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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою дисципліни «Інновації в ресторанному бізнесі та інноваційний 

інжиніринг» є формування інноваційного мислення, оволодіння студентами 

сучасними теоретичними основами та практичними навичками організації та 

управління інноваційними технологіями в ресторанному господарстві, що 

засновані на результатах наукових досліджень у галузі. 

Основним завданням вивчення дисципліни «Інновації в ресторанному 

бізнесі та інноваційний інжиніринг» є набуття комплексних знань щодо інновацій 

в ресторанному бізнесі, основ інноваційного інжинірингу, розширення і 

поглиблення у здобувачів знань сучасного стану і перспектив розвитку 

ресторанного господарства, наукового обґрунтування використання інноваційних 

методів обробки сировини, опанування студентами теоретичних, практичних 

навичок та реалізації їх при конструюванні новітніх харчових продуктів 

функціонального призначення; формування у студентів навичок впровадження 

технологічних і організаційних інновацій в сферу діяльності ресторанного 

господарства. 

Згідно з вимогами освітньої програми в результаті вивчення дисципліни 

«Інновації в ресторанному бізнесі та інноваційний інжиніринг» студент повинен: 

знати:  

- основні типи інновацій та їх особливості впровадження в сферу гостинності; 

- основні тенденції інноваційних досліджень в ресторанному бізнесі; 

- задачі і способи використання інноваційного інжинірингу в ресторанному 

бізнесі; 

- методи оцінки ефективності впровадження інновацій; 

вміти: 

- аналізувати стан закладів ресторанного господарства;  

- використовувати різні методи маркетингових досліджень для аналізу 

попиту на впровадження  інновацій; 

-  формувати структуру інноваційної концепції з обґрунтуванням її 

доцільності; 

- створювати інноваційний ресторанний продукт та впроваджувати його у 

заклад ресторанного господарства. 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інновації в ресторанному 

бізнесі та інноваційний інжиніринг» здобувач вищої освіти отримує наступні 

програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в 

Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельна-ресторанна справа» та 

освітньо-професійній програмі «Готельна-ресторанна справа» підготовки 

магістрів. 

Інтегральна компетенція: 

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру готельно-ресторанної справи 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-mahistr.doc
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241m-grs2021.pdf
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Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел  

ЗК3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології 

ЗК 6. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану 

розвитку глобальних та локальних  ринків готельних та ресторанних послуг для 

розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу  

СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для 

врахування крос-культурних особливостей функціонування  суб’єктів готельного 

та ресторанного бізнесу  

СК 3. Здатність планувати та здійснювати ресурсне забезпечення 

діяльності суб’єктів  готельного і ресторанного бізнесу 

СК4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, 

організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові  інновації у 

господарську діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, 

маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу 

СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з 

партнерами та споживачами 

СК 7. Здатність до підприємницької діяльності 

СК 8. Здатність розробляти антикризові програми  корпорацій, готельних 

та ресторанних мереж, суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів 

готельних та ресторанних послуг.  

СК 11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, 

використання інноваційних технологій у сфері готельного та ресторанного 

бізнесу. 

СК 12. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі 

готельно-ресторанної справи у мультидисциплінарних контекстах, у нових або 

незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації. 

Програмні результати навчання: 

ПНР 1.  Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, 

обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати 

альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу. 

ПНР 3. Розробляти, впроваджувати та застосовувати сучасні методи 

оцінювання ефективності впровадження інновацій в готельно-ресторанному 
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бізнесі 

ПРН 4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних та 

ресторанних послуг  

ПНР 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та 

розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують 

застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 

досліджень 

ПНР 6. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та 

інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й 

упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної 

діяльності 

ПНР 8. Ініціювати, розробляти та управляти проектами розвитку 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу із врахуванням інформаційного, 

матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. 

ПНР 9. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язання задач управління основними та допоміжними бізнес-процесами 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу  

ПНР 11. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну 

діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій та 

видів послуг (продукції) в сфері готельно-ресторанного бізнесу та в ширших 

мультидисциплінарних контекстах 

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Передують дисципліни – Інновації в індустрії гостинності; Методологія і 

організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності; Сервіс у 

ресторанному та готельному господарстві; Креативний менеджмент. 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Кількість кредитів - 4, годин – 120 (денна) 

Кількість кредитів - 4, годин – 120 (заочна) 

Навчальна дисципліна викладається на І курсі у 2-му семестрі денної та 

заочної форм навчання 

 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 40 14 14 12 

заочна 16 4 8 4 

Самостійна робота, годин Денна – 80 Заочна – 104 

 

2. Зміст дисципліни 

2.1. Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1. Поняття інновацій в ресторанному бізнесі. Продуктові, 

