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Назва курсу Інновації у готельно-ресторанному господарстві 
Адреса 

викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Дорошенка, 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»  
Спеціальність : 241 «Готельно-ресторанна справа» 

Викладачі курсу Жук Юрій Ігорович, кандидат географічних наук, асистент 
Контактна 

інформація 

викладачів 

yuriy.zhuk@lnu.edu.ua 
https://geography.lnu.edu.ua/employee/zhuk-yurij-ihorovych 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

використовуючи програми Skype, Viber. Messenger. Для погодження 

часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача 

або дзвонити. 
Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/employee/zhuk-yurij-ihorovych 
Інформація про 

курс 
Навчальна програма дисципліни «Інновації у готельно-ресторанному 

господарстві» розроблена для студентів, які навчаються за напрямом 241 

«Готельно-ресторанна справа».  
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. 
Коротка 

анотація курсу 
Дисципліна «Інновації у готельно-ресторанному господарстві» є 

нормативною дисципліною з спеціальності готельно-ресторанна справа 
для освітньої програми підготовки бакалаврів, яка викладається в 8 
семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 
Мета та цілі 

курсу 
Мета: оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними 

навичками організації та управління інноваційними технологіями в 

ресторанному, готельному господарстві. 
Завдання: 
- 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; 
- формування знань щодо новітніх механізмів та методів управління 

міжнародними та вітчизняними підприємствами індустрії гостинності. 

mailto:yuriy.zhuk@lnu.edu.ua
https://geography.lnu.edu.ua/employee/zhuk-yurij-ihorovych
https://geography.lnu.edu.ua/employee/zhuk-yurij-ihorovych


Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова 
1. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / В.О. 

Василенко. - ЦУЛ ; Фенікс, 2003. - 440 с. 
2. Влащенко Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології в туризмі» / Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова, 2015. – 131 с. 
3. Влащенко Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інноваційні 

технології в готельному господарстві» / Н. М. Влащенко; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 

– 89 с. 
4. Волков Ю. Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов / Ю. Ф. 

Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 352 с. 
5. Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе / Малахова Н.Н., Ушаков 

Д.С. - Ростов н/Д : МарТ, 2008. - 224 с. 
6. Мальська, М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник. / 

Мальська М. П. – К. : ЦУЛ, 2010. – 472 с. 
7. Новиков В.С. Инновации в туризме. -М.: ИЦ «Академия», 2007. - 208 с. 

Допоміжна 
1. Журавльова С.М. Стратегія інноваційної діяльності на підприємствах 

готельного господарства // Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - 
№2(8).  

2. Пащута М.Т., Шкільнюк О.М. Інновації: понятійно-термінологічний 

апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання. Навч. посібник. – 
К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 118 с. 

3. П'ятницька Г. Сучасні проблеми інноваційного розвитку ресторанного 

господарства України / Г. П'ятницька, О. Григоренко // Вісник КНТЕУ. - 
2005. - №1. - С.5-11. 

4. П'ятницька Г.Т Вплив інноваційних змін на діяльність підприємств 

ресторанного господарства / Г.Т. П'ятницька, Н.О. П'ятницька // 
Економіка розвитку. - 2013. - №1(65). - С.122-126. 

5. Шаповалова О.М. Інноваційна діяльність як основа підвищення 

конкурентоспроможності готельного господарства / О.М. Шаповалова // 

Вісник Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля. - 2013. - №16. - С.224-228. 
6. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: 

Підручник.:[для вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. 

перероб. та допов.– К.: Центр учбової літератури, 2011 – 584 с. 
 

Тривалість 

курсу 
90 год. 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

семінарських /практичних занять та 58 годин самостійної роботи 
Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
знати: 
- особливості розвитку нових форматів закладів індустрії 

гостинності (ресторанні та готельні підприємства) та їх 

трансформацію на сучасному вітчизняному ринку; 
- інноваційні форми обслуговування та форми надання 

професійних послуг у закладах ресторанного та готельного 

господарства; 
- теорії інноваційного розвитку ресторанних та готельних 

господарств, характеристику інноваційних ознак та форм розвитку 

економіки; 



- методи прогнозування і планування нововведень на рівні 

ресторанних та готельних підприємств як інструментарій реалізації 

інноваційних технологій; 
- основні вимоги до побудови системи організаційних, соціальних, 

