; 8, с. 45–63; 17, с. 28–54; 21, с. 102–121]. 

 

Варіант 8 

1. Зміст поняття «інновація». 

2. Зміст і характеристика різних типів стратегій. 

3. Створення нововведеній та їх упровадження. 

4. Інновації в готельному бізнесі. 

Література: [13, c. 163–172; 15, c. 127–141; 23, c. 260–274]. 
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Варіант 9 

1. Види інновацій. 

2. Державна інноваційна стратегія.  

3. Класифікація підприємств за типом інноваційної поведінки. 

4. Засоби розповсюдження інноваційних продуктів. 

Література: [6, с. 51–74; 9, с. 226–240; 15, с. 82–95; 18, с. 86–94;                

21, с. 42–61]. 

 

Варіант 10 

1. Інноваційні процеси. 

2. Інноваційна стратегія підприємства. 

3. Інноваційна діяльність в туристичних компаніях. 

4. Роль ЮНВТО в стимулюванні та розповсюдженні інновацій. 

Література: [5, с. 71–84; 6, с. 52–76; 8, с. 121–143; 18, с. 52–75;                  

23, с. 76–91; 24, с. 66–79]. 
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3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Завдання 1 Контроль функціонування технологічного ланцюга (ТЛ) 

Мета роботи: визначення якості взаємодії підприємств у рамках 

технологічного ланцюга. 

Постановка завдання 

Є 5 підприємств – учасників ТЛ, і дані про їх функціонування наведені в 

таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Вихідні дані 
 

Показники 
Підпри-

ємство 1 

Підпри-

ємство 2 

Підпри-

ємство 3 

Підпри-

ємство 4 

Підпри-

ємство 5 

Чистий прибуток, млн грн 40+N 35+N 20 25 41 

Усього активів, млн грн 1500 1200 1800 2000 1000 

Ефективність       

 

За результатами проміжних розрахунків необхідно співвіднести 

інтегральну ефективність ТЛ і середню ефективність підприємств-учасників ТЛ 

і визначити якість взаємодії підприємств у рамках ТЛ. 

Зіставити показник ПВ з аналогічними показниками, розрахованими для 

випадку, якби підприємства працювали самостійно. За отриманими 

результатами розрахунків зробити висновок. 

Методичні рекомендації 

Контроль за діяльністю технологічного ланцюга в цілому складається з 

наступних етапів: аналіз взаємодії підприємств-учасників; виявлення вузького 

місця в технологічному ланцюзі. 

Розглянемо зміст перерахованих етапів. Для первісного аналізу 

функціонування буває досить показника інтегральної ефективності. Але 

найчастіше перед керівництвом ТЛ виникає необхідність відповісти на 

запитання: чи буде ефективнішим функціонування підприємств як єдиного 

цілого ніж функціонування кожного підприємства окремо, наскільки? Показник 

ефективності (ЕЦ) не дає відповіді на поставлене питання. 
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Очевидно, що для відповіді на поставлене питання необхідно одержати 

показник, під час розрахунку якого співвідноситься інтегральний показник 

ефективності функціонування ТЛ з якимось іншим показником, що відображає 

загальну ефективність функціонування підприємств, які діють самостійно. 

За показник, що відображає загальну ефективність незалежних 

підприємств, можна, наприклад, прийняти середнє значення показників 

ефективності, обчислених для кожного підприємства. 

Для пошуку прийнятної формули обчислення середнього значення, 

використовується спочатку формула середнього арифметичного, потім – 

формула середнього геометричного і, нарешті, формула середнього 

економічного показника ефективності. 

Вибір придатного значення проведемо за таким планом: 

1. Розрахувати ефективність кожного підприємства як частку чистого 

прибутку й активів. 

2. Обчислити середнє арифметичне значення показників ефективності. 

3. Обчислити середнє геометричне значення показників ефективності. 

