ВСТУП
1.
Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців в царині туризму
теоретичних знань та практичних навичок в сфері створення нових туристських
продуктів, видів туризму, технологій обслуговування, застосування нових
туристських ресурсів, досягнень науки і техніки, а також інформаційних
технологій.
2.
Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за
наявності):
Знати принципи, форми і методи підприємницької діяльності в туризмі;
особливості спеціальної науково-технічної, податкової і кредитно-фінансової
політики держави; форми надання податкових пільг організаціям, які здійснюють
інноваційну діяльність; форми та методи удосконалення амортизаційної політики;
форми та методи формування сприятливого інвестиційного клімату для залучення
вітчизняних та іноземних інвестицій у туристську галузь.
Вміти лапідарно та науково обґрунтовано характеризувати сучасний стан
інноваційного розвитку туризму України; висвітлювати головні відмінності
регіонального розвитку туризму держави; надавати рекомендації щодо
використання зарубіжного досвіду використання інновацій в туризмі для розвою
вітчизняного туризму.
3.
Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Інноваційна
діяльність в туризмі» є складовою освітньо-професійної програми підготовки
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань з напряму
підготовки 1401 – сфера обслуговування, спеціальності - 6.140103 – туризм. Ця
дисципліна є нормативною і викладається для студентів за спеціалізацією
6.140103 - міжнародний туризм. Викладається у третьому семестрі магістратури в
обсязі – 180 год. (кредитів – 6), зокрема: лекції – 20 год., семінари – 22 год. У
курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи.
Завершується дисципліна – іспитом.
4.
Завдання (навчальні цілі):

засвоєння принципів, форм і методів підприємницької діяльності в туризмі;

ознайомлення з засадничими та широко вживаними поняттями інноваційної
діяльності;

ознайомлення з теоретико-методологічними засадами інноваційного
розвитку туристської галузі;

оцінка сучасного стану національної економіки в контексті формування
інноваційного розвитку туризму;

обґрунтування основних напрямів стратегії розвитку вітчизняного туризму.

5.

Результати навчання за дисципліною:
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Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Ко
д

Результат навчання

1.1 Знати принципи, форми і методи
підприємницької діяльності в туризмі;
особливості спеціальної науковотехнічної, податкової і кредитнофінансової політики держави; форми
надання
податкових
пільг
організаціям,
які
здійснюють
інноваційну діяльність
1.2 Знати
форми
та
методи
удосконалення
амортизаційної
політики;
форми
та
методи
формування
сприятливого
інвестиційного клімату для залучення
вітчизняних та іноземних інвестицій у
туристську галузь.
2.1 Вміти
лапідарно
та
науково
обґрунтовано
характеризувати
сучасний стан інноваційного розвитку
туризму
України;
висвітлювати
головні відмінності регіонального
розвитку туризму держави
4.1 Прийняти і обґрунтувати рішення
щодо
використання
зарубіжного
досвіду використання інновацій в
туризмі для розвою вітчизняного
туризму

Форми (та/або
методи і технології)
викладання і
навчання

Методи
оцінювання та Відсоток у
пороговий
підсумкові
критерій
й оцінці з
оцінювання (за дисципліни
необхідності)

лекція

Тест, 60%
правильних
відповідей

20%

лекція

--//--

20%

семінар

Звіт з
семінару

30%

семінар

Кейс-задача

30%
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7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання студентів: тести (на лекціях; по 20 балів), звіт (по практичній
роботі; 30 балів) та кейс-задача (на практичній роботі; 30 балів).
- семестрове оцінювання:
1. Тести - 40 балів/24 балів.
2. Звіт (з семінару) - 30 балів/18 балів.
3. Кейс-задача – 30 балів / 18 балів
- підсумкове оцінювання (у формі екзамену/комплексного екзамену, диференційованого
заліку) вказується:
- іспит;
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом - 40 балів;
- для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути меншою 10
балів”
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ніж 60 балів .
7.2. Організація оцінювання: тест, тест, звіт по практичній роботі, кейс-задача (на семінарі),
іспит
7.3. Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
90-100
Добре / Good
75-89
Задовільно / Satisfactory
60-74
Незадовільно / Fail
0-59
Зараховано / Passed
60-100
Не зараховано / Fail
0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і
семінарських занять
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва теми

лекції

Інноваційна діяльність
Науково-методичні та технологічні основи
інноваційного розвитку України
Об`єкти та суб`єкти інноваційної діяльності
Інноваційна активність
Інжиніринг інновацій
Важелі державного впливу на інноваційну
діяльність туристських підприємств
Головні напрями розвитку інноваційної
діяльності в туристській сфері
Класифікація інновацій в туристській
індустрії
Інноваційні проєкти в туризмі
ВСЬОГО

2

Кількість годин
самостійна
семінари
робота
2
14

2

2

12

2
2
2

2
2
2

16
16
14

2

2

10

2

4

12

2

2

20

4
20

4
22

24
138

Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
Лекцій – 20 год.
Семінари – 22 год.
Самостійна робота – 138 год
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