«СТАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ»
Мета курсу є засвоєння теоретичних, методологічних і методичних
аспектів формування стратегічних комунікацій в туризмі з урахуванням
сучасних тенденцій розвитку світової галузі туризму, розробці та
обґрунтуванні ефективних моделей розвитку туристичного бізнесу.
Міжпредметні зв’язки. Курс «Стратегічні комунікації в туризмі» має
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: «Українська мова (за проф.
спрям.)», «Сучасні інформаційно-комунікаційні та сервісні технології»,
«Менеджмент і маркетинг».
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких
компетентностей: аналізі стратегій розвитку та дослідженні їх впливу на
ефективність діяльності туристичних підприємств; формолювання
особливостей конкурентної боротьби в цій сфері та переваги, які в цьому
аспекті має наша країна; визначення особливостей організаційноекономічного
забезпечення
конкурентоспроможності
національного
туристичного ринку.
Програмні результати навчання:
знати: об’єкт та предмет навчальної дисципліни, основний
понятійно-категоріальний апарат; місце комунікацій в туризмі; методи
управління конфліктами в туристичних підприємствах; основні елементи
забезпечення ефективних комунікацій;
вміти: сутність та природу комунікацій в туризмі та доцільність їх
застосування у залежності від обставин; алгоритм проведення ділових
переговорів; методику розвитку особистості у робочому колективі; значення
ефективних комунікацій для діяльності туристичного підприємства;
володіти: аналізувати процеси, що відбуваються у комунікативному
просторі; оцінювати результативність застосування форм комунікативного
менеджменту на туристичних підприємствах; практичними навиками щодо
формування українського ринку туристичних послуг з урахуванням сучасних
тенденцій турбізнесу.
Зміст навчальної дисципліни:
Туристичне
підприємство
повинно
мати
безперервний
комунікаційний зв'язок із наявними та потенційними клієнтами. Тому
кожна туристична компанія неминуче починає відігравати роль джерела
комунікації та генератора різних засобів просування інформації на ринку.
Процеси комунікації не повинні мати випадковий характер. Сучасні
туристичні підприємства управляють складною системою маркетингових
зв'язків із своїми посередниками, споживачами та різними представниками

громадськості. Розроблення стратегічної комунікаційної політики –
складний
процес
для
будь-якого турпідприємства,
який
може
охоплювати: вибір рекламного агентства, розроблення рекламної кампанії,
залучення фахівців зі стимулювання збуту, підготовку програм
просування туристського продукту, установлення зв'язків із громадськістю,
розроблення
корпоративного іміджу підприємства тощо – усі ці елементи і
складають комплекс стратегічних комунікацій.
Під час вибору стратегії важливо, щоб вона відповідала стратегічним
намірам, мала ресурсне забезпечення та можливості для своєї реалізації. В
процесі розроблення власної стратегії туристичні підприємства повинні
враховувати регуляторні норми, що запроваджуються як на державному,
так і на регіональному рівнях як суттєвий фактор впливу як на власну
стратегію, так і на стратегію туристичної індустрії загалом. Зокрема, у
Концепції розвитку туризму в Україні до 2022 року зазначено
необхідність створення конкурентоспроможного на міжнародному ринку
національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити
туристичні потреби населення країни, забезпечення на цій основі
комплексного розвитку регіонів за умови збереження екологічної
рівноваги та культурної спадщини.
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний
обсяг 105 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна
робота.
Форма семестрового контролю: іспит.

