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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Сучасний розвиток туристичної індустрії базується на широкому 
використанні інноваційно-інформаційних технологій та методів, що 
забезпечують діяльність різних аспектів підприємств: резервування 
номерного фонду, турів; представлення інформації про турпродукти 
підприємства; ведення електронної документації роботи підприємства; облік 
фінансово-звітної та інших видів діяльності; просування підприємств на 
ринку туристичних послуг. Освітній компонент «Інноваційно-інформаційна 
діяльність в туристичній індустрії» формує в студентів навики роботи з 
сучасними інноваційно-інформаційними системами і технологіями, 
знайомить з спеціалізованим програмним забезпеченням, що забезпечує 
обслуговування сфери туризму.  

Мета та цілі 

Вивчення теоретичних та практичних аспектів застосування інноваційно-
інформаційних систем і технологій в туристичній діяльності; дати студентам, 
майбутнім фахівцям у сфері управління туристичним і готельним бізнесом, 
комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності 
професійної діяльності за допомогою застосування інноваційних методів 
діяльності та інформаційних технологій і систем. 
Основні цілі: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з апаратним і програмним 
ознайомити здобувачів вищої освіти з інноваціями та інформаційними 
технологіями в розвитку туристичного бізнесу; 

 розглянути принципи інноваційних процесів в туризмі, моделі 
інноваційного розвитку туристичних підприємств, методи оцінки економічної 
ефективності впровадження інновацій  

 дати студентам знання про прикладні програми з формування, 
просування і реалізації туристського продукту, автоматизовані системи 
бронювання і резервування, системи автоматизації управління готельним і 
ресторанним бізнесом; 

 сформувати в студентів уміння і навички використання інноваційно-
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інформаційних технологій в процесах обслуговування туристів, впроваджувати 
інноваційні проекти в туризмі; 

 навчити оцінювати можливі перспективи інноваційного розвитку 
туристичного бізнесу в мінливих умовах зміни якості навколишнього 
середовища, застосувати базові знання при виконанні сучасних досліджень у 
туристичній галузі.  

Результати 
навчання 

 
 
 

 
 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 

що 
відповідають 

заявленим 
цілям програми 

Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для 
проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з 
метою розвитку нових знань та процедур у сфері туризму і рекреації. 
Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти 
дослідницької та інноваційної діяльності для розв’язання складних задач у 
сфері туризму та рекреації.  Управляти процесами в суб’єктах індустрії 
туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях, які є складними, 
непередбачуваними і потребують нових стратегічних підходів. Аналізувати, 
формулювати і реалізовувати національну та регіональну туристичну 
політику, вдосконалювати механізми управління туристичними 
дестинаціями на національному, регіональному та локальному рівнях. 
. 

Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної 
компетентності): Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та 
вітчизняному середовищі. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.  Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні 
дослідження у сфері туризму та рекреації. Здатність оперувати 
інструментами збору, обробки інформації, аналізувати та управляти 
туристичною інформацією.  Здатність розробляти та впроваджувати 
інновації в діяльності суб’єктів туристичного ринку  

Пререквізити 

Освітня компонента, що закладає базові основи фахових компетентностей. 
Базується на знаннях раніше отриманої раніше вищої освіти. Читається в 
комплексі з базовими дисциплінами на І курсі другого (магістерського) рівня 
вищої освіти, зокрема «Туризмологія», «Теорія та практика рекреаційно-
туристичного природокористування», «Міжнародний туристичний бізнес і 
логістика в туризмі» та ін. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

1. Теоретико-
методологічні 
підходи 
інноваційно-
інформаційної 
діяльності в 
туризмі 

Сутність понять «інновація», «інноваційні процеси», 
«інформаційні технології». Види інновацій в туристичному 
бізнесі. Сучасні напрямки застосування інформаційно-
комп’ютерних технологій в туризмі. 

Представленн
я анотованого 

матеріалу. 
Усне 

опитування. 

2. Нормативно-
правові аспекти 
інноваційної 
діяльності. 

