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1. Структура навчальної дисципліни 

 

Показник 

Всього годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

(дистанційна) 

форма навчання 

Кількість кредитів/годин 3/90 3/90 

Аудиторні заняття/годин 48 12 

Самостійна робота/годин 42 78 

Аудиторні заняття 

- лекції, годин 32 10 

- практичні заняття, годин 16 2 

Самостійна робота 

- опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка практичних занять 

20 56 

- виконання індивідуальних завдань 4 4 

- підготовка до проведення контрольних 

заходів (здача змістових модулів, 

заліку) тощо. 

18 18 

Екзамен   

 

Частка годин самостійної роботи студента: 

- денна форма навчання – 46%; 

- заочна форма навчання – 86%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

2.1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Управління інноваціями» – 

формування цілісної системи знань щодо інновацій та механізму управління 

ними, набуття навичок управління інноваційними процесами підприємств у сфері 

обслуговування. 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни  
За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати 

такі результати навчання: 

- Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та 

рекреаційного господарства (РН 04).  

- Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу (РН 05). 

- Розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології 

виробництва та обслуговування споживачів (РН 10). 

-  Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави (РН 20). 

- Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням 

інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів. 

- Здатність та уміння формувати та оцінювати показники господарсько-

виробничої діяльності підприємства, що займається інноваційною діяльністю, з 

урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Здатність 

оцінювати конкретну підприємницьку ситуацію з ведення бізнесу, 

використовуючи відповідні інструменти для аналізу бізнес-середовища. 

- Здатність пояснити широкий діапазон інноваційних процесів та проблем, які 

відбуваються на підприємствах, в країні та на глобальних ринках. 

- Розуміння сутності процесу розвитку інноваційної діяльності суб'єктів 

господарювання та механізму управління інноваціями; базові уявлення про 

координацію діяльності функціональних підрозділів підприємства, установи, 

організації інноваційного спрямування. 

- Розуміння процесу створення креативної організації та розвитку 

креативного середовища.  

- Вміння визначати конкурентні переваги підприємства на ринку інноваційної 

продукції. 

- Здатність враховувати та визначати ризики інноваційної діяльності. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей: 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб'єктів готельного і 

ресторанного бізнесу, що передбачає застосування теорій та методів системи 

наук, які формують концепції гостинності і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 
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Загальні компетентності.  

- ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 7 знаннями.  

- ЗК 04. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

- ЗК 09. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

- ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності.  

- СК 04. Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та 

внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії.  

- СК 05. Здатність управляти підприємством, приймати рішення у 

господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.  

- СК 06. Здатність проектувати технологічний процес виробництва 

продукції і послуг та сервісний процес реалізації основних і додаткових послуг у 

підприємствах (закладах) готельно-ресторанного та рекреаційного господарства.  

- СК 07. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням 

інноваційних технологій виробництва та обслуговування  

- СК 12. Здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати 

бізнес-ідею розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.   

 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

3.1. Лекційні заняття 

 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

МОДУЛЬ 1. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

1 Тема: Інновації і організаційні структури 

інноваційного менеджменту 

1. Суть, зміст і функції інновацій. 

2. Класифікація інновацій. 

3. Інновації як об’єкт менеджменту. Функції та 

завдання інноваційного менеджменту. 

4. Основні поняття інноваційного менеджменту. 

2 1 

2 Тема: Теорії інноваційного розвитку та її сучасні 

концепції 

1. Циклічність розвитку. 

2. Теорія довгих хвиль М.Д. Кондратьєва. 

3. Класична теорія нововведень. 

4. Неокласична теорія нововведень. 

5. Теорія прискорення. 

2 - 
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6. Соціально-психологічна модель. 

3-4 Тема: Інноваційний процес як об’єкт інноваційного 

менеджменту 

1. Поняття інноваційного процесу. 

2. Класифікація інноваційних процесів. 

3. Моделі і етапи інноваційних процесів. 

4. Зміст і структура інноваційного процесу 

5. Ініціація – початковий етап інноваційного процесу. 

6. Методи пошуку ідеї інновації. 

7. Просування і дифузія – кінцевий етап інноваційного 

процесу. 

4 1 

5 Тема: Особливості організаційних форм інноваційної 

діяльності 

1. Класифікація інноваційних організацій. 

