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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни «Інновації в дизайні та технологіях 
індустрії гостинності») 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

24 Сфера обслуговування 
(шифр, назва) 

Вибіркова 
 

Модулів – 1 

Напрям 
241 Готельно-

ресторанна справа 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –3 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
 

2-й 2-й 
Семестр 

Загальна кількість годин 
– 90 

3-й 3-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 1,5 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

 

32 год. 8 год. 
Практичні, семінарські 
16 год. 8 год. 

Лабораторні 
  

Самостійна робота 
42 год. 104 год. 

ІНДЗ:  
Вид контролю:залік 

 
Примітка. 
Співвідношеннякількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальноїроботи становить: для 
денноїформинавчання – 48/42; для заочноїформинавчання – 12/78. 
  



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета:оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками 
організації та управління інноваційними технологіями в ресторанному, готельному 
господарстві та туристичній діяльності, заснованими на результатах наукових досліджень у 
галузі. Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі повинні 
створити необхідні умови для розширення, прискорення і підвищення ефективності 
формування і реалізації різних інновацій (продуктових, технологічних, соціальних тощо), 
спрямованих на розробку і впровадження конкурентоспроможного продукту на рівні 
міжнародних стандартів. 

 
Завдання: 
- вивчення основних понять – «інновація», «інноваційна діяльність», «інвестиція», 

ознайомлення з формами інноваційної діяльності в індустрії гостинності; 
- визначення особливостей і динаміки трансформації форматів закладів ресторанного 

господарства у відповідності до змін ресторанного бізнесу; 
- визначення напрямів розвитку інноваційних форм сервісу різноформатних закладів 

ресторанного господарства; 
- розширення і поглиблення знань щодо інноваційних форм надання професійних 

послуг; 
- оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками організації 

та управління інноваційними технологіями в готельному господарстві; 
- ознайомлення із теоретичними основами інноваційного менеджменту в туризмі, 

розробка та запровадження інноваційного туристичного продукту, використання 
інноваційних технологій у його формуванні, обслуговуванні туристів; 

- формування знань щодо новітніх механізмів та методів управління міжнародними та 
вітчизняними підприємствами індустрії гостинності. 

 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
знати: 
- особливості розвитку нових форматів закладів індустрії гостинності (ресторанні та 

готельні підприємства) та їх трансформацію на сучасному вітчизняному ринку; 
- інноваційніформиобслуговування та форминаданняпрофесійнихпослугузакладах 

ресторанного та готельного господарства; 
- теоріїінноваційногорозвиткуресторанних та готельнихгосподарств, характеристику 

інноваційнихознак та форм розвиткуекономіки; 
- методипрогнозування і плануваннянововведень на рівніресторанних та 

готельнихпідприємств як інструментарійреалізаціїінноваційнихтехнологій; 
- основнівимоги до побудовисистемиорганізаційних, соціальних, інфраструктурних, 

технологічних та економічнихінноваційресторанних та готельнихпідприємств; 
- інноваційнітехнології у сферітуристичнихпослуг, спектр новітніхтехнологій, 

використовуваних у туризмі. 
вміти: 
- використовуючи міжнародний та вітчизняний досвід, формувати та впроваджувати 

інновації в діяльність підприємств індустрії гостинності; 
- керуватинапрямами і варіантамирозвиткупідприємств індустрії гостинності у 

нестабільномуринковомусередовищі; 
- впроваджувати інноваційні проекти в туристичній діяльності, інформаційні та  

інноваційні технології в процесах обслуговування туристів; 
- формувати стратегії інноваційного розвитку підприємств індустрії гостинності. 
 
 
 
 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств 
Тема 1. Сутність і функції інноваційної діяльності. Мета, об’єкт та предмет курсу. 

Основні поняття. Зміст поняття «інновація».  Види інновацій. Інноваційні процеси. Життєвий 
цикл і функції інновацій. Інноваційна діяльність в індустрії гостинності. 

Тема 2. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності. Мета та 
принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання 
інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності. 
Фінансове та інвестиційне забезпечення впровадження і-нноваційних технологій 

Тема 3.Інноваційні процеси в індустрії гостинності. Глобалізація економіки і її вплив 
на розвиток туристичних підприємств. Вплив політичної, економічної та соціальної сфер на 
інноваційні процеси в індустрії гостинності. 

Тема 4.Стратегія і планування інноваційної діяльності. Зміст та характеристика 
різних типів стратегій. Планування інновацій та інноваційні проекти. Ризики в інноваційній 
діяльності. 

Тема 5.Прогнозування інноваційних планів. Прогнозування нововведень на рівні 
підприємств індустрії гостинності. Методики прогнозування. 

