
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Інновації в туризмі» 

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів із теоретичними основами 

інноваційного менеджменту в туризмі, розроблення та запровадження інноваційного 

туристичного продукту, використання інноваційних технологій і його формуванні, 

обслуговуванні туристів; застосування нових інформаційних технологій комплектування, 

просування та продажу турів; формування знань щодо до новітніх механізмів та методів 

управління міжнародними та вітчизняними підприємствами сфери туризму. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Інновації в туризмі як навчальна дисципліна інтегрує 

велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін 

таких, як: «Організація туризму», «Менеджмент туризму», «Маркетинг туризму», «Правове 

регулювання туристської діяльності»; циклом дисциплін природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки - «Туристичне країнознавство», «Екологія»; циклом 

дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки – «Географія культури», 

«Краєзнавство», з багатьма загальноосвітніми дисциплінами – «Психологія», «Основи 

екології». 

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

знати / знання: 

- принципи інноваційних процесів в туризмі; 

- види інновацій та їх диференціацію; 

- моделі інноваційного підприємства; 

- основні елементи та принципи новітніх технологій; 

- методи оцінки економічної ефективності впровадження інновацій; 

- сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій; 

- інформаційну складову організації туристської діяльності; 

- фактори впровадження й використання інформаційних технологій у туристичну 

діяльність. 

вміти / вміння: 

- проводити аналіз (моніторинг) сучасного туристичного ринку;  

- оцінювати інноваційний потенціал туристичної фірми;  

- розробляти туристичний продукт і просувати його з урахуванням інновацій; 

- володіти навичками використання сучасних технологій і програм APPOLO, SABRE, 

Amadeus, Galileo; 

- аналізувати ефективність інноваційних проектів. 

комунікація: 

- вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних 

знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому; 

- використання академічної української та іноземної мови у професійній 

діяльності та дослідженнях. 

автономність та відповідальність: 

- демонстрація значної авторитетності, інноваційності, високий ступінь 

самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку 

нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності. 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: Вивчення навчальної 

дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних 

результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Туризм». Також, вивчення 

дисципліни спрямоване на те, щоб посилити потенціал майбутніх фахівців в частині 

отримання достатнього теоретичного та практичного досвіду щодо інноваційних 



технологій в сфері туристичних послуг, в спектрі новітніх технологій, які 

використовуються в готельному і ресторанному сервісі, курортній справі і туризмі. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Теорії інноваційного розвитку. Види інновацій в туризмі. Життєвий цикл 

інновацій. 

Тема 2. Інноваційні процеси в туризмі. 

Тема 4. Інновації в управлінні туристичними підприємствами. 

Тема 5. Державне регулювання інноваційної діяльності. Правові аспекти 

інноваційної діяльності. Напрями інноваційної стратегії сталого розвитку туризму.  

Тема 6. Інформаційні інноваційні технології в процесах туристичного 

обслуговування. Автоматизація туристичного офісу. 

Тема 7. Інноваційні проекти в туризмі. 

Тема 8. Інновації в процесах обслуговування в турфірмі, в готелях, на курортах. 

Тема 9. Критерії результативності інноваційної діяльності. Методи оцінки 

інноваційних проектів. 

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти 

Ілляшенко І.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри регіоналістики і туризму, 

inna.illyashenko@gmail.com 
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