2. Класифікація наукових організацій по рекомендаціях 

Фраскаті. 

3. Стратегії віолентів, патієнтів, комутантів, 

експлерентів. 

4. Особливості малих фірм. 

5. Структури інноваційних організацій. 

2 1 

6 Тема: Закон України “Про інноваційну діяльність” 

1. Основні напрямки інноваційної політики держави. 

2. Функції центральних і місцевих органів в сфері 

інноваційної діяльності. 

3. Конкурсно-контрактна система створення науково-

технічної продукції 

2  

7 Тема: Конкурентоспроможність і мотивація 

оновлення виробництва 

1. Конкурентоспроможність як джерело нововведень. 

2. Передумови і мотиви оновлення виробництва. 

3. Стратегія і тактика оновлення виробництва. 

4. Загальні підходи до оновлення виробництва. 

5. Діяльність інноваційних організацій. 

6. Система безупинного поліпшення процесів і 

продуктів (СБППП). 

2 1 

МОДУЛЬ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОВВЕДЕНЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ 

8 Тема: Інноваційні процеси в готельному 

господарстві 

1. Організаційні інновації в готельному господарстві 

2. Соціальні інновації в готельному господарстві 

3. Інфраструктурні інновації в готельному господарстві  

4. Технологічні інновації в готельному господарстві  

2 1 
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5. Економічні інновації в готельному господарстві 

9 Тема: Інноваційні процеси в ресторанному 

господарстві 

1. Специфіка інновацій ресторанного бізнесу 

2. Види ресторанних інновацій 

3. Тенденції упровадження інноваційних підходів 

4. Інформаційно-комп’ютерні технології у 

ресторанному бізнесі 

5. Додаткові послуги та інновації в соціокультурному 

просторі ресторанного бізнесу 

2 1 

10 Тема: Організація НДДКР і проектування. 

1. Взаємозв’язок НТП і НДДКР в інноваційній 

діяльності. 

2. Завдання, принципи і етапи НДДКР. 

3. Патентно-ліцензійна діяльність інноваційної 

організації. 

4. Основи інноваційного проектування. 

2 1 

11 Тема: Основи організаційно-технологічної 

підготовки виробництва нововведень 

1. Тенденції розвитку технологій і їх класифікація. 

2. Задачі, особливості і стадії організаційно-

технологічної підготовки виробництва. 

3. Мережеве планування ОТПВ. 

4. Аналіз і прогнозування організаційно-технічного 

рівня виробництва. 

5. Реінжиніринг як інструмент підвищення 

організаційно-технічного рівня виробництва. 

2 1 

12 Тема: Особливості управління персоналом в 

інноваційних організаціях 

1. Специфіка інноваційного менеджменту. 

2. Організаційна структура інноваційного колективу. 

3. Мотивація персоналу. 

4. Цільові групи в інноваційних колективах. 

5. Режими роботи в наукових організаціях. 

2  

13 Тема: Фінансування нововведень і ризики 

1. Суть системи фінансування інноваційної діяльності. 

2. Форми і засоби фінансування нововведень. 

3. Позабюджетні форми підтримки інноваційної 

діяльності. 

4. Інноваційна діяльність і ризики. 

5. Методи оцінки ризику. 

6. Управління ризиками і ризик-тейкери. 

2 1 



8 

 

  

14-16 Тема: Основи економіки інноваційної діяльності 

12.1. Ефективність використання інновацій. 

12.2. Загальна економічна ефективність інновацій. 

12.3. Економічне обґрунтування впровадження 

інновацій. 

12.4. Ефект від виходу інноваційних технологій на 

зовнішній ринок. 

6 1 

 

3.2. Практичні заняття 

 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Практичне заняття №1 

Тема: Інновації і організаційні структури інноваційного 

менеджменту. 

1. Обговорення питань теми: 

 Суть, зміст і функції інновацій. 

 Класифікація інновацій. 

 Функції та завдання інноваційного менеджменту. 

 Основні поняття інноваційного менеджменту. 

 Інноваційний процес як об’єкт інноваційного 

менеджменту. 

 Теорії інноваційного розвитку 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2  

2 Практичне заняття №2 

Тема: Інноваційний процес як об’єкт інноваційного 

менеджменту. 