 
Змістовий модуль 2. Реалізація інноваційних технологій в ресторанному господарстві 

Тема 6. Інноваційні технології та якість харчових продуктівфункціонального 
призначення.Інновації у харчовій промисловості. Оздоровчі харчові продукти як основний 
об’єкт інновацій. Поняття ф’южн-кухні та молекулярної кухні.  

Тема 7. Сучасний розвиток форматів закладів ресторанного господарства.Сучасні 
формати «Fastcasual», «Finedining», «Quick’n’casual», «Freeflow» у ресторанному бізнесі. 

Тема 8. Особливості створення меню для закладів ресторанного 
господарствасучасних форматів.Креативні особливості створення меню для ресторанних 
закладів.Особливості дизайну меню. 

Тема 9. Інноваційні форми обслуговування в ресторанному 
господарстві.Обслуговування заходів типу «гала-івент». Обслуговування за місцем 
проведення ділових, культурних, громадських заходів. Організація харчування на виставках, 
ярмарках, форумах. 

Тема 10. Інноваційні підходи до впровадження та розвитку 
номенклатуридодаткових послуг у сфері ресторанної індустрії.Основні умови для 
впровадження нової послуги в закладах ресторанного господарства. Програма надання 
послуг як таких, що перевершують очікування гостей. Класифікація додаткових послуг 
(платних та безплатних) у закладах ресторанного господарства згідно з різними ознаками. 

 
Змістовий модуль 3.  Реалізація інноваційних технологій в готельномугосподарстві 

Тема 11. Організаційні інновації в готельному господарстві.Розвиток готельного 
підприємства в системі та структурі управління. Новітні методики навчання персоналу. 
Купівля готельної франшизи. Створення власної готельної мережі. 

Тема 12. Соціальні інновації в готельному господарстві.Внутрішні та зовнішні 
соціальні інновації. Соціальний імідж організації. 

Тема 13. Інфраструктурні інновації в готельному господарстві.Інноваційні рішення 
в розвитку інфраструктури та безпеки готельних підприємств.  

Тема 14. Технологічні інновації в готельному господарстві.Використання 
інформаційної інфраструктури для обладнання номерів. Електронні системи 
бронювання.Новітні технічні засоби та системи прибирання номерного фонду та інших 
приміщень. 

Тема 15. Економічні інновації в готельному господарстві.Нові методи підвищення 
ефективності діяльності готельних підприємств шляхом реалізації функції заощадження. 
Інноваційні методи залучення інвестицій у сферу готельного господарства. 



Тема 16. Загальні показники ефекту та ефективності інноваційної 
діяльності.Критерії та показники ефективності інноваційної діяльності.Види ефектів 
інноваційної діяльності.



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього  у тому числі 
л сем с.р л Сем с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств 

Тема 1. Сутність і функції 
інноваційної діяльності 5 2 1 2 6 0,5 0,5 5 

Тема 2. Державне 
регулювання та підтримка 
інноваційної діяльності 

5 2 1 2 7 0,5 0,5 6 

Тема 3. Інноваційні процеси в 
індустрії гостинності 5 2 1 2 7 0,5 0,5 6 

Тема 4. Стратегія і 
планування інноваційної 
діяльності 

5 2 1 2 7 0,5 0,5 6 

Тема 5.Прогнозування 
інноваційних планів 5 2 1 2 9 0,5 0,5 8 

Разом – зм. модуль1 25 10 5 10 36 2,5 2,5 31 
Змістовий модуль 2.Змістовий модуль 2. Реалізація інноваційних технологій в 

ресторанному господарстві 
Тема 6. Інноваційні 
технології та якість харчових 
продуктів функціонального 
призначення 

5 2 1 2 7 0,5 0,5 6 

Тема 7. Сучасний розвиток 
форматів закладів 
ресторанного господарства 

5 2 1 2 8 0,5 0,5 7 

Тема 8. Особливості 
створення меню для закладів 
ресторанного господарства 
сучасних форматів 

5 2 1 2 8 0,5 0,5 7 

Тема 9. Інноваційні форми 
обслуговування в 
ресторанному господарстві 

5 2 1 2 7 0,5 0,5 6 

Тема 10. Інноваційні підходи 
до впровадження та розвитку 
номенклатури додаткових 
послуг у сфері ресторанної 
індустрії 

5 2 1 2 8 0,5 0,5 7 

Разом – зм. модуль 2 25 10 5 10 38 2,5 2,5 33 
Змістовий модуль 3.Реалізація інноваційних технологій в готельному господарстві 

