
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Технологічні та бізнес-інновації у сфері туризму » 

Мета Ознайомлення здобувача вищої освіти з технологіями та бізнес інноваціями в 

туристичній сфері. Дисципліна «Технологічні та бізнес-інновації у сфері туризму » надає 

можливість оцінити стан сучасних бізнес-інновації та технології в туризмі. Вивчення 

дисципліни суттєво доповнює вже набуті знання, навички та компетенції та надає 

можливість вдосконалення в напрямку сучасного розвитку туристичної сфери.  

Міждисциплінарні зв’язки:  

Знання та навички з дисципліни «Технологічні та бізнес-інновації у сфері туризму » 

дозволять швидко інтегруватись в туристичний бізнес та активно використовувати 

технологічні можливості і бізнес інновації в сфері туризму. Вивчення дисципліни суттєво 

доповнює дисципліни тісно пов'язані з  успішним володінням знаннями та навичками, які 

стосуються інформаційних систем такі, як:  

«Туроперейтинг», «Організація туристичних подорожей», «Організація готельного 

господарства», «Економіка туризму», «Менеджмент», «Туристична логістика», 

«Маркетинг в туризмі», «Прикладна інформатика»,  «Інформаційні системи туристичного 

бізнесу».  

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

1. Знати та розуміти: 

- сутність технології та бізнес інновації; 

- основні сфери застосування бізнес інновації в туристичній сфері; 

- основні принципи роботи інформаційних систем; 

- стратегічні можливості розвитку бізнесу; 

- чинники діджиталізації туристичного бізнесу; 

- сучасний стан розвитку технології туризму; 

 

2. Вміти: 

- здійснювати аналіз сучасного стану інноваційних технології; 

- визначити стратегію розвитку підприємства для забезпечення конкурентних 

переваг;  

- дати характеристику класифікаціям інноваційних технологій в туристичній галузі; 

- аналізувати сучасні методі і підходи для розвитку туристичної сфери; 

- вміти оцінювати ризики по впровадженню нових технології; 

- обирати інструменти для реалізації інноваційної стратегії розвитку бізнесу в 

туризмі 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: на рівні бізнесу та 

управлінських рішень — визначати діджитал стратегію розвитку підприємства, створювати 

конкурентний продукт та умови, підвищувати ефективність роботи туристичної сфери.  

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

1. Технологічні та бізнес-інновації у сфері туризму. Умови виникнення. 

2. Сфери застосування технології та інновації в сучасному туристичному бізнесі 

3. Державні та правові аспекти впровадження інновації 

4. Технологічні інновації, як запорука високого рівня сервісу та обслуговування 

туристів 

5. Аспекти управлінських технологічних рішень та бізнес інновації в сфері туризму 

6. Діджиталізація туристичної сфери міжнародний та вітчизняний досвід 



7. Customer Relationship Management, SMM маркетинг, автоматизація та чат боти, 

голосові помічники, віртуальна та доповнена реальність (VR та AR), як 

невід'ємна складова ефективного бізнесу та варіанти забезпечення 

8. Захист інформації в умовах сучасного розвитку туристичної сфери. 

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти 
к.е.н., доц. Ілляшенко Інна Олегівна, inna.illyashenko@gmail.com 
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