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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Згідно з навчальним планом рівень здобутих теоретичних знань і 

набутих практичних навичок студентів перевіряється на комплексному 

державному екзамені за фахом. Комплексний державний екзамен за фахом 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» проводиться на завершальному 

етапі навчання з метою перевірки відповідності теоретичних знань 

випускників та їх практичної підготовки вимогам кваліфікаційної 

характеристики магістра з туризму. 

При розробці програми державного екзамену були застосовані такі 

основні методичні підходи: 

1. Для перевірки відповідності знань випускників та їх практичної 

підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця з туризму у 

розділах програми державного екзамену зазначено основні теоретичні 

питання, які мав опанувати студент з навчальних дисциплін, щоб мати 

можливість працювати за професійним призначенням. 

2. Державний екзамен має комплексний характер, тому його програма 

складається з узагальнених розділів програм профілюючих дисциплін для 

оцінки загального рівня кваліфікації випускника. На державний екзамен 

винесено питання з таких дисциплін: «Інноваційні технології в туризмі», 

«Управління проектами в туризмі», «Міжнародний туризм», «Стратегічний 

менеджмент».  

3. Комплексний характер державного екзамену передбачає 

необхідність під час підготовки до нього користуватися літературними 

джерелами з усіх зазначених дисциплін. 

Екзамен проводиться за білетами, складеними відповідно до цієї 

програми. Приймає екзамен Екзаменаційна комісія. 

До державного екзамену допускаються студенти, які завершили 

вивчення всіх теоретичних дисциплін, склали всі заліки та іспити 



відповідно до навчального плану і виконали програми практики. Екзамен 

проводиться на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії у формі 

відповідей на питання екзаменаційних білетів. Рішення про оцінки 

приймається на закритому засіданні Екзаменаційної комісії відкритим 

голосуванням простою більшістю. 

Оцінювання результатів складання державного екзамену здійснюється 

у порядку, передбаченому прийнятою в Університеті системою контролю 

знань: 

– за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 

незадовільно; 

– за 100-бальною шкалою: 90–100 балів – відмінно; 89–75 балів – 

добре; 74–60 балів – задовільно; менше 60 балів – незадовільно. 

Шкала оцінювання: національна та 100-бальна 
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90-100 відмінно 

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили 

В
и

со
к
и

й
 

(т
в
о

р
ч

и
й

) 

в
ід

м
ін

н
о

  

за
р

ах
о

в
ан

о
 

82-89 дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і 

задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна 
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75-81 добре 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну діяльність; виправляти 

помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок 

69-74 задовільно 

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких 

є значна кількість суттєвих 
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60-68 достатньо 

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його відтворює 

на репродуктивному рівні 

1-59 Незадовільно 

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів 
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2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

2.1. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Загальна характеристика стратегічного менеджменту 

Сутність і особливості стратегічного менеджменту. Порівняльна 

характеристика стратегічного й оперативного управління. Зміст і структура 

стратегічного менеджменту. Рівні розробки стратегії в організації. Переваги та 

обмеження стратегічного управління. 

  

Тема 2. Еволюція стратегічного управління 

Етапи розвитку стратегічного управління. Наукові підходи до 

визначення ролі та змісту стратегічного управління. Дизайнерський підхід. 

Формальний підхід. Аналітичний підхід. Підприємницький підхід. Навчальний 

підхід. Політичний підхід. Трансформаційний підхід . 

 

Тема 3. Конкурентні переваги як основа стратегії 

Сутність і роль конкурентних переваг у процесі стратегічного 

управління. Типи конкурентних переваг. Складові конкурентоспроможності 

регіону та країни. Методи аналізу конкурентних переваг підприємств: SWOT, 

GAP, LOTS, PIMS, МcKinsey, бенчмаркінг.  

 

Тема 4. Стратегії відносно продукту 

Зміст і умови застосування стратегії низьких витрат.  Концепція  

ланцюга цінностей. Способи зменшення витрат.  Ризики застосування стратегії 

низьких витрат.  

Сутність і умови застосування стратегії диференціації. Напрями  

диференціації. Сутність і умови застосування стратегії фокусування. Варіанти 

стратегії фокусування.  