технологічні та технічні інновації  в ресторанному бізнесі 

№ 

теми 
Зміст теми Денна Заочна 

1.  Загальні стан, проблеми, кон’юктура ринку, напрямки та Стратегії 

розвитку закладів ресторанного бізнесу (ЗРБ) на локальному, 

регіональному, національному та світовому рівнях, суть, роль і 

напрямки інновацій їх вирішення 

2 0,5 
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2.  Продуктові інновації у ресторанному бізнесі 2 0,5 

3.  Технологічні ("процесні", торгово-технологічні, виробничо-

технологічні) та технічні інновації в ЗРБ. Сучасні технології 

приготування страв, борошняних, кондитерських виробів, напоїв 

тощо. Прогресивні форми організації харчування з ЗРБ 

2 1 

 

 

Змістовний модуль 2. Маркетингові та організаційно-управлінські інновації. 

Інноваційний потенціал та інноваційний розвиток.  

№ 

теми 
Зміст теми Денна Заочна 

4.  Маркетингові інновації 1 
0,5 

5.  Організаційно-управлінські інновації 1 

6.  Дослідження інноваційного потенціалу та етапи застосування 

інноваційного розвитку ЗРБ 
2 0,5 

 

Змістовий модуль 3. Інноваційний інжиніринг в ресторанному бізнесі.  

№ 

теми 
Зміст розділів Денна Заочна 

7. Характеристика інноваційного інжинірингу  2 0,5 

8. Інноваційні підходи в технологічному проектуванні ЗРБ 2 0,5 

 

 Разом з дисципліни 14 4 

 

2.2. Теми лабораторних занять 
№ 

теми 
Зміст теми Денна Заочна 

1.  Інноваційні технології приготування борошняних виробів 4 2 

2.  Технології кондитерських виробів, перспективні для ЗРБ 4 2 

3.  Методи контролю якості страв, продукції для визначення їх 

сенсорних характеристик, споживчої цінності, безпечності, 

екологічності 

6 4 

 Всього  14 8 

 

2.3. Теми практичних занять 

№ 

теми 
Зміст теми Денна Заочна 

1.  Аналіз стану ЗРБ м. Одеси та Одеського регіону, обґрунтування та 

розробка концепції інноваційного їх розвитку 
4 2 

2.  Вибір та обґрунтування продуктових, технологічних, 

організаційно-управлінських інновацій в ЗРБ, оцінка ефективності 

прийнятих рішень   

4 1 

3.  Планування етапів впровадження інновацій в ЗРБ, основи 

технологічного та архітектурно-будівельного інжинірингу 
4 1 

 Всього 12 4 

 

2.4.Перелік завдань до самостійної роботи 
№ 

теми 
Назва теми денна заочна Завдання  до самостійної роботи [8] 

1. Використання функціональних 

продуктів в ресторанному 

10 10 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 
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господарстві Що таке функціональні продукти?  

Вимоги до функціональних інгредієнтів 

харчової продукції 

Навести приклади біологічно активних 

добавок та суперфудів 

2. Інноваційні технології 

приготування перших страв 

5 5 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 

Сучасні способи вдосконалення процесу 

приготування супів 

3. Сучасні тенденції 

приготування холодних страв 

та закусок 

5 5 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 

Ресторанні тенденції приготування 

холодних страв та закусок 

4. Новітні технології десертів 5 10 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 

Особливості сучасної десертної кулінарії 

Способи підвищення біологічної цінності 

солодких страв 

5. Інноваційні технології 

борошняних кулінарних та 

хлібних виробів 

10 20 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 

Особливості сучасних борошняних 

виробів 

Способи підвищення біологічної цінності 

та засвоюваності борошняної продукції 

6. Розробка стратегії розвитку 

закладу ресторанного бізнесу 

10 10 Виконати завдання за варіантами: 

Розробити стратегію розвитку закладу 

ресторанного господарства 

7. Екологічний менеджмент у 

ресторанному бізнесі 

10 10 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 

Вимоги до створення екологічних 

закладів ресторанного господарства. 

Впровадження енергозберігаючих та 

ресурсоефективних технологій в 

ресторані 

8. Впровадження додаткових 

послуг у заклади ресторанного 

бізнесу 

5 5 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 

Тенденції розширення асортименту 

додаткових послуг у ресторані 

 

9. Інноваційні професійні 

послуги у закладах 

ресторанного бізнесу 

10 5 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 

Нові професії для надання інноваційних 

послуг в закладах ресторанного 

господарства (винний, хлібний, сирний 

сомельє тощо) 

10. Аналіз ЗРБ м. Одеси та 

Одеського регіону з огляду 

впровадження та використання 

інновацій 

5 10 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 

Заклади ресторанного господарства м. 