4. Обчислити просте середнє хронологічне значення показників 

ефективності: 

)(*
221

1 1

2

1 Е
Е

Е
n

Е
n

n

i
icp
 





 ,    (3.1) 

де Е1 – ефективність першого підприємства ТЛ; Еi – ефективність i-го 

підприємства; Еn – ефективність n-го підприємства ТЛ; n – кількість 

підприємств-учасників ТЛ. 

Для визначення якості взаємодії підприємств у рамках ТЛ необхідно 

співвіднести інтегральну ефективність ТЛ і середню ефективність підприємств-

учасників ТЛ. 

5. Упорядкувати обчислені показники ЕСРА, ЕСРГ, ЕСРХ за зростанням. 

Для подальших розрахунків будемо використовувати показник, середній за 

значенням. Отже, формула для обчислення показника взаємодії підприємств у 

рамках ТЛ матиме такий вигляд: 
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,      (3.2)

 

де ПВ – показник взаємодії; ЕЦ – інтегральна ефективність технологічного 

ланцюга; ЕСР – середня ефективність підприємств-учасників ТЛ. 

Для обґрунтування доцільності роботи підприємств у групі зіставити 

показник ПВ з аналогічними показниками, розрахованими для випадку, якби 

підприємства працювали самостійно. 

 

Завдання 2 Визначення ефективності промислово-фінансової групи 

Мета роботи: визначення ефективності промислово-фінансової групи. 

Постановка завдання 

Розглянемо ТЛ, що складається з чотирьох підприємств, діяльність яких 

характеризується такими вихідними показниками для аналізу, що наведені в 

таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Дані по підприємствах 

Показники 
Підприємства 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Чистий прибуток підприємства, млн 

грн 
25 30 10 34 

Валові активи підприємства, млн грн 80+5*N 90 50+5*N 70 

 

Для визначення показника взаємодії підприємств у рамках ТЛ провести 

необхідні обчислення та заповнити таблицю 3.3. 

Таблиця 3.3 – Визначення показника взаємодії 

Ефективність підприємства      

Ефпг  

Еср  

ПВ  

 

За даними таблиці 3.3 зробити висновок, чи є ефективним функціонування 

підприємств як технологічного ланцюга або функціонування як самостійних 

підприємств. 
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Методичні рекомендації 

Визначення ефективності промислово-фінансової групи доцільно провести 

в такій послідовності. 

1. Розрахувати ефективність кожного підприємства як частку чистого 

прибутку й активів (Е1, Е2, Е3, Е4). 

2. Розрахувати відношення сумарного чистого прибутку всіх підприємств 

до суми валових активів підприємств (Ец). 

3. Обчислимо просте середнє хронологічне значення показників 

ефективності: 

)(*
221

1 1
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1 E
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n
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n

n

i
iCP
 





 ,    (3.3) 

де Е1 – ефективність першого підприємства ТЛ; Еi – ефективність i-го 

підприємства; Еn – ефективність n-го підприємства ТЛ; n – кількість 

підприємств-учасників ТЛ.  

4. Отже, формула для обчислення показника взаємодії підприємств у 

рамках ТЛ матиме такий вигляд: 

Е
Е

ПВ
ср

ц


,       (3.4)

 

де ПВ – показник взаємодії; ЕЦ – інтегральна ефективність технологічного 

ланцюга; ЕСР – середня ефективність підприємств-учасників ТЛ. 
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4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Об’єкт, предмет і задачі навчального курсу. Мета вивчення навчальної 

дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами, значення для підготовки фахівців 

зі спеціальності 242 – «Туризм». 

2. Вплив науково–технічних нововведень на розвиток туризму. 

3. Циклічний розвиток економіки. 

4. Роль підприємця в інноваційних процесах.  

5. Види інновацій у туризмі за класифікаційними ознаками. 

6. Структура і стадії інноваційних процесів. 

7. Об’єкти інноваційної діяльності в туризмі. 

8. Інновації в управлінні туристичними підприємствами.  

9. Моніторинг інновацій як основа цілеспрямованого новаторства. 

