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ВСТУП 
 

Інноваційні технології в готельному господарстві є одним з ключових фа-
кторів успіху для підприємств цієї сфери, рішення про впровадження яких здій-
снюється на вищому рівні керівництва підприємства. Метою керівництва готе-
льних підприємств у цьому аспекті діяльності є визначення основних напрямів 
науково-технічної і виробничої діяльності. Інноваційні технології зумовлюють 
створення необхідних умов для сталого розвитку готельних підприємств, спря-
мованих на досягнення їх конкурентоспроможності на основі дотримання як 
державних, так і міжнародних стандартів якості. 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними осно-
вами та практичними навичками організації та управління інноваційними техно-
логіями в готельному господарстві, заснованими на результатах наукових дос-
ліджень у галузі. 

Предмет вивчення дисципліни – напрями інноваційної діяльності підпри-
ємств готельного господарства. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час прове-
дення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських), лабораторних. 
На лекціях розглядаються основні питання курсу. Найбільш важливі та складні 
питання винесено на розгляд та обговорення під час практичних занять. Погли-
блене вивчення окремих питань і закріплення знань здійснюється під час вико-
нання самостійної роботи, якій приділяється значна увага. 

 
1. ПРАКТИЧНІ (СЕМІНАРСЬКІ) ЗАНЯТТЯ 

 
Теми практичних (семінарських) занять 

 
Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріп-

лення студентами теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостій-
ного вивчення матеріалу дисципліни та виконання індивідуального науково-
дослідного завдання. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямованого на фор-
мування вмінь і навичок з виконання певних видів робіт, а саме проведення 
аналізу й подання обґрунтованих висновків щодо напрямків удосконалення ін-
новаційної діяльності на вітчизняних підприємствах. 

За кожною темою викладач проводить семінарське заняття, на якому ор-
ганізує обговорення зі студентами питань із тем, визначених робочою навчаль-
ною програмою, формує вміння та навички практичного застосування теорети-
чних положень навчальної дисципліни шляхом індивідуального виконання від-
повідно до сформованих завдань. 

Завдання містить проведення попереднього контролю знань, умінь і на-
вичок студентів, встановлення загальної проблеми викладачем та її обговорен-
ня за участю студентів, розв’язання контрольних завдань, тестовий контроль, 
перевірку й оцінювання. 
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Підсумкові оцінки за кожне заняття заносять до журналу. Оцінки, отри-
мані студентом на семінарських заняттях, ураховують під час виставлення по-
точної оцінки за змістовими модулями з навчальної дисципліни „Інноваційні 
технології в готельному господарстві ”. 

Проведення практичного заняття базується на попередньо підготовлено-
му матеріалі: тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідни-
ми теоретичними положеннями, пакетах завдань різного ступеня складності для 
розв’язання студентами на занятті, групі письмових та усних питань за темою 
практичного (семінарського) заняття. 

Усі практичні заняття проходять за планом проведення практичних (семі-
нарських) занять (див. табл. 1). 

 

 Таблиця 1 – План проведення практичних занять для студентів денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 

8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа» 
 

№ 
заняття 

Зміст Кількість 
годин 

1 2 3 
МОДУЛЬ 1.  «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В  

ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ»  
 

Змістовий  модуль 1.1 Організація інноваційної діяльності підприємств        
готельного господарства 

Тема 1. Інно-
вація як об’єкт 
управління 

1.1. Сутність і передумови розвитку інноваційної дія-
льності на підприємствах готельної індустрії. 
1.2. Економічна глобалізація готельного бізнесу на ін-
телектуальній основі. 

2 

Тема 2. Про-
гнозування ін-
новаційних 
планів 

2.1. Прогнозування нововведень на рівні готельних 
підприємств. 
2.2. Сутність і принципи планування інновацій. 2 

Тема 3. Інно-
ваційні проце-
си в готельно-
му господарс-
тві 

3.1. Організаційні інновації в готельному господарстві. 
3.2. Соціальні інновації в готельному господарстві. 
3.3. Інфраструктурні інновації в готельному госпо-
дарстві. 
3.4. Технологічні інновації в готельному господарстві. 
3.5. Економічні інновації в готельному господарстві. 

2 

Всього за ЗМ 1: 6 
Змістовий  модуль 1.2 Реалізація інноваційних технологій в готе-

льному господарстві 
 

Тема 4. Забез-
печення інно-
ваційних пла-
нів 

4.1. Проектування інноваційних продуктів (послуг). 
4.2. Розробка концепції інноваційного проекту готе-
льного підприємства. 3 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

Тема 5. Ком-
плексна оцінка 
ефективності 
інноваційної 
діяльності го-
тельного підп-
риємства 

5.1. Методологічні основи оцінювання ефективності 
інновацій. 
5.2. Комплексна оцінка інноваційної діяльності готе-
льного підприємства. 3 

Всього за ЗМ 2: 6 
Всього за модулем 1: 12 

 
2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
 Самостійна робота студентів є важливим елементом успішного засвоєння 
матеріалу дисципліни. Основою тут є самостійна праця студентів із вітчизня-
ними та закордонними джерелами, нормативними актами у сфері інноваційного 
менеджменту. Самостійна робота – інструмент опанування навчального матері-
алу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Основними видами са-
мостійній роботи студентів є: 

− обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманого на лекціях; 
− опрацювання та вивчення інформації з джерел, рекомендованих до ви-

вчення; 
− підготовка до практичних (семінарських) занять, дискусій, роботи у гру-

пах, опитування, тестування; 
− контрольна перевірка кожним студентом якості особистих знань за запи-

таннями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю. 
Перелік питань для самостійного опрацювання подано в таблиці 2. 
 