інфраструктурних, технологічних та економічних інновацій 

ресторанних та готельних підприємств; 
- інноваційні технології у сфері туристичних послуг, спектр 

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

та впроваджувати інновації в діяльність підприємств індустрії 

гостинності; 
- керувати напрямами і варіантами розвитку підприємств індустрії 

гостинності у нестабільному ринковому середовищі; 
- впроваджувати інноваційні проекти в туристичній діяльності, 

інформаційні та  інноваційні технології в процесах обслуговування 

туристів; 
- формувати стратегії інноваційного розвитку підприємств 

індустрії гостинності. 
Ключові слова Інновація, нововведення, інноваційна стратегія, управління ризиками 
Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми 

навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та 

своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 
самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 
першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 
самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 
(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно засвоює 
навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на 
третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій з використанням мультимедійного забезпечення,  
проведення практичних робіт та консультації для кращого розуміння тем 
курсу 

Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ «ІННОВАЦІЇ У 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» 
Підсумковий 

контроль, форма 
Іспит (згідно балів отриманих протягом семестру) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  дисциплін 
економічного, юридичного блоків, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату системи предмету 
Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

викладання 

курсу 

Лекційна форма навчання:  
- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 
- пояснення та наведення прикладів з поточної економічної ситуації в 

Україні по питаннях лекцій з метою кращого опанування навчального 

матеріалу; 
-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 
Практичне заняття:  
-  доповідь, відповідь, обговорення; 
- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 



забезпечення. 
Необхідне 

обладнання 
Персональні комп’ютери (бажано), смартфони, стандартне аудиторне 

обладнання, мультимедійне устаткування. 
Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  
• практичні/самостійні тощо: максимальна кількість балів 50 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 50  
• залік: згідно балів отриманих протягом семестру 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 

студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

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

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

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

додаткових послуг у сфері ресторанної індустрії.  
11. Організаційні інновації в готельному господарстві.  
12. Соціальні інновації в готельному господарстві.  
13. Інфраструктурні інновації в готельному господарстві.  
14. Технологічні інновації в готельному господарстві.  
15. Економічні інновації в готельному господарстві.  



16. Загальні показники ефекту та ефективності інноваційної діяльності. 
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) 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

 (всі форми навчання) 
 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

те
ст

 (
іс

п
и

т)
 Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
50 

 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

8 6 6 6 6 6 6 6 
 



СХЕМА КУРСУ «ІННОВАЦІЇ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» 
 

Тиж.  

/  
дата 

 

Тема, 
план, 

короткі тези 

Форма  

діяльності 
(заняття) 
лекція, 

самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота) 

Література  Завдання, 
год 

Термін 
виконання 

1 Тема 1. Інноваційні технології та 

якість харчових продуктів 

функціонального призначення. 

Інновації у харчовій промисловості. 

Оздоровчі харчові продукти як 

основний об’єкт інновацій. Поняття 

ф’южн-кухні та молекулярної кухні. 

Сучасний розвиток форматів 

закладів ресторанного господарства. 
Сучасні формати «Fast casual», «Fine 

dining», «Quick’n’casual», «Free flow» у 

ресторанному бізнесі. 

Лекція Базова 
1. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: Навчальний 

посібник / В.О. Василенко. - ЦУЛ ; Фенікс, 2003. - 440 с. 
2. Влащенко Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології в туризмі» / Н. М. Влащенко, М. В. 

Тонкошкур ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 131 
с. 
3. Влащенко Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології в готельному господарстві» / Н. М. 

Влащенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 89 с. 
4. Волков Ю. Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и 

ресторанов / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 
352 с. 
5. Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе / 

Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. - Ростов н/Д : МарТ, 2008. - 
224 с. 
6. Мальська, М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : 

підручник. / Мальська М. П. – К. : ЦУЛ, 2010. – 472 с. 
7. Новиков В.С. Инновации в туризме. -М.: ИЦ «Академия», 

2007. - 208 с. 
Допоміжна 
1. Журавльова С.М. Стратегія інноваційної діяльності 

на підприємствах готельного господарства // Економіка. 

Управління. Інновації. - 2012. - №2(8).  
2. Пащута М.Т., Шкільнюк О.М. Інновації: понятійно-

  

2 Інноваційні технології та якість 

харчових продуктів 

функціонального призначення. 
Сучасний розвиток форматів 

закладів ресторанного господарства 

Семінарське 

заняття 
1. 

