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1) Мета опанування дисципліни: розширення і поглиблення знань спрямованих на вдосконалення 

існуючих та розроблення більш ефективних інноваційних технологій; вміння визначати особливості і 

динаміку трансформації форматів закладів ресторанного господарства у відповідності до змін 

ресторанного бізнесу; створення і напрями розвитку інноваційних форм сервісу різноформатних 

закладів ресторанного господарства та 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, 

основаними на результатах наукових досліджень у галузі. 

 

2) Завдання: надання теоретичних знань і практичних вмінь з застосування методів прогнозування і 

планування нововведень на рівні готельних підприємств як інструментарію реалізації інноваційних 

технологій, а також вимог до побудови системи організаційних, соціальних, інфраструктурних, 

технологічних та економічних інновацій готельних підприємств. 
 

3) Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  
 

Знання і розуміння: практичних вмінь з застосування методів прогнозування і планування нововведень 

на рівні готельних підприємств 

Застосування знань і розумінь: теоретичних основ та практичних навичок організації та управління 

інноваційними технологіями в готельному господарстві. 

 

4) Зміст дисципліни розкривається в темах:  
 

Змістовий модуль 1. Інноваційні технології в ресторанному та готельному господарстві 

Тема 1. Сутність інноваційного розвитку та планування інновацій 

Тема 2. Сутнісна характеристика інновацій, інноваційних продукції та послуг 

Тема 3. Прогнозування і планування нововведень на рівні готельних підприємств 

Тема 4. Поняття життєвого циклу інновації та інноваційного процесу 

Тема 5.  Інноваційні процеси у готельному господарстві 

Тема 6. Організаційні і соціальні інноваційні процеси у готельному господарстві 

 

Змістовий модуль 2. Сучасні технології продукції ресторанного господарства 

Тема 7. Інфраструктурні інноваційні процеси в готельному господарстві 

Тема 8. Технологічні інновації готельних підприємств 

Тема 9. Економічні інновації у готельному бізнесі 

Тема 10. Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності готельного підприємства 

Тема 11. Загальні показники ефекту та ефективності інновацій у готельному господарстві 

Тема 12. Оцінювання ефективності інноваційного проекту готельного підприємства 
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