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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Галузь знань, напрям 

Характеристика навчальної 

Найменування дисципліни 
підготовки, освітньо- 

показників 
    

кваліфікаційний рівень денна форма 
  

заочна форма    

  навчання   навчання 
      

 Галузь знань     

 24 Сфера обслуговування 
Нормативна 

Кількість кредитів 3 
 

Напрям підготовки     

 туризм     

 (шифр і назва)     
    

Модулів 2  Рік підготовки 
      

Змістових модулів 2 

Спеціальність: 

5-й   -й 
     

Індивідуальне науково- 
Семестр 242 туризм 

дослідне -      
      

Загальна кількість годин  9-й   -й 

– 90 
    

 Лекції 
      

  16 год.   год. 
     

  Практичні, семінарські 
      

  16 год.   год. 
     

Тижневих годин для 
Освітньо-кваліфікаційний 

Лабораторні 

денної форми навчання: год. 
  

год. 
рівень: 

  

аудиторних 2 
    

Самостійна робота 
магістр 

самостійної роботи 
    

58 год. 
  

год.    

студента – 5 
    

 Індивідуальні завдання: 
     

   год. 
    

  Вид контролю: 
      

  екз.   залік 
      

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%):  
для денної форми навчання – 30  
для заочної форми навчання – 



4 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Мета. Метою дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами інноваційного 

менеджменту в міжнародному туризмі, розроблення та запровадження інноваційного туристичного 

продукту для обслуговування міжнародних туристів, використання інноваційних технологій в його 

формуванні, обслуговуванні туристів та гостей готельно-ресторанних комплексів; застосування 

нових інформаційних технологій комплектування, просування та продажу турів; формування знань 

щодо новітніх механізмів та методів управління міжнародними та вітчизняними підприємствами 

сфери туризму, готельно-ресторанного бізнесу. 
 

Основними завданнями у сфері туризму та готельного бізнесу стають здобуття конкурентних 

переваг і підвищення конкурентоспроможності підприємств, створення стабільної клієнтури через 

уміння знайти свого клієнта, пошук нових шляхів розвитку, постійне оновлення власної політики з 

урахуванням динамічного ринку готельних послуг, що розвивається. Інноваційні технології в 

готельному господарстві повинні створити необхідні умови для розширення, прискорення і 

підвищення ефективності формування і реалізації різних інновацій (продуктових, технологічних, 

соціальних і т.д.), спрямованих на розробку і впровадження конкурентоспроможного продукту на 

рівні міжнародних стандартів. Дисципліна “ Концепції інноваційного розвитку туризму ” надає 

студентам знання про застосування теоретичних аспектів інноваційного менеджменту в практичній 

діяльності, про спектр новітніх технологій в сфері готельних послуг у розрізі організаційних, 

соціальних, інфраструктурних, технологічних, економічних інновацій. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати:  
- порядок здійснення критичного аналізу теорій інноваційного розвитку, характеристику  

інноваційних ознак та форм розвитку економіки; 
 

- необхідність застосування методів прогнозування і планування нововведень на рівні 

готельних підприємств як інструментарію реалізації інноваційних технологій;  
- основні вимоги до побудови системи організаційних, соціальних, інфраструктурних, 

технологічних та економічних інновацій готельних підприємств;  
- методологічні основи комплексної оцінки ефективності інновацій на макроекономічному і 

локальному рівнях, а також вимоги до системи показників ефективності.  
вміти:  
- самостійно із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій аналізувати, узагальнювати, 

систематизувати й оцінювати результати досліджень;  
- бути здатними до професійної адаптації, навчання новим технологіям, відповідати за якість 

виконуваних робіт і наукову вірогідність результатів;  
- генерувати нові ідеї, виявляти фундаментальні проблеми й формулювати завдання та 

визначати шляхи дослідження. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. Інновації туристичних послуг.  
Тема 1. Поняття та засоби інформації в туризмі.  
Тема 2. Інноваційні тенденції в туризмі.  
Тема 3. Організація послуг харчування для іноземних туристів.  
Тема 4. Організація послуг розміщення іноземних груп. 

 

Змістовий модуль 2. Обслуговування іноземних туристичних груп з 

використанням інформаційних технологій.  
Тема 1. Рекламні технології в просуванні туристичних послуг.  
Тема 2. Використання інформаційних технологій в екскурсійній діяльності.  
Тема 3. Іноземна мова, як вид інформації в туризмі. 



5 

 

Тема 4. Віртуальні екскурсії − нова можливість Інтернет-технологій. 

 

4. Структура навчальної дисципліни  

Назви змістових       Кількість годин         

модулів і тем 
               

 денна форма     заочна форма  
                  

 усього   у тому числі   усього    у тому числі  
                   

  л п  лаб.  інд. с. р.   л  п  лаб. інд.  с. р. 
                   

1 2 3 4  5  6 7  8 9  10  11 12  13 
                  

     Модуль 1            
           

Змістовий модуль 1. Інновації туристичних послуг.       
                   

