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1. Мета опанування дисципліни: “Інноваційні технології в туризмі” формування системи 

знань про особливості розробки та впровадження інноваційного туристичного продукту, 

використання інноваційних технологій у його формуванні та обслуговуванні туристів. 

 

2.Завдання: надання теоретичних та практичних знань з застосування інноваційних технологій у 

сфері туристичних послуг ;ознайомлення з теоретичними основами інноваційного менеджменту в 

туризмі, розроблення та впровадження інноваційного туристичного продукту, використання 

інноваційних технологій у формуванні, обслуговуванні туристів.  

 

3.Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

знання і розуміння:   

класифікації інновацій в туризмі 

структури і стадій інноваційних процесів  

основних інформаційних інноваційних технологій в процесах туристичного обслуговування 

специфіки  систем державного регулювання інноваційних процесів в Україні 

сутності і структури механізму фінансового забезпечення інноваційної  діяльності 

поняття ефективності інновацій в туризмі 

застосування знань і розумінь: 

уміння застосовувати новітні інформаційні технології в комплектуванні, просуванні та продажі 

турів 

уміння використовувати інновації в управлінні туристичними підприємствами 

уміння розрахувати ефективність інновацій у туризмі 

уміння визначати особливості розроблення та впровадження інноваційного туристичного продукту 

 уміння  використовувати інноваційні технології в обслуговуванні туристів 

 володіння новітніми механізмами та методами управління міжнародними та вітчизняними 

підприємствами сфери туризму  

уміння використовувати  інформаційні системи менеджменту туризму й соціально- культурного 

сервісу  

уміння впроваджувати інноваційні проекти в туризмі, інформаційні інноваційні технології в 

процесах обслуговування туристів  

 

4.Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 при участі у формування зовнішньої політики держави  у сфері туризму , 

 при розробці концепції, стратегії розвитку ринку туристичних послуг; 

 при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними туристськими 

організаціями та асоціаціями; 

2) на рівні підприємства: 

  при розробці стратегії виходу туристичного підприємства на зовнішні ринки; 

 при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньоекономічної діяльності  туристичного 

підприємства; 

 при плануванні міжнародної діяльності. 

 

 



5. Зміст дисципліни розкривається темах 

 

Змістовний модуль 1. Інноваційна діяльність в туризмі 

Тема 1.Теорії інноваційного розвитку 

Тема 2.Інноваційні процеси в туризмі. 

Тема 3. Інформаційні інноваційні технології  

в процесах туристичного обслуговування 

Тема 4. Інноваційні проекти в туризмі 

Змістовний модуль 2.Правове регулювання та фінансове забезпечення інноваційної 

діяльності в туризмі 

Тема 5.Державне регулювання інноваційної діяльності. 

Тема 6. Правові аспекти інноваційної діяльності. 

Тема 7. Фінансове та інноваційне забезпечення впровадження інноваційних технологій в туризмі, 

 

6. Викладацький склад: к.і.н., доцент  Дацюк Т.К. 