Регулювання інноваційної діяльності в Україні та світі. 
Інформаційні інноваційні технології в процесах 
туристичного обслуговування. Стратегія планування та 
фінансування інноваційної діяльності. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

 

3. Особливості 
розвитку 
інноваційно-
інформаційної 

Сучасний стан ринку туристичних послуг України та місце 
інноваційно-інформаційних технологій в його розвитку. 
Перспективи та напрямки інноваційного розвитку 
туристичної діяльності на рівні держави та на прикладі 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 



діяльності на 
ринку 
туристичних 
послуг України. 
Інноваційно-
інформаційні 
проекти на 
прикладі 
окремих 
регіонів. 

регіонів в умовах децентралізації влади. Розвиток 
інноваційно-інформаційної діяльності в туристичній 
діяльності регіону на прикладі Рівненщини. 

захистом 
теоретичних 

положень 

Тема 4. 
Призначення і 
функції 
інформаційних 
систем в туризмі 
і готельному 
бізнесі. Цифрові 
можливості 
розвитку 
бізнесу. 

Інформаційні системи в туризмі, їх технічне і програмне 
забезпечення. Види і характеристика інформаційних систем 
в туризмі. Основні складові розвитку інформаційних 
технологій в галузі туризму. Можливості сучасних 
інформаційних технологій в туризмі. Огляд найвідоміших 
безкоштовних цифрових інструментів для бізнесу: Google 
Мій бізнес, Google Карти, Google Перегляд вулиць. 
Створення акаунту в сервісі Профіль компанії. Можливості 
Local Opportunities Finder 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

 

Тема 5. Розвитку 
бізнесу онлайн з 
використанням 
сайту компанії. 

Значення сайту для розвитку бізнесу. Сервіси для 
створення сайтів. Просування сайту для залучення нових 
клієнтів. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

Тема 6. 
Інструменти 
інтернет-
маркетингу для 
просування 
туристичного 
бізнесу. 

Стратегія просування в соціальних мережах. Соціальні 
мережі й месенджери: аудиторія та конкуренти. YouTube, 
Facebook та Instagram для бізнесу. Маркетинг у соціальних 
мережах для туристичних компаній. Контент-план. 
Можливості використання чат-ботів для комунікації з 
клієнтом. Відстеження трендів у соціальних мережах: 
Google Тренди, Сповіщення Google. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

 

Тема 7. 
Просування 
туристичного 
бізнесу в 
Інтернет за 
допомогою 
рекламних 
інструментів. 
Аналітика та 
аналіз 
результатів. 

Основи аукціону Google Ads. Типи компаній у Google Ads. 
Створення кабінету Google Ads та зв'язок з Google 
Аналітика. Введення у веб-аналітику. Основні поняття. 
Аналітика охоплення. Конверсійна аналітика. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

Тема 8. 
Взаємодія з 
командою та 
бізнес-процеси в 
туристичній 
індустрії. 
Інформаційні 
системи і 

Принципи ведення туристичного бізнесу онлайн. Цифрові 
інструменти взаємодії з командою Google Workspace. 
Діапазон функціонування сучасних CRM-систем. Програмне 
забезпечення туристичної індустрії. Програма «Само-Тур». 
Програма «Туручет». Знайомство з роботою CRM-
системою «Мої туристи». Система пошуку і бронювання 
турів IT-tour. Керування проектами за допомогою MS 
Projekt. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

 



спеціалізовані 
програмні 
засоби в 
діяльності 
турфірм. 

Тема 9. Сучасні 
інноваційно-
інформаційні 
технології в 
управлінні 
готелями та 
закладами 
харчування. 

Вступ до інформаційних технологій в готелі. Автоматизація 
управління діяльності готелю. Поняття бронювання. 
Системи бронювання Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan. 
Системи бронювання Trust, SRS, Utell, Start. Особливості 
вибору систем бронювання Автоматизація управління 
закладу харчування. Системи управління продажами 
готелю. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 



Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістові модулі 1-2 (теми 1-9) 60 

Підсумковий контроль (теми 1-9) – залік  40 

 
Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 
 



 