 

Тема 5. Стратегії інтеграції 

Економічна сутність і мотиви інтеграції підприємств. Класифікація 

стратегій інтеграції: за принципом об’єднання; за напрямом зростання і 

об’єднання; за бажанням учасників тощо. 



Організаційні форми інтеграції підприємств: картельного типу, 

договірні, статутні, інституційні. Стратегічні альянси. Переваги і недоліки 

стратегії інтеграції. 

 

Тема 6. Стратегії диверсифікації 

Сутність і умови проведення диверсифікації. Типи стратегій 

диверсифікації. Способи проникнення в іншу галузь.  Проблема подолання 

галузевих бар’єрів при диверсифікації. 

Стратегічні підходи до управління диверсифікованою компанією. 

 

Тема 7. Конкурентні стратегії підприємств 

Економічна сутність конкуренції.  

Конкурентні стратегії підприємств залежно від стадії розвитку 

галузевого ринку.  

Конкурентні стратегії підприємств залежно від частки галузевого 

ринку.  

 

Тема 8. Міжнародні стратегії 

Мотиви та ризики виходу на міжнародні ринки. 

Типи міжнародних стратегій за способами проникнення на зарубіжні ринки. 

Типи міжнародних стратегій за ступенем пристосування до умов зарубіжних 

ринків. 

 

Тема 9. Фінансова стратегія підприємства 

Сутність і роль фінансової стратегії. Процес розробки та реалізації 

фінансової стратегії. Операційні фінансові стратегії. 

 

Тема 10. Маркетингова стратегія підприємства 

 Сутність, особливості та загальна класифікація маркетингових 

стратегій. Стратегії управління ринковим попитом. Стратегії сегментації 

ринку. Товарні стратегії підприємства. Збутові стратегії підприємства. 

Стратегії організації сервісу. Комунікаційні стратегії. 

 

Тема 11. Стратегія виробництва 

Сутнісні характеристики та роль стратегії виробництва в досягненні 

цілей організації. Типи стратегій виробництва.  

Організаційні механізми реалізації стратегії виробництва. 

 

 

 



Тема 12. Кадрова стратегія 

Сутність і роль кадрової стратегії в розвитку організації. Типи 

кадрових стратегій. Служба управління персоналом підприємства як 

інструмент реалізації кадрової стратегії. Проблема ефективності кадрової 

стратегії.  

 

Тема 13. Інноваційна стратегія 

Сутність, особливості та роль інноваційної стратегії в розвитку 

організації. Типи інноваційних стратегій. Послідовність розробки та 

реалізації інноваційної стратегії. Організаційні механізми та форми реалізації 

інноваційних стратегій. 

 

Тема 14. Інвестиційна стратегія 

Сутність і особливості інвестиційної стратегії. Типи інвестиційних 

стратегій. Процес розробки стратегії реального інвестування. Процес 

розробки стратегії фінансового інвестування. 

 

 

Тема 15. Організаційна структура як інструмент стратегічного 

управління 

Сутність і роль організаційної структури в системі стратегічного 

управління. Показники ефективності організаційної структури управління. 

Стратегічні переваги і недоліки різних типів організаційних структур 

управління. Напрями удосконалення організаційних структур управління. 
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2.2. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретичні засади управління проектами туристичного 

підприємства. 
Поняття проекту як об’єкта управління, його роль у забезпеченні 

розвитку туристичної галузі та окремих підприємств. Принципи управління 

проектами підприємства, їх характеристика. 

Цілі, завдання та функції проектів. Результати впровадження проектів в 

туризмі. 

Класифікація видів проектів туристичних підприємств за різними 

ознаками: за функціональною спрямованістю, зі цілями інвестування, за 

сумісністю реалізації, за термінами реалізації, за обсягом необхідних 

інвестиційних ресурсів, за передбачуваною схемою інвестування. Капітальні 

вкладення як форма реального інвестування. 

Учасники проекту, їх склад та функції. Життєвий цикл проекту. 

Структура проекту підприємства туристичної індустрії в розрізі основних 

розділів. Характеристика його складових. Механізм реалізації проектів на 

підприємстві. 