1. Обговорення питань теми: 

 Поняття інноваційного процесу. Класифікація 

інноваційних процесів. Зміст і структура інноваційного 

процесу. 

 Моделі і етапи інноваційних процесів: ініціація, 

просування, дифузія. 

 Конкурентоспроможність і мотивація оновлення 

виробництва. 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних робіт студентів 

  

3 Практичне заняття №3 

Тема. Конкурентоспроможність і мотивація 
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оновлення виробництва. 

1. Обговорення питань теми: 

 Конкурентоспроможність як джерело нововведень. 

 Передумови і мотиви оновлення виробництва. 

 Стратегія і тактика оновлення виробництва. 

 Система безупинного поліпшення процесів і 

продуктів (СБППП). 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних робіт студентів 

4 Практичне заняття №4 

1. Модульний контроль. 

2. Розгляд індивідуальних робіт студентів 

  

5 Практичне заняття №5 

Тема: Інноваційні процеси в готельному господарстві 

1. Обговорення питань теми: 

 Організаційні інновації в готельному господарстві 

 Соціальні інновації в готельному господарстві 

 Інфраструктурні інновації в готельному господарстві  

 Технологічні інновації в готельному господарстві  

 Економічні інновації в готельному господарстві 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних робіт студентів 

  

6 Практичне заняття №6 

Тема: Інноваційні процеси в ресторанному 

господарстві 

1. Обговорення питань теми: 

 Специфіка інновацій ресторанного бізнесу 

 Види ресторанних інновацій 

 Тенденції упровадження інноваційних підходів 

 Інформаційно-комп’ютерні технології у 

ресторанному бізнесі 

 Додаткові послуги та інновації в соціокультурному 

просторі ресторанного бізнесу 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних робіт студентів 

  

7 Практичне заняття №7 

Тема: Основи економіки інноваційної діяльності 

1. Розв’язання конкретних управлінських ситуацій 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних робіт студентів 

2  
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8 Практичне заняття №8 

Тема: Основи економіки інноваційної діяльності 

1. Розв’язання конкретних управлінських ситуацій 

2. Модульний контроль. 

3. Розгляд індивідуальних робіт студентів 

2  

 

3.3. Самостійна робота 

 

№ Найменування робіт 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 

20 10 

2 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції: 

 46 

3 Виконання індивідуальних завдань 4 4 

4 Підготовка до проведення контрольних заходів (здача 

змістових модулів, іспитів) тощо.  

18 18 

УСЬОГО годин: 42 78 
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4. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

 

Форма підсумкового семестрового контролю – залік 

 

Модуль 1 Модуль 2 
Індивідуальна 

робота 

Підсумковий 

контроль 

Разом з 

дисципліни 

30 35 10 25 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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5. Навчально-методичне забезпечення 

 

1. Управління інноваціями (Програма, курс лекцій, практичні заняття, 

самостійна робота, індивідуальні завдання, тести). Навч.-метод. посібник. / 

І.І. Стойко /. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 200 с. 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17290 

 

6. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Стойко І.І. Управління інноваціями (Програма, курс лекцій, практичні 

заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, тести). Навч.-метод. 

посібник. / І.І. Стойко /. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 200 

с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17290 

 

Нормативні документи 

 

1. Закон України “Про інноваційну діяльність”. 

 

Допоміжна 

1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний 

посібник / За ред. В.О.Василенко. – К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с. 

2. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К: Центр 

навчальної літератури. – 2007. – 400 с. 

3. Инновационный менеджмент: Ученик для вузов / С.Д. Ильенкова, 

Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягутин и др.; Под ред. С.Д.Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – 343 с. 

4. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 

2003. – 504 с. 

5. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в 

організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец. Вузів. – К: Кондор. – 2004. – 

598 с.  

6. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: 

Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури. – 2006. – 384 с, 

7. Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю. Навчальний  

посібник. – К: Зовнішня торгівля. – 2003. – 304 с. 

8. Котельников Д.І., Задорожна С.М. Управління конкурентоспроможністю. 

Навчальний посібник. – К: Видавничий Дім «Слово». – 2004. – 168 с. 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17290
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17290
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7. Зміни та доповнення до робочої програми навчальної дисципліни 

 

№ Зміст внесених змін (доповнень) 
Дата і № протоколу 

засідання кафедри 
Примітки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