Підготувати 

питання до 

теми 
2. 

Обговорити 

доповіді 

Протягом 

поточного 

тижня 

3 Тема 2. Особливості створення меню 

для закладів ресторанного 

господарства сучасних форматів. 

Креативні особливості створення меню 

для ресторанних закладів. Особливості 

дизайну меню. 

Лекція   

4 Особливості створення меню для 

закладів ресторанного господарства 

Семінарське 

заняття 
1. 

Підготувати 

Протягом 

поточного 



сучасних форматів термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи 

стимулювання. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2005. - 118 с. 
3. П'ятницька Г. Сучасні проблеми інноваційного 

розвитку ресторанного господарства України / Г. 

П'ятницька, О. Григоренко // Вісник КНТЕУ. - 2005. - №1. - 
С.5-11. 
4. П'ятницька Г.Т Вплив інноваційних змін на 

діяльність підприємств ресторанного господарства / Г.Т. 

П'ятницька, Н.О. П'ятницька // Економіка розвитку. - 2013. - 
№1(65). - С.122-126. 
5. Шаповалова О.М. Інноваційна діяльність як основа 

підвищення конкурентоспроможності готельного 

господарства / О.М. Шаповалова // Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля. - 2013. - №16. - С.224-228. 
6. Організація обслуговування у закладах ресторанного 

господарства: Підручник.:[для вищ. навч. закл.] / За ред. 

П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр 

учбової літератури, 2011 – 584 с. 

питання до 

теми 
2. 

Обговорити 

доповіді 

тижня 

5 Тема 3. 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.  

Лекція   

6 Інноваційні форми обслуговування в 

ресторанному господарстві. 
Семінарське 

заняття 
1. 

Підготувати 

питання до 

теми 
2. 

Обговорити 

доповіді 

Протягом 

поточного 

тижня 

7 Тема 4. Інноваційні підходи до 

впровадження та розвитку 

номенклатури додаткових 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. 

Лекція   

8 Інноваційні підходи до 

впровадження та розвитку 

номенклатури додаткових послуг у 

сфері ресторанної індустрії 

Семінарське 

заняття 
1. 

Підготувати 

питання до 

теми 
2. 

Протягом 

поточного 

тижня 



Обговорити 

доповіді 
3. Модуль 

9 Тема 5. Організаційні інновації в 

готельному господарстві. Розвиток 

готельного підприємства в системі та 

структурі управління. Новітні методики 

навчання персоналу. Купівля готельної 

франшизи. Створення власної готельної 

мережі. Соціальні інновації в 

готельному господарстві. Внутрішні та 

зовнішні соціальні інновації. 

Соціальний імідж організації. 

Лекція   

10 Організаційні інновації в готельному 

господарстві. Соціальні інновації в 

готельному господарстві 

Семінарське 

заняття 
1. 

Підготувати 

питання до 

теми 
2. 

Обговорити 

доповіді 

Протягом 

поточного 

тижня 

11 Тема 6. Інфраструктурні інновації в 

готельному господарстві. Інноваційні 

рішення в розвитку інфраструктури та 

безпеки готельних підприємств.  

Лекція   

12 Інфраструктурні інновації в 

готельному господарстві 
Семінарське 

заняття 
1. 

Підготувати 

питання до 

теми 
2. 

Обговорити 

доповіді 

Протягом 

поточного 

тижня 

13 Тема 7. Технологічні інновації в 

готельному господарстві. 

Використання інформаційної 

інфраструктури для обладнання 

номерів. Електронні системи 

бронювання. Новітні технічні засоби та 

Лекція   



системи прибирання номерного фонду 

та інших приміщень.  
14 Технологічні інновації в готельному 

господарстві 
Семінарське 

заняття 
1. 

Підготувати 

питання до 

теми 
2. 

Обговорити 

доповіді 

Протягом 

поточного 

тижня 

15 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. Загальні показники 

ефекту та ефективності інноваційної 

діяльності. Критерії та показники 

ефективності інноваційної діяльності. 
Види ефектів інноваційної діяльності. 

Лекція   

16 Економічні інновації в готельному 

господарстві. Загальні показники 

ефекту та ефективності інноваційної 

діяльності 

Семінарське 

заняття 
 1. 

Підготувати 

питання до 

теми 
2. 

Обговорити 

доповіді 
3. Модуль 

Протягом 

поточного 

тижня 

 