 

Тема 2. Інвестування капіталу в проекти туристичного 

підприємства. 

Етапи фінансування проекту туристичного підприємства. Поняття 

«інвестиції в туризмі». Сутність інвестиційної діяльності підприємства, її 

форми та методи здійснення. Основні складові інвестиційного процесу. 

Суб’єкти інвестиційної діяльності. Інвестор як самостійний суб’єкт 

підприємницької діяльності. 

Поняття «інвестиційний процес». Схеми інвестування. Форми капіталу. 

Схема інвестиційного процесу туристичного підприємства (інвестиції, цілі 

інвестора, терміни вкладення інвестицій). 

 

 



Тема 3. Методичні підходи до аналізу та планування проектів 

туристичного підприємства. 

Організаційне забезпечення розробки інвестиційних проектів на 

підприємстві. 

Аналіз інвестиційних проектів на підприємстві, цілі та напрями його 

проведення: аналіз проектної діяльності підприємства в цілому та окремих 

проектів. Методи аналізу проектів підприємства: горизонтальний 

(трендовий) аналіз, вертикальний (структурний), порівняльний аналіз, аналіз 

фінансових коефіцієнтів, інтегральний аналіз. 

Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності 

підприємства, внутрішні та зовнішні джерела отримання інформації. 

Характеристика показників інформаційного забезпечення проектного 

менеджменту. 

Сутність інвестиційного планування та його основні системи: 

прогнозування, поточне планування та оперативне планування інвестиційної 

діяльності. Характеристика основних видів розроблюваних на підприємстві 

поточних інвестиційних планів: план обсягу інвестиційної діяльності у 

розрізі окремих форм реального і фінансового інвестування, план доходів і 

витрат з інвестиційної діяльності, план надходження і витрачання коштів у 

процесі інвестиційної діяльності, балансовий план. Сутність бюджету як 

форми оперативного плану інвестиційної діяльності. 

Системи внутрішнього інвестиційного контролю підприємства. Сутність 

інвестиційного контролінгу та його основні функції. Етапи здійснення 

інвестиційного контролінгу: визначення об’єктів та сфер контролінгу, 

формування системи контрольованих показників, розробка системи кількісних 

стандартів контролю, побудова системи моніторингу показників 

інвестиційного контролінгу, формування пропозицій щодо усунення 

відхилень. 

Концепція зміни вартості грошей у часі. Методичний інструментарій 

оцінки теперішньої та майбутньої вартості інвестиційного капіталу. 

Дисконтування грошових потоків в інвестиційних розрахунках. Визначення 

доходності інвестицій. 

Ставка процента як вартість споживання. Поняття періодичної, 

номінальної та ефективної процентної ставки, алгоритми їх розрахунку. 

Аннуїтет. Методи розрахунку поточної, теперішньої вартості аннуїтетних 

платежів. 

Врахування впливу фактора інфляції в управлінні різними аспектами 

інвестиційної діяльності підприємства. Принципи інвестиційних розрахунків в 

умовах інфляції. Номінальні та реальні грошові потоки, методи їх оцінки. 

Розрахунок номінальної та реальної процентної ставки. Складові номінальної 

ставки відсотка: реальна ставка і поправка на інфляцію (інфляційна премія). 

Розрахунок реальної процентної ставки за допомогою моделі Фішера. 

Врахування в інвестиційних розрахунках фактора ліквідності. Критерії 

оцінки рівня ліквідності об’єктів інвестування (час конвертації, рівень 

фінансових втрат). Методичний інструментарій формування необхідного рівня 



доходності інвестиційних операцій з урахуванням фактора ліквідності. 

Визначення необхідного рівня премії за ліквідність, теперішньої і майбутньої 

вартості інструмента інвестування з урахуванням фактору ліквідності. 

 

Тема 4. Особливості управління проектами в туризмі. 

Задачі управління проектами в туризмі: забезпечення високих темпів 

розвитку туристичної галузі через реалізацію ефективних проектів, 

отримання максимально можливого доходу від реалізації проектів, 

мінімізація рівня інвестиційного ризику, забезпечення платоспроможності й 

фінансової стійкості підприємств у процесі здійснення проектів, пошук 

шляхів прискорення реалізації діючих проектів реальних інвестицій. 