Тема 1. Поняття та 14 2 2     10           

засоби інформації в                   

туризмі.                   
                   

Тема 2. Інноваційні 14 2 2     10           

тенденції в туризмі.                   
                   

Тема 3. Організація 14 2 2     10           

послуг харчування для                   

іноземних туристів.                   
                   

Тема 4. Організація 14 2 2     10           

послуг розміщення                   

іноземних груп.                   
                   

Разом за змістовим                   

модулем 1                   
              

Змістовий модуль 2. Обслуговування іноземних туристичних груп з використанням  

  інформаційних технологій.          
                   

Тема 5. Рекламні 12 2 2     8           

технології в                   

просуванні                   

туристичних послуг.                   
                   

Тема 6. Використання 14 2 2     10           

інформаційних                   

технологій в                   

екскурсійній                   

діяльності.                   
                   

Тема 7. Іноземна мова, 4 2 2                

як вид інформації в                   

туризмі.                   
                   

Тема 8. Віртуальні 4 2 2                

екскурсії − нова                   

можливість Інтернет-                   

технологій.                   
                   

Разом за змістовим                   

модулем 2                   
                   

Усього годин                   
                   

                 

ІНДЗ   -  -   -     -  - -   
                   

Усього годин 90 16 16     58           
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5. Теми семінарських занять  

№ Назва теми  Кількість 

з/п    годин 
     

1 Тема 1. Теорії інноваційного розвитку 1.1. Вплив науково-технічних  2 

 нововведень на розвиток туризму. 1.2. Види інновацій в туризмі за   

 класифікаційними ознаками.   
     

2 Тема 2. Інноваційні процеси в туризмі 2.1. Структура і стадії  2 

 інноваційних процесів. 2.2. Інновації в управлінні туристичними   

 підприємствами.   
     

3 Тема 3. Державне регулювання інноваційної діяль- ності 3.1. Вплив  2 

 політичної, економічної і соціальних сфер на інноваційні процеси в   

 туризмі. 3.2. Національна інноваційна система та державна підтримка   

 і стимулювання інноваційних процесів.   
     

4 Тема 4. Інформаційні інноваційні технології в процесах туристичного  2 

 обслуговування 4.1. Розвиток і застосування інформаційних   

 технологій в туризмі. 4.2. ІТ-рішення для туристичних компаній 4.3.   

 Геоінформаційні технології (ГІС-технології). 4.4. Глобальні   

 розподільні системи. Автоматизація туристичного офісу.   
     

5 Тема 5. Інноваційні проекти в туризмі 5.1. Інноваційний туристичний  2 

 продукт як основа нового проекту. 5.2. Диверсифікація видів   

 міжнародного туризму. 5.3. Техніко-технологічні інновації. Інновації   

 в процесах обслуговування в турфірмі, в готелях, на курортах.   
     

6 Тема 6. Правові аспекти інноваційної діяльності 6.1. Інтелектуальна  2 

 власність в інноваційних процесах. 6.2. Інноваційні конфлікти та   

 можливості їх рішення.   
     

7 Тема 7. Фінансове та інвестиційне забезпечення впровадження  2 

 інноваційних технологій в туризмі 7.1. Фінансова складова   

 інноваційного потенціалу підприємства 7.2. Критерії результативності   

 інноваційної діяльності. Ризики інноваційних проектів. Методи   

 оцінки інноваційних проектів. Види ефективності та проблеми оцінки   

 ефективності інновацій в туризмі.   
     

8 Тема 8. Інноваційна інфраструктура регіонів України. 8.1. Поняття  2 

 інноваційної інфраструктури. 8.2. Кластер туризму Львова та   

 Львівської області.   
     

6. Теми практичних занять   
    

№ Назва теми  Кількість 

з/п    годин 
     

1     
     

2     
     

...     
     

7. Теми лабораторних занять   
   

№ Назва теми  Кількість 

з/п    годин 
     

1     
     

2     
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...  

 

8. Самостійна робота 

 

№ Назва теми Кількість 

з/п  годин 
   

1 Інноватика як наука 12 
   

2 Систематика інновацій, інноваційного розвитку 12 
   

3 Класифікація інновації у туризмі та готельно-ресторанному 10 

 бізнесі  
   

4 Головні теорії управління підприємствами, інноваціями 12 
   

5 Проблеми управління туризмом та готельно-ресторанним 12 

 бізнесом у країнах світу (за вибором)  
   

 Разом 58 
   

 

9. Індивідуальні завдання 
 
 
 

10. Методи навчання  
При викладанні дисципліни „ Концепції інноваційного розвитку туризму ” з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування активних та 

інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-методу. 
 

Проблемні лекції (ПЛ) спрямовання на роз- виток логічного мислення студентів і 

характеризуються виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При читанні лекцій 

студентам даються питання для самостійного розміркування, яке відіграє активізуючи роль, 

примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді. 
 

Міні-лекції (МЛ) характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, 

доказів та узагальнень. 
 

Кейс-метод (КМ) (метод аналізу конкретних ситуацій) дає змогу наблизити процес навчання 

до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд проблемних ситуацій. 
 

