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Консультації по курсу 
Щотижнево згідно графіка, перед 

екзаменом 

ID курсу в Atutor ID 1620 

Загальна інформація про дисципліну 

Мета та цілі курсу 

Мета навчальної дисципліни: є формування у студентів компетентностей щодо управління інноваціями, опанування 
сучасними знаннями та вмінням використовувати ключові методи практичного вирішення проблем комерціалізації 
інновацій, застосування технологій реалізації нововведень у підприємницькій діяльності, розвитку технологій 
управління інноваційною діяльністю.  

Формат курсу 
Змішаний – курс, що передбачає проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого розуміння 
викладеного матеріалу і має супровід в електронному навчальному курсі системи A-Tutor, має структуру, контент, 
завдання і систему оцінювання. 

Забезпечення 
компетентностей та 

програмні результати 
навчання згідно 

стандарту вищої освіти 

Забезпечення компетентностей випускника. 
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. 
Загальні компетентності. ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 
у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя. 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 07. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з 
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використанням інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів. СК 12. Здатність ініціювати концепцію розвитку 
бізнесу, формулювати бізнес-ідею розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 
Програмні результати навчання. РН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного господарства. 
РН 06. Аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових концепцій сервісні, виробничі та організаційні процеси 
готельного та ресторанного бізнесу. РН 10. Розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології виробництва та 
обслуговування споживачів.  РН 18. Презентувати власні проекти і розробки, аргументувати свої пропозиції щодо розвитку бізнесу. 

Обсяг курсу 

 Денна форма навчання Заочна форма навчання 
Кількість кредитів/годин  3,0/90 3,0/90 

Аудиторні заняття/годин 48 14 
Самостійна робота/годин 42 76 

- лекції, годин 32 10 
- практичні заняття, годин 16 4 

Ознаки курсу Рік навчання – 4;     семестр – 7;     вибіркова;      кількість модулів – 2. 

Пререквізити 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував матеріалом таких 
дисциплін як: «Економіка підприємств сфери послуг», «Теорія і практика менеджменту», «Управління витратами та цінова політика» 

Підсумковий контроль Іспит в тестовому режимі 

Навчальні методи 

викладання курсу 
Лекції, практичні заняття, дискусії, презентації. 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, комп’ютер, комп’ютерне обладнання (комп’ютерний клас). Система дистанційного навчання 

Atutor 

Структура курсу 
МОДУЛЬ 1. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Тема 1  (2 год.) Вступ до дисципліни. Інновації і організаційні 
структури інноваційного менеджменту 

Практичне 
заняття 1 

(2 год.) 

Інновації і організаційні структури 
інноваційного менеджменту.  Закон України 
“Про інноваційну діяльність” 
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Опрацювання 
теоретичного 
лекційного 
матеріалу 

Опрацювання 
нормативних 
документів 

Індивідуальна 
робота 

Підготовка до здачі 
модуля 1 

Тема 2  (2 год.) Закон України “Про інноваційну діяльність” 

Тема 3  (2 год.) Теорії інноваційного розвитку та її сучасні концепції Практичне 
заняття 2 

(2 год.) 

Теорії інноваційного розвитку. Циклічність 
розвитку. Теорія довгих хвиль Кондратьєва. 
Класична теорія нововведень. Неокласична 
теорія нововведень. Тема 4  (4 год.) Інноваційний процес як об’єкт інноваційного 

менеджменту Практичне 
заняття 3 

(2 год.) 

Класифікація інноваційних процесів. 
Зміст і структура , моделі і етапи інноваційних 
процесів. Методи пошуку ідеї інновації. 

Тема 5  (2 год.) Особливості організаційних форм інноваційної 
діяльності 

Тема 6  (2 год.) Конкурентоспроможність і мотивація оновлення 
виробництва 

 Здача модуля 1 

МОДУЛЬ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОВВЕДЕНЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 7  (2 год.) Інноваційні процеси в готельному господарстві Практичне 
заняття 4 

Передумови і мотиви, стратегія і тактика 
оновлення виробництва. 

  



(2 год.) Загальні підходи до оновлення виробництва. 
Система безупинного поліпшення процесів і 
продуктів (СБППП). 

Тема 8  (2 год.) Інноваційні процеси в ресторанному господарстві Практичне 
заняття 5 

(2 год.) 

Інноваційні процеси в готельному 
господарстві. Інноваційні процеси в 
ресторанному господарстві 
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Опрацювання  
теоретичного 
лекційного 
матеріалу 

Опрацювання 
нормативних 
документів 

Індивідуальна 
робота 

Підготовка до здачі 
модуля 2 

Підготовка до 
екзамену 

Тема 9  (2 год.) Організація НДДКР і проектування 

Тема 10  (2 год.) Основи організаційно-технологічної підготовки 
виробництва нововведень 

Практичне 
заняття 6 

(2 год.) 

Розгляд індивідуальних робіт студентів 
 

Тема 11  (2 год.) Особливості управління персоналом в інноваційних 
організаціях 

Тема 12  (2 год.) Фінансування нововведень і ризики  Практичне 
заняття 7 

(2 год.) 

Фінансування нововведень. Форми і засоби 
фінансування нововведень. Позабюджетні 
форми підтримки інноваційної діяльності. 
Інноваційна діяльність і ризики. Оцінка ризику Тема 13  (6 год.) Основи економіки інноваційної діяльності 

Практичне 
заняття 7 

(2 год.) 

Ефективність використання інновацій. 
Економічне обґрунтування впровадження 
інновацій. Здача модуля 2 

Літературні джерела 

Основна література Допоміжна література 

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 

2. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний 
посібник / За ред. В.О.Василенко. – К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с. 

3. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: 
Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури. – 2006. – 384 с. 

1. Закон України “Про інноваційну діяльність”. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15. 

2. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний 
посібник. – К: Центр навчальної літератури. – 2007. – 400 с. 

3. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. 
Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с. 

4. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. 
Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец. Вузів. 
– К: Кондор. – 2004. – 598 с.  

Політика курсу 
Політика контролю Курс передбачає роботу в колективі.  Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.  Освоєння 

дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу.  Самостійна робота включає в 
себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, 
їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою.  Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 
термін.  Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації 
викладача.  Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та 
інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату 
студент отримує за завдання 0 балів.  Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 
виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті.  За використання телефонів і комп'ютерних засобів без 
дозволу викладача, порушення дисципліни студент видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів. 
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Використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування; залікове 
модульне тестування та опитування; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; оцінювання результатів 
виконаних самостійних робіт; студентські презентації та виступи на наукових заходах; бесіди та обговорення проблемних питань, 
методи дискусійного характеру (дискусії), ректорська контрольна робота; робота в проблемних групах, тренінгові завдання, 
індивідуальні консультації, іспит 

Політика щодо 
перескладання 

Перескладання іспитів відбувається в терміни, визначені графіком навчального процесу 

Політика щодо 
академічної 
доброчесності 

Списування під час контрольних робіт та іспитів заборонені (у т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування – за умов дистанційної форми навчання. 

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=465 

Політика щодо 
відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом навчального процесу. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та деканатом 

Система нарахування балів 
Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти ТНТУ імені Івана Пулюя: https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=86 

Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів ТНТУ імені Івана Пулюя: https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=489 
 

Модуль 1 Модуль 2 
Індивідуальна  

робота 
Підсумковий  

контроль 
Разом з  

дисципліни 

30 30 15 25 100 
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Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною 
шкалою 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В добре  
75-81 С добре 
67-74 D задовільно  
60-66 Е  задовільно 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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