Характеристика основних особливостей управління проектами в 

туризмі. Суб’єкти та об’єкти проекту в сфері туризму. 

Джерела фінансування проектів у туризмі. Специфічні види 

інвестиційних проектів в туризмі: інфраструктура інвестиції, інвестиції у 

«туризм та відпочинок», інші. 

Поняття інвестиційної привабливості туристичної галузі, параметри її 

оцінки. Система основних показників, що характеризують інвестиційну 

привабливість туристичної галузі. Методи дослідження інвестиційної 

привабливості туристичної галузі. 

Інвестиційна привабливість окремих туристсько-рекреаційних регіонів, 

параметри її оцінки. Система показників, що оцінюють інвестиційну 

привабливість регіонів. Методи дослідження інвестиційної привабливості 

окремих туристсько-рекреаційних регіонів. 

 

Тема 5. Формування стратегії управління проектами підприємства. 

Поняття стратегії управління проектами та її роль в економічному 

розвитку підприємства. Система основних елементів, що формують 

стратегічний інвестиційний рівень підприємства. Основні групи об’єктів 

стратегічного управління. 

Основні задачі розробки стратегії управління проектами туристичного 

підприємства. Принципи розробки стратегії управління проектами, їх 

характеристика. 

Стратегічні цілі управління проектами, вимоги до їх формування. 

Класифікація стратегічних цілей управління проектами за визначеними 

ознаками: видами очікуваного ефекту, функціональними напрямками 

інвестиційної діяльності, об’єктами стратегічного управління, спрямованістю 

результатів, пріоритетністю значення, характером впливу на очікуваний 

кінцевий результат, спрямованістю відтворювального процесу тощо. 

Послідовність процесу розробки стратегії управління проектами, зміст 

основних його етапів: визначення періоду формування стратегії управління 

проектами, дослідження чинників зовнішнього інвестиційного середовища і 

кон’юнктури інвестиційного ринку, оцінка сильних і слабких сторін 

діяльності підприємства формування стратегічних цілей, вибір стратегічних 

напрямків та форм інвестиційної діяльності, визначення стратегічних 



напрямків фінансування проектів, формування інвестиційної політики по 

основних аспектах інвестиційної діяльності, розробка системи організаційно-

економічних заходів щодо забезпечення реалізації стратегії управління 

проектами, оцінка її результативності. 

Оцінка результативності розробленої стратегії управління проектами 

підприємства, її основні параметри. 

 

Тема 6. Управління фінансовим забезпеченням реалізації проектів 

туристичного підприємства. 

Поняття джерел фінансування проектів підприємства та їх класифікація 

за титулом власності, по групах джерел залучення відносно підприємства, за 

натурально-речовою формою залучення, за періодом залучення, за 

національною приналежністю власників капіталу, за цільовим напрямом 

використання, по забезпеченню окремих стадій процесу управління 

проектами. Основні принципи формування джерел фінансування проектів 

туристичного підприємства. 

Політика формування джерел фінансування проектів підприємства, 

характеристика етапів її розробки. 

Обґрунтування загальної потреби підприємства в джерелах 

фінансування. Основні методи визначення потреби в джерелах фінансування 

проектів: балансовий, метод аналогій, метод капіталомісткості. Основні 

схеми фінансування реальних проектів: повне внутрішнє самофінансування, 

акціонування, венчурне фінансування, кредитне фінансування, змішане 

(дольове) фінансування. Фактори, що впливають на вибір схеми 

фінансування проекту. 

Характеристика джерел фінансування проектів, їх склад та структура. 

Переваги та недоліки використання власного та позикового капіталу при 

фінансуванні проектів туристичного підприємства. Напрями оптимізації 

структури джерел фінансування проектів туристичного підприємства. 

 

Тема 7. Управління реальними проектами підприємства. 

Роль реального інвестування у забезпеченні економічного розвитку 

підприємства, його особливості. Характеристика основних форм реальних 

інвестиційних проектів підприємств туристичної індустрії: придбання 

цілісних майнових комплексів, нове будівництво, перепрофілювання 

діяльності, реконструкція, модернізація, оновлення окремих видів 

обладнання, інноваційне інвестування, інвестування приросту запасів 

матеріальних оборотних активів та ін. 

