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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Основи туризмознавства», 

«Туристичне краєзнавство», «Інформаційні системи і 

технології в туризмі», «Організація готельного 

господарства», «Менеджмент туризму», «Сільський 

(зелений) туризм», «Релігійний туризм і паломництво». 

Опис 

Мета дисципліни.  
Метою викладання навчальної дисципліни “Інноваційні 

технології в туризмі” є ознайомлення студентів із 

теоретичними основами інноваційних технологій в туризмі, 

розробленням та запровадженням інноваційного  

туристичного продукту, використанням інноваційних 

технологій у його формуванні; обслуговуванням туристів; 

застосуванням нових інформаційних технологій 

комплектування, просування та продажу турів; формування 

знань щодо новітніх механізмів та методів управління 

міжнародними та вітчизняними підприємствами сфери 

туризму.  

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: знати: 

принципи інноваційних процесів у туризмі; види інновацій 

та їх диференціацію; моделі інноваційного підприємництва; 

основні елементи та принципи новітніх технологій в 

туристичній галузі; методи оцінювання економічної 

ефективності впровадження інновацій; вміти:  

використовувати теорії інноваційного розвитку та 

принципи впровадження інновацій в сучасних умовах;  

аналізувати моделі інноваційного розвитку туристичних 

підприємств, міжнародний та вітчизняний досвід 

формування та впровадження інновацій у діяльність 

туристичних підприємств; оцінювати принципи та 

механізми функціонування інноваційних процесів; робити 

вибір напрямів і варіантів розвитку туристичних 

підприємств у нестабільному ринковому середовищі;  

впроваджувати інформаційні інноваційні технології в 

процеси обслуговування туристів та розробляти інноваційні 

проекти; формувати стратегії інноваційного розвитку 

підприємств, а також пропонувати нові форми і види 

туризму; обґрунтовувати нові потреби людей, що 



подорожують, та здійснювати організаційно-технологічне 

забезпечення інноваційних процесів обслуговування в 

туристичній галузі. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 7 тем, які вивчаються протягом 48 годин 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – семінарські 

(практичні) заняття).    

 Тема № 1. Вступ. Поняття інновації. Теорії 

інноваційного розвитку. (Лекцій – 6 год., практ. – 2 год.)  

 Тема № 2. Інноваційні процеси в туризмі (Лекцій – 4 

год., практ. – 2 год.).   

 Тема № 3. Державне регулювання інноваційної 

діяльності (Лекцій – 5 год., практ.. – 2 год.) 

 Тема № 4. Інформаційні інноваційні технології в 

процесах туристичного обслуговування (Лекцій – 5 год., 

практ.. – 4 год.) 

 Тема № 5. Інноваційні проекти в туризмі (Лекцій – 4 

год., практ. – 2 год. ) 

 Тема № 6. Правові аспекти інноваційної діяльності 

(Лекцій – 4 год., практ. – 2 год. ) 

 Тема № 7. Фінансове та інвестиційне забезпечення 

впровадження інноваційних технологій в туризмі (Лекцій – 

4 год., практ. – 2 год. )  

 Методи контролю результатів навчання 

Засвоєння тем контролюється на семінарських, практичних 

заняттях, шляхом усних і письмових відповідей, шляхом 

виконання студентами запланованої контрольної роботи, 

поточних практичних та самостійних робіт, поточного 

тестового контролю та підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль – у формі іспиту. 

  Мова викладання. Українська. 

 