Тема 11. Організаційні 
інновації в готельному 
господарстві 

6 2 1 3 8 0,5 0,5 7 

Тема 12. Соціальні інновації 
в готельному господарстві 6 2 1 3 8 0,5 0,5 7 

Тема 13. Інфраструктурні 
інновації в готельному 
господарстві 

7 2 1 4 6 0,5 0,5 5 

Тема 14. Технологічні 7 2 1 4 6 0,5 0,5 5 



інновації в готельному 
господарстві 
Тема 15. Економічні 
інновації в готельному 
господарстві 

7 2 1 4 9 0,5 0,5 8 

Тема 16. Загальні показники 
ефекту та ефективності 
інноваційної діяльності 

7 2 1 4 9 0,5 0,5 8 

Разом – зм. модуль 3 40 12 6 22 46 3 3 40 
Усього годин  90 32 16 42 120 8 8 104 

 
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Сутність і функції інноваційної діяльності 1 
2 Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності  1 
3 Інноваційні процеси в індустрії гостинності. 1 
4 Стратегія і планування інноваційної діяльності 1 
5 Прогнозування інноваційних планів 1 
6 Інноваційні технології та якість харчових продуктів 

функціонального призначення 
1 

7 Сучасний розвиток форматів закладів ресторанного господарства 1 
8 Особливості створення меню для закладів ресторанного 

господарства сучасних форматів 
1 

9 Інноваційні форми обслуговування в ресторанному господарстві. 1 
10 Інноваційні підходи до впровадження та розвитку номенклатури 

додаткових послуг у сфері ресторанної індустрії 
1 

11 Організаційні інновації в готельному господарстві 1 
12 Соціальні інновації в готельному господарстві 1 
13 Інфраструктурні інновації в готельному господарстві 1 
14 Технологічні інновації в готельному господарстві 1 
15 Економічні інновації в готельному господарстві 1 
16 Загальні показники ефекту та ефективності інноваційної діяльності 1 

Усього  16 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Сутність і функції інноваційної діяльності 3 
2 Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності. Правові 

аспекти інноваційної діяльності 2 

3 Інноваційні процеси в індустрії гостинності 2 
4 Стратегія і планування інноваційної діяльності 2 
5 Прогнозування інноваційних планів 2 
6 Сучасний розвиток форматів закладів ресторанного господарства 3 
7 Інноваційні форми обслуговування в ресторанному господарстві 2 
8 Сучасні тенденції впровадження і розвиток номенклатури додаткових 

послуг у сфері ресторанної індустрії 3 

9 Особливості створення меню для закладів ресторанного господарства 
сучасних форматів 2 



10 Інноваційні форми обслуговування в ресторанному господарстві 4 
11 Організаційні і соціальні інноваційні процеси у готельному господарстві 2 
12 Соціальніінновації в готельномугосподарстві 3 
13 Інфраструктурніінноваційніпроцеси в готельномугосподарстві 3 
14 Технологічніінноваціїготельнихпідприємств 3 
15 Економічніінновації у готельномубізнесі 3 
16 Загальні показники ефекту та ефективності інновацій у готельному 

господарстві 3 

 Разом  42 
 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

1. Поточний – реалізовується на семінарських заняттях. За змістом він охоплює 
перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який 
охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати 
навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст кожної теми, умінь публічно чи 
письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи. 

2. Підсумковий – здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, яка 
охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається індивідуальний варіант 
контрольних завдань, що складається з трьох частин: 

перша частина – студент має дати чітке визначення головним поняттям і термінам; 
друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь стосовно особливостей сталого 

туризму. 
 Під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної та 

самостійної роботи студента. 
Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох академічних 

годин. До модульного контролю допускаються всі студенти незалежно від їхньої поточної 
успішності та відвідування занять. Під час підсумкової модульної оцінки враховуються всі 
види робіт, передбачених робочою навчальною програмою, та які вони мали виконати під 
час відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля. 

Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня після 
його проведення. Сумарна модульна оцінка визначається після останнього модульного 
контролю з навчальної дисципліни. Сумарна модульна оцінка переводиться в залікову оцінку 
згідно шкали оцінювання. 

 
8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 
 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
мк

ов
ий

 
те

ст
 (з

ал
ік

) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 3 
 

 
 

25 

 
 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 
5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 

 
Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів 

 



Оцінюваннязнань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

- максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується заліком, становить за поточну успішність 100 балів 

- при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 
 

Залік 

А 90-100 5 Відмінно 
 
 

Зараховано 
В 81-89 4 Добре  
С 71-80 Добре 
D 61-70 3 Задовільно  
Е  51-60 Задовільно 

FX 21-50 2 Незадовільно  Не зараховано  

F 0-20 2 Незадовільно (без права 
перездачі) 

Не зараховано (без 
права перездачі) 

 
Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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