Політика управління реальними проектами підприємства, 

характеристика етапів її формування. 

Привабливість окремих підприємств туристичної індустрії, методичні 

засади її дослідження. Характеристика фінансового стану підприємств при 

оцінці їх інвестиційної привабливості. Критерії оцінки інвестиційної 

привабливості підприємства туристичної індустрії. Вимоги до розробки 

проектів, порядок його розробки. 



Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів. Система 

основних показників, що визначаються в процесі оцінки (чистий приведений 

доході, індекс дохідності, період окупності дисконтований, внутрішня ставка 

дохідності, індекс рентабельності, період окупності недисконтований), 

алгоритми їх розрахунку. 

Обґрунтування інвестиційних рішень з позицій альтернативної вартості. 

Поняття бюджетування капітальних вкладень, етапи його здійснення: 

визначення витрат по проекту, оцінка очікуваного грошового потоку з 

урахуванням фактору часу, аналіз рівнів ризику по проекту, визначення ціни 

інвестиційного проекту, визначення економічного ефекту від реалізації 

проекту. 

Поняття бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту, його зміст і 

порядок розробки. Характеристика розділів бізнес-плану – резюме, 

передумови, основна ідея проекту, аналіз ринку й концепція маркетингу, обсяг 

і структура продуктової (експлуатаційної) програми, обґрунтування місця 

розташування об'єкта інвестування, характеристика середовища, необхідного 

матеріально-технічного забезпечення і витрат з ним пов'язаних, 

характеристика забезпечення трудовими ресурсами, календарний план 

реалізації інвестиційного проекту, фінансовий план та оцінка ефективності 

проекту, аналіз беззбитковості діяльності підприємства після інвестиції, 

визначення запасу фінансової міцності. 

 

Тема 8. Особливості управління інноваційними проектами 

туристичного підприємства. 

Поняття інноваційних проектів підприємства, характеристика її 

основних форм в сфері туризму. Мета та принципи управління 

інноваційними проектами. 

Визначення основних напрямів інноваційної діяльності підприємства, 

формування потреби в інноваційних інвестиціях підприємства на майбутній 

період. Порядок вибору інноваційних проектів в туризмі, методика оцінки їх 

привабливості. 

Планування потреби в фінансуванні для здійснення інноваційних 

проектів. Методика оцінки ефективності окремих інноваційних проектів 

туристичного підприємства. 

 

Тема 9. Управління фінансовими проектами підприємства. 

Роль фінансових проектів в здійсненні фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Особливості реалізації фінансових проектів. 

Характеристика основних форм фінансових проектів підприємства – 

вкладення капіталу в доходні види фондових інструментів, в статутні фонди 

інших підприємств, в доходні види грошових інструментів. Головна мета та 

принципи реалізації фінансових проектів. 

Політика управління фінансовими проектами підприємства, 

характеристика етапів її розробки. Дослідження обсягів, тенденцій зміни 

вкладення капіталу у фінансові інструменти, визначення структури та складу 



фінансових проектів в розрізі окремих фінансових інструментів, оцінка 

доходності фінансового інвестування в цілому і по окремих фінансових 

інструментах, обґрунтування обсягів, форм фінансових проектів та джерел їх 

фінансування на плановий період, оцінка інвестиційних якостей обраних 

інструментів, формування інвестиційного фінансового портфеля. 

Оцінка ефективності реалізації окремих фінансових проектів. Моделі 

оцінки реальної вартості цінних паперів (облігацій, акцій тощо). 

Характеристика основних інструментів фондового ринку України на 

сучасному етапі. 

Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів, заходи їх мінімізації. 

 

Тема 10. Управління ризиками проекту туристичного підприємства. 

Характеристика ризиків, що супроводжують реалізацію проектів 

туристичного підприємства. Класифікація видів ризиків, що виникають при 

реалізації проектів за різними ознаками: сферами прояву, формами 

інвестування, джерелами виникнення. 