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від традиційних 

визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але й високою ефективністю 

навчального процесу, який виявляється в:  
• високій мотивації студентів;  
• закріпленні теоретичних знань на практиці;  
• підвищенні самосвідомості студентів;  
• виробленні здатності ухвалювати самостійні рішення;  
• виробленні здатності до колективних рішень;  
• виробленні здатності до соціальної інтеграції;  
• придбанні навичок вирішення конфліктів;  
• розвитку здібностей до компромісів.  
Разом з проблемними лекціями, міні-лекціями та кейс-методом використовують роботу у 

малих групах, яка дає змогу структурувати лекційні або практичні (семінарські) заняття за формою 

та змістом, створює можливість для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує 

формування особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. Після висвітлення проблеми 

(при використанні проблемної лекції) або стислого викладання матеріалу (при використанні міні-

лекцій) студентам про- понується об’єднуватися у групі по 5 – 6 чоловік й презентувати наприкінці 

заняття своє бачення та сприйняття матеріалу. 
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Презентація – виступ перед аудиторією, що використовуються для представлення певних 

досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, для 

демонстрацій нових товарів і послуг. При проведенні презентації також відбувається обмін 

досвідом, який студенти набули при роботі в певній малий групі. 
 

Семінари – дискусії передбачають обмін думками й поглядами учасників щодо даної теми, а 

також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння 

формулювати думки і висловлювати їх, навчають адекватно оцінювати пропозиції інших людей, 

критично підходити до власних поглядів. 
 

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, за якої вони задіяні в процесі 

відтворювання певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх учас- ників подій. 
 
 
 

 

11. Методи контролю  
Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види занять, які згідно з програмою 

дисципліни „ Концепції інноваційного розвитку туризму ” передбачають лекційні, практичні 

(семінарські) заняття, а також самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань. Контрольні 

заходи для студентів денного навчання включають поточний і підсумковий контроль. Перевірка і 

оцінювання знань студентів проводиться в таких формах:  
• оцінювання знань студента під час практичних (семінарських) занять;  
• проведення проміжного контролю (опитування або письмові завдання);  
• проведення контролю знань за змістовними модулями;  
• проведення підсумкового (письмового) іспиту. 

 
Загальна оцінка за змістовий модуль складається з поточних оцінок, яку студент отримує під 

час практичних (семінарських) занять та оцінок за змістові модулі. Загальна (модульна) оцінка з 

дисципліни визначається як середнє арифметичне оцінок за змістовні модулі, оцінки за виконання 

індивідуального завдання та оцінки за результатами підсумкового іспиту. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти  
Поточний контроль знань та вмінь студента – 30 

балів. Модульний контроль – 20 балів.  
Екзаменаційний контроль – 50 

балів. Сума – 100 балів.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F незадовільно (без права перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 



 

13. Методичне забезпечення  
1. Романів П. В. Управління регіональним розвитком туризму. Навчально-методичні матеріали. – 

Львів, 2009. 78 с.  
2. Романів П. В. Управління інноваційним розвитком туризму : навч. посібник / П. В. Романів. – 

Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 198 с. 
 

14. Рекомендована література 
Нормативні джерела  

1. Закон України “Про авторське право і спільних правах” від 23.12.93.  
2. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 19.03.91.  
3. Закон України “Про іноземні інвестиції” від 13.03.92.  
4. Закон України “Про основи державної політики в сфері науки і науково- технічної діяльності” від  
25. 03.92.  
5. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.93.  
6. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 23.12.93.  
7. Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 16.10.92 №2705-ХІІ.  
8. Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про туризм» від 18.11 2003.  
9. ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів».  
10.ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги». 11.ДСТУ 4527:  
2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни і визначення». 
 
12.Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних 

послуг (затверджені наказом Держтурадміністрації від 16.03.2004 року №19, зареєстрований в 

Мін’юсті 02.04.2004р. №413/9012).  
Базова  

1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: учеб. пособие / С. 

И. Байлик – 2-е изд., перероб и допов. – К. : Дакор, 2006. – 288 с.  
2. Байлик С. И. Гостиничное хазяйство : учебник / С. И. Байлик. - 2-е изд. - К. : Дакор, 2009. – 368 с.  
3. Банько В. К. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів : на- вч. посіб. / В. К. 

Банько. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Д. : Акор, 2008. – 328 с.  
4. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В. О. Васи- ленко. – К. : ЦУЛ, Фенікс 

2003. – 440 с.  
5. Волков Ю. Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2003. – 352 с. – (Серия «Учебники, учеб- ные пособия»).  
6. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком / С. М. Ілляше- нко. – Суми: Університ. кн., 

2003. – 278 с. 

 

Допоміжна  
1. Бойко М. Г. Організація готельного господарства: підручник / М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало. – К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 494 с.  
2. Бубенко П. Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку : [моногра- фія] / П. Т. Бубенко. – X.: 

НТУ «ХПІ», 2002. – 316 с.  
3. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В. П. Семі- ноженко. – X. : Константа, 

2006. – 272 с. 
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