10. Цілі та принципи діагностування інноваційного потенціалу 

туристичного підприємства. 

11. Вплив політичної, економічної та соціальних сфер на інноваційні 

процеси в туризмі.  

12. Принципи гармонійного розвитку туризму.  

13. Система державного регулювання інноваційних процесів в Україні. 

14. Напрями інноваційної стратегії сталого розвитку туризму.  

15. Розвиток і застосування інформаційних технологій у туризмі. 

16. Туристичні інформаційні термінали: наповнення, умови користування. 

17. Геоінформаційні технології (ГІС – технології). Тенденції розвитку 

моделей даних у ГІС.  

18. Глобальні розподільні системи (GDS). Автоматизація туристичного 

офісу. 

19. Віртуалізація інформаційного забезпечення туриста. Віртуальні 

подорожі. 

20. Автоматизовані системи бронювання і резервування в туризмі. 

21.Склад послуг різних систем бронювання і резервування.  
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22. Соціальні мережі як засіб інформування про тури. 

23. Інноваційний туристичний продукт як основа нового проекту. 

24. Диверсифікація видів міжнародного туризму. 

25. Маркетингові інновації в туризмі. 

26. Техніко–технологічні інновації. Інновації в процесах обслуговування в 

туристичних фірмах, готелях на курортах. 

27. Інтелектуальна власність в інноваційних процесах. 

28. Охорона і захист інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність 

як товар. 

29. Використання прав на інтелектуальну власність у сфері туризму. 

30. Охорона і захист інтелектуальної власності. 

31. Фінансова складова інноваційного потенціалу підприємства. 

32. Економічна основа, джерела, форми і методи фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності. 

33. Макроекономічні джерела фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку. 

34. Критерії результативності інноваційної діяльності. Ризики 

інноваційних проектів.  

35. Методи оцінювання інноваційних проектів.  

36. Види ефективності та проблеми оцінювання ефективності інновацій у 

туризмі. 

37.Технологічний підхід до формування інноваційного комплексу туризму. 

38. Життєвий цикл інновацій. 

39. Підприємницька діяльність у туризмі та зміна управлінських парадигм 

у туристичних організаціях. 

40. Інформаційні системи бронювання мережі туристичних агентств 

(Tourdealer). 

41. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної 

діяльності. 
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42. Нові форми управління в туризмі: управління за контрактом, ділове 

партнерство, синдиціювання, корпоратизація, мережі та консорціуми, альянси 

тощо. 

43. Національна інноваційна система. 

44. Роль Всесвітньої туристичної організації в стимулюванні виникнення і 

розповсюдженні інновацій. 

45. Державна підтримка і стимулювання інноваційних процесів.  

46. Регулювання інноваційної діяльності у технологічно-розвинених 

країнах світу. 

47. Методи активізації інноваційного процесу. 

48. Організація науково–технічних досліджень у сфері туризму. 

49. Напрями інноваційної стратегії сталого розвитку туризму.  

50. Нові види та форми організації подорожей. 

51. Нові продукти інвективного туризму, курортного відпочинку, спа- та 

велнес-туризму. Система клубного відпочинку таймшер. 

52. Принципи побудови механізму фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності. 

53. Власні ресурси туристичних підприємств / корпорацій / альянсів.  

54. Використання банківських ресурсів. Розвиток венчурного капіталу.  

55. Міжнародні інвестиції. 

56. Соціальні мережі як засіб інформування про тури.  

57. Мережі туристичної контактової реклами ClickTravel. Таргетинг. 
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дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» для студентів заочної форми 

навчання зі спеціальності 242 – «Туризм» за спеціалізацією «Туризмознавство» 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

 

 

Укладачі: д. е. н., проф. І. М. Труніна, 

         д. е. н., проф. А. І. Доценко 

 

Відповідальний за випуск доц. кафедри туризму О. Л. Загорянська 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ________ прим. Зам. № __________. Безкоштовно. 
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