Систематичний та несистематичний ризик. Поняття очікуваного 

значення ризику проекту, методи його визначення. Загальний та ринковий 

ризик проекту. 

Оцінка рівня ризику проекту економіко-статистичним методом. 

Алгоритми розрахунку дисперсії, середньоквадратичного відхилення, 

напівдисперсії розподілу вірогідності коефіцієнту варіації. Розрахунок 

очікуваної доходності проекту. 

Експертні методи оцінки рівня ризику проекту, умови їх застосування. 

Аналогові методи оцінки рівня ризику. Премія за ризик, принципи її 

визначення. 

Фактори, що впливають на рівень ринкового ризику проектів. 

Поняття диверсифікації ризику, принципи її здійснення. 
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2.3. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Підприємництво та інновації 

Вплив науково-технічних нововведень на розвиток туризму. 

Технологічний підхід до формування інноваційного розвитку туризму. 

Циклічний розвиток економіки. Дослідження М. Д. Кондратьєва. Теорія 

інноваційного розвитку Й. Шумпетера. Технологічні устрої розвитку та 

еволюція інноваційних теорій. 

Інноваційний пат. Теорія кризи. Теорія росту П. Ромера. 

Теорія центральних місць В. Кристалера та теорія полюсів зростання  

Ф. Перру. 

Роль підприємця в інноваційних процесах. Підприємницька діяльність в 

туризмі та зміна управлінських парадигм в туристичних організаціях. 

Види інновацій в туризмі за класифікаційними ознаками: за сферою 

застосування, за масштабами розповсюдження, за характером змін, за 

предметом застосування, за ступенем реактивності, за ступенем формування і 

впровадження, за тривалістю життєвого циклу інновації, за формою 

організації інноваційного процесу, за повнотою інноваційного процесу і 

ступенем новизни, за характером процесу інноваційної діяльності, за 

ступенем інноваційних змін; відносно попереднього стану процесу. 

Життєвий цикл інновацій. 

Види інновацій: продуктові інновації, управлінські інновації, сервісні 

інновації, технологічні інновації. 

 

Тема 2. Сутність і функції інноваційної діяльності 

Структура і стадії інноваційних процесів: нововведення; інноваційна 

діяльність; державна інноваційна політика; інноваційний потенціал; 

інноваційна сфера; інноваційна інфраструктура; інноваційні програми. 

Об’єкти інноваційної діяльності в туризмі. Інноваційні процеси в 

просуванні і комерціалізації туристичного продукту. Транснаціоналізація 

процесу туристичного виробництва. 

Інновації в управлінні туристичними підприємствами. Нові форми 

управління в туризмі: управління за контрактом, ділове партнерство, 

корпоратизація, мережі та консорціуми, альянси та ін. 

Моніторинг інновацій як основа цілеспрямованого новаторства. Джерела 

інноваційних можливостей та формування інноваційної політики. 

Цілі та принципи діагностування інноваційного потенціалу туристської 

організації. Динамічне моделювання туристичного бізнесу. Моніторинг 

інновацій як основа цілеспрямованого новаторства. Управління знаннями.  

 

Тема 3. Державне регулювання інноваційного розвитку 

Вплив політичної, економічної і соціальних сфер на інноваційні процеси 

в туризмі. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної 



діяльності. Роль Всесвітньої туристської організації в стимулюванні 

виникнення і розповсюдженні інновації. 

Принципи гармонійного розвитку туризму. Національна інноваційна 

система. Державна підтримка і стимулювання інноваційних процесів. 

Регулювання інноваційної діяльності у технологічно-розвинених країнах 

світу. Методи активізації інноваційного процесу. 

Система державного регулювання інноваційних процесів в Україні. 

Організація науки і науково-технічних досліджень у сфері туризму. Напрями 

інноваційної стратегії сталого розвитку туризму. 

 

Тема 4. Інформаційні інноваційні технології в процесах 

туристичного обслуговування 

Розвиток і застосування інформаційних технологій в туризмі. 

Використання інформаційних ресурсів Internet. E-mail. Usenet для 

поімформування про нові тури і ціни на них. Списки почтової розсилки 

(MailSender) й адресна інформація. Telnet. FTP. Gopher. WWW. Mime. Skipe 

та  ICQ. Інтернет-вояж. Аудіо-гід. 