Одеси та Одеського регіону: приклади 

використання інновацій 

11. Міжнародний ринок послуг 

інжинірингу в ресторанному 

5 14 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 
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бізнесі Навести приклади міжнародного обміну 

та торгівлі інжиніринговими послугами 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Поняття інновацій в ресторанному бізнесі. Продуктові, технологічні та 

технічні інновації  в ресторанному бізнесі 

Робота на лекціях 1 2 3 3 6 1 1 2 

Робота на практичних заняттях   - - - - - - 

Робота на лабораторних 

заняттях 
5 9 3 15 27 2 10 18 

Самостійна робота   5 12 17 5 19 30 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль 1    30 50  30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Змістовий модуль 2. Маркетингові та організаційно-управлінські інновації. Інноваційний 

потенціал та інноваційний розвиток. 

Робота на лекціях 1 2 3 3 6 1 1 2 

Робота на практичних заняттях 6 11 2 12 22 1 6 11 

Самостійна робота   4 15 22 4 23 37 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль 2    30 50  30 50 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Змістовий модуль 3. Інноваційний інжиніринг в ресторанному бізнесі. 

Робота на лекціях 1 2 2 2 4 1 1 2 

Робота на практичних заняттях 6 11 1 6 11 1 6 11 

Самостійна робота   2 22 35 5 23 37 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль 2    30 50  30 50 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Можливість отримання додаткових балів 

Рейтинг за творчі здобутки  

студентів (у тому числі 

результатів неформальної 

освіти) 

0 10 – 0 10 – 0 10 

 

Критерії оцінювання до модульних контрольних робіт та екзамену 
Модульні контрольні роботи складаються з відповідей на 2 теоретичні та 1 

практичне питання. 
Таблиця 1 

Загальні критерії оцінювання 
№ 

з\п 
Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 2 3 4 
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1 Відповіді на теоретичні 

питання  (2 питання) 
30 За надану повну обґрунтовану відповідь 

на два питання (максимальний бал – 15 

балів за кожну відповідь) 

2 Створення моделі концепції 

розвитку закладу 

ресторанного господарства 

за завданням 

20 Максимальний бал нараховується за умов, 

що завдання виконано повністю, відповідь 

обґрунтовано, висновки та пропозиції 

аргументовано і оформлено належним 

чином 

Таблиця 2 
Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання 

Розподіл балів за 

відповіді на теоретичні 

питання 

Критерії оцінювання відповідей 

15-10 за умови, якщо студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, 

логічно і послідовно його викладає; вільно оперує термінологією, 

знайомий із законодавчими та нормативними документами, вміє 

аналізувати ситуацію та має альтернативні погляди на викладений 

матеріал 

9-5 за умови, якщо студент має тверді знання, грамотно і по суті викладає 

відповіді на поставленні питання, не допускає грубих помилок при 

відповіді на них, але не повністю розкриває зміст 

4-3 за умови, якщо студент знає теоретичний матеріал на рівні 

репродуктивного відтворення, але не надає належної оцінки процесів 

та явищ, не чітко формулює  категорії та допускає незначні помилки 

при відповідях 

2-0 за умови, якщо студент при відповіді допускає суттєві помилки, 

матеріал викладає не послідовно, з припущенням неточностей у 

формулюваннях та відсутності термінології 

 

4. Інформаційні ресурси 
Базові (основні) 
1. Інжиніринг у ресторанному бізнесі: навчальний посібник / Кузьмін О.В. та 

ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 488 с. 

2. П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О. Інноваційні ресторанні технології: основи 

теорії: навч. посіб. для вищ. навч. закл. Київ: Кондор-Видавництво, 2013. 250 с. 

3. Лебеденко Т.Є. Інновації в ресторанному бізнесі та інноваційний 

інжиніринг: конспект лекцій. Одеса: ОНАХТ, 2021. 56 с. 

4. Лебеденко Т.Є., Шунько Г.С., Коротич О.М. Інновації в ресторанному 

бізнесі та інноваційний інжиніринг: методичні вказівки до лабораторних і 

практичних робіт. Одеса: ОНАХТ, 2021. 42 с. 

5. Лебеденко Т.Є., Шунько Г.С., Коротич О.М. Інновації в ресторанному 

бізнесі та інноваційний інжиніринг: методичні вказівки до самостійної роботи. 

Одеса: ОНАХТ, 2021. 21 с. 

Додаткові 
6. Влащенко Н.М. Інноваційні технології у ресторанному, готельному 

господарстві та туризмі: навч. посіб. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 

373 с. 

7. Лояк Л.М. Інноваційні ресторанні технології: навчально-методичний 

посібник. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017.192 с. 
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8. Юринець З.В.Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, 

практика:монографія. Львів: СПОЛОМ, 2016. 412 с. 