Використання додатків «Android» у туристичному бізнесі. Пошуково-

довідкова система на основі «MS Office». GPS-технології, Google Earth та 

використання даних ДЗЗ. 

Туристичні інформаційні термінали: наповнення, умови користування. 

ІТ-рішення для туристичних компаній (TourIndex): пошукові системи, 

автоматичні модулі сайтів туроператорів (TourAdmin) (Установка модулів 

продажу, пошуку пакетних турів та екскурсійних програм; каталогів готелів; 

(TourClient) підбору турів, турів зі знижками (горящих турів), рейтингу 

популярності курортів/готелів (мінімальні ціни, вітрина турів та ін.). 

Геоінформаційні технології (ГІС-технології). Тенденції розвитку 

моделей даних в ГІС. Електронні карти і атласи. Можливості ГІС для 

складання спеціалізованих систем маршрутів. ГІС і Internet.  

Глобальні розподільні системи (GDS). Автоматизація туристичного 

офісу. 

Віртуалізація інформаційного забезпечення туриста. Віртуальні 

подорожі. 

Автоматизовані системи бронювання і резервування в туризмі. Склад 

послуг різних систем бронювання і резервування. Інформаційні системи 

бронювання мережі туристичних агентств (Tourdealer). Соціальні мережі як 

засіб інформування протури. Мережі туристичної контактової реклами 

ClickTravel. Таргетінг. 

Електронні магазини товарів для туризму.  

 

Тема 5. Інноваційні проекти в туризмі 

Інноваційний туристичний продукт як основа нового проекту. Продукт-

захід, продукт-регіон, продукт-місцевість, продукт-товар, продукт-бренд та 

ін. 



Диверсифікація видів міжнародного туризму. Особливості 

екстремального туризму. Нові види та форми організації подорожей: 

Сухопутній туризм: трекінг, альпінізм, велосипедний туризм, лижний 

туризм, гірські лижі, верховий туризм, джіпінг. Пригодницькі тури та 

екзотик – тури, спелеотуризм. Повітряний туризм, відпочинок і 

розваги:планеризм, баллонінг, парашютінг, кайтінг. Авіаційний туризм. 

Космотуризм. Водний туризм: рафтінг, подорожі на гребних і вітрильних 

судах; езотичні плавзасоби (на підводних човнах, катання по морських 

хвилях, риболовні екстрим-тури, дайвінг) та ін. Археологічні та 

палеонтологічні екскурсії. Релігійний туризм. Етнографічні тури. Мілітарі-

тури. Хоббі-тури. Лікувальній туризм. Музеї нових профілів. Новинки 

туристичних ведань. Нові продукти івентивного туризму, курортного 

відпочинку, Спа та велнес туризму. Система клубного відпочинку таймшер. 

Маркетингові інновації в туризмі: інновації в дослідженні туристичного 

ринку, продукту, споживачів, конкурентів; інновації в маркетингових 

комунікаціях; інновації в маркетингові ціновій політиці; інновації в 

маркетингу продуктової політики; інновації в інформаційних технологіях; 

інновації в маркетингу збуту.  

Техніко-технологічні інновації. Інновації в процесах обслуговування в 

тур фірмі, в готелях, на курортах. 

 

Тема 6. Правові аспекти інноваційної діяльності 

Інтелектуальна властивість в інноваційних процесах. Охорона і захист 

інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як товар. Використання 

прав на інтелектуальну власність у сфері туризму. Охорона і захист 

інтелектуальної власності. Інформаційне піратство та боротьба з ним. 

Інноваційні конфлікти і можливості їх рішення. 

 

Тема 7. Фінансове та інвестиційне забезпечення впровадження 

інноваційних технологій в туризмі 

Фінансова складова інноваційного потенціалу підприємства. Сутність і 

структура фінансового механізму. Принципи побудови механізму 

фінансового забезпечення інноваційної діяльності. 

Економічні основи, джерела, форми і методи фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності. Власні ресурси туристичних 

підприємств/корпорацій/альянсів. Використання банківських ресурсів. 

Розвиток венчурного капіталу. Міжнародні інвестиції.  

Макроекономічні джерела фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку: державні замовлення та урядові закупівлі, соціальні фонди в 

туризмі; кредити під гарантію уряду, податкові стимули та бюджетне 

фінансування івентивних заходів в туризмі, підтримка експорту 

національного туристичного продукту; можливості донорського 

фінансування інноваційних проектів. 



Критерії результативності інноваційної діяльності. Ризики інноваційних 

проектів. Методи оцінки інноваційних проектів. Види ефективності та 

проблеми оцінки ефективності інновацій в туризмі.  
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2.4.  МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Міжнародний туризм як соціально-економічне явище 

 Соціально-економічна роль туризму. Фактори розвитку міжнародного 

туризму.  Значення міжнародного туризму. Тенденції розвитку сучасного 

туризму. Основні чинники розвитку міжнародного туризму. Особливості 

розвитку міжнародного туризму в сучасних умовах.  

 

Тема 2. Міжнародна співпраця в галузі туризму 

Двостороння співпраця. Багатостороння співпраця. Основні міжнародні 

туристичні організації. 

 

Тема 3. Географія туристичного попиту 

Географічні фактори розвитку міжнародного туризму. Географія 

світових туристичних потоків. Туризм із метою відпочинку і розваг. 

Спортивний туризм. Діловий туризм. Лікувально-оздоровчий туризм. 

Релігійний туризм. 



 

Тема 4. Індустрія міжнародного туризму 

Особливості та структура індустрії міжнародного туризму. Транспортні 

перевезення. Туризм і транспортні системи. Залізничний транспорт. 

Автомобільний транспорт. Водний транспорт. Повітряний транспорт. 

Заклади розміщення туристів. Підприємства харчування. Інформаційно-

екскурсійне обслуговування. Стан системи інформаційно-екскурсійного 

обслуговування. Методика інформаційно-екскурсійної роботи. Анімаційні 

послуги. Дозвілля в туристичних комплексах і готелях. Музеї як центри 

організації дозвілля. Організація дозвілля у парках. Туроператори і 

турагенти.  

 

Тема 5. Туристичні формальності 

Види формальностей у міжнародному туризмі. Поліцейські 

формальності. Паспортні формальності. Візові формальності. Митні 

формальності та валютний контроль. Медико-санітарні формальності. 

Формальності безпеки. Страхування. Медичне страхування туристів. 

Майнове страхування. Страхування цивільної відповідальності. 

 

Тема 6. Туристичні ресурси 

Поняття та сутність. Принципи класифікації туристичних ресурсів. 

Історико-культурні туристичні ресурси. Соціально-економічні туристичні 

ресурси. Інформаційні туристичні ресурси. 

 

Тема 7. Статистика міжнародного туризму 

Історія розвитку статистики міжнародного туризму. Концепція 

статистики міжнародного туризму. Основні статистичні одиниці туризму. 

Статистика туристичних потоків. Статистика туристичних доходів і витрат. 

Організація і методи статистичного обліку. 

 

Тема 8. Основи менеджменту в міжнародному туризмі 

Поняття і сутність менеджменту в туризмі. Особливості менеджменту в 

туризмі. Структура, напрями й види менеджменту. Функції менеджменту. 

Зовнішнє і внутрішнє середовища в туризмі.  SWOT–аналіз у туризмі. 

 

Тема 9. Основи маркетингу в міжнародному туризмі 

Особливості маркетингу міжнародного туризму. Підстави застосування 

маркетингу у туризмі. Елементи та основні інструменти. Територіальний 

маркетинг. Аналіз ринку міжнародного туризму. Маркетингове планування. 

Розробка нового туристичного продукту. Ціни на туристичні послуги. 

Просування туристичного продукту на ринку. Розподіл і збут турпродукту. 

 

 

 

 



Тема 10. Інформаційні технології в міжнародному туризмі 

Сутність інформації та види інформаційних технологій у туризмі. 

Виникнення та еволюція ком’ютерних систем бронювання. Інтернет –

технології у туристичному менеджменті. Структура та властивості 

туристичних сайтів. Основні закордонні туристичні сайти. 
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