 

Таблиця 2 – Перелік питань для самостійного опрацювання для студентів ден-
ної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 

8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа» 
 

Назва теми Питання для самостійного  
опрацювання (за ЗМ та темами) 

Кіль-
кість 
годин 

Рекомендована 
література 

1 2 3 4 
Модуль 1 Інноваційні технології в готельному господарстві 

ЗМ 1. Організація інноваційної діяльності підприємств готельного 
господарства 

Тема 1. Іннова-
ція як об’єкт 
управління 

1.1. Становлення поняття «інновація» 
та його основні визначення 
1.2. Сутнісна характеристика інновацій, 
інноваційних продукції та послуг 

12 

Література: 
основна [4, 6]; 
Додаткова 

[2, 3, 5, 7, 8]. 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 

Тема 2. Про-
гнозування ін-
новаційних 
планів 

2.1. Класифікаційні групи методів про-
гнозування.  
2.2. Основні етапи творчого процесу.  
2.3. Класифікація інноваційних планів. 

12 

Література: 
основна [4, 6] 
додаткова 
[10 – 12]. 

Тема 3. Іннова-
ційні процеси у 
готельному го-
сподарстві 

3.1. Організаційна структура інновацій-
ного колективу 
3.2. Використання РR-технологій. 
3.3. Загальні відомості про будівництво, 
реконструкцію і технічне переозброєн-
ня готельних підприємств. 

12 

Література: 
нормативна 

[1 – 12]; осно-
вна [1 – 3, 5]; 
Додаткова 
[4, 6, 9 ]. 

Всього за ЗМ 1: 36  
ЗМ 2. Реалізація інноваційних технологій в готельному господарстві 

Тема 4. Забез-
печення інно-
ваційних планів 

4.1. Оцінювання альтернатив іннова-
ційних ідей. 
4.2. Джерела і механізми фінансування 
інноваційної діяльності. 

2 

Література: 
основна 

[1 – 3, 5]; 
додаткова 
[1, 4, 10]. 

Тема 5. Ком-
плексна оцінка 
ефективності 
інноваційної 
діяльності 

готельного під-
приємства 

5.1. Загальні показники ефекту та ефек-
тивності інновацій у готельному госпо-
дарстві. 
5.2. Показники і методи оцінювання 
ефективності інновацій на підприємст-
ві. 

2 

Література:  
Нормативна 

[2, 3]; 
основна [4, 6]; 
додаткова 
[4, 5, 9]. 

Всього за ЗМ 2: 4  
Всього за модулем 1 40  
 

 
3. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види занять, які 

згідно з програмою дисципліни „Інноваційні технології в готельному господар-
стві ” передбачають лекційні, практичні (семінарські), лабораторні заняття, а 
також самостійну роботу та виконання розрахунково-графічної роботи. 

Контрольні заходи для студентів денного навчання включають поточний і 
підсумковий контроль. 

Перевірка і оцінювання знань студентів проводиться в таких формах: 
• оцінювання знань студента під час практичних (семінарських) занять; 
• оцінювання знань студента під час лабораторних занять; 
• виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (у вигляді 

РГР); 
• проведення проміжного контролю (опитування або письмові завдання); 
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• проведення контролю знань за змістовними модулями; 
• проведення підсумкового (письмового) заліку. 

Загальна оцінка за змістовий модуль складається з поточних оцінок, яку 
студент отримує під час практичних (семінарських), лабораторних занять та 
оцінок за змістові модулі. 

Загальна (модульна) оцінка з дисципліни визначається як середнє ариф-
метичне оцінок за змістовні модулі, оцінки за виконання індивідуального за-
вдання та оцінки за результатами підсумкового іспиту. 

Оцінювання знань студента здійснюється під час практичних (семінарсь-
ких) занять та виконання індивідуальних завдань і проводиться за 4 - бальною 
шкалою за такими критеріями: 
1. розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблеми, що розгляда-

ється; 
2. ступінь засвоєння матеріалу навчальної дисципліни; 
3. ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літерату-

рою з питань, що розглядаються; 
4. уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних ситуацій, 

розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних за-
вдань, та завдань, що винесені на розгляд в аудиторії; 

5. логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при висту-
пах в аудиторії, вміння обґрунтувати свою позицію, здійснювати узагаль-
нення інформації та роботи висновки. 

Оцінювання знань студента проводиться за 4 - бальною шкалою (відмін-
но, добре, задовільно, незадовільно): 
1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен: 

• укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 
• викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, пов'язано й обґрунтова-

но; 
• вміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оціни-

ти її і обґрунтувати ухвалене рішення;  
• впевнено відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії й без за-

уважень з їх боку. 
2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен: 

• укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 
• викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно; 
• не утрудняться у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації; 
• вміти обґрунтувати ухвалене рішення; 
• добре відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії. 

3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен: 
• викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі; 
• розібратися в запропонованій ситуації й розробити пропозиції по її рі-

шенню; 
• позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії; 
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• допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні 
бути правильні. 

4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть бути 
оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті. 

Знання матеріалу оцінюється за 4 - бальною системою і згідно з Методи-
кою переведення показників успішності знань студентів перекладається в сис-
тему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 5). 

 
Таблиця 5 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань 

студентів 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

ECTS оцінка 

Оцінка за національною шкалою 
Для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практи-

ки 
Для заліку 

90 – 100 А відмінно 

Зараховано 

82 – 89 В 
добре 74 – 81 С 

64 – 73 D задовільно 60 – 63 Е 

35 – 59 FX незадовільно з можливіс-
тю повторного складання 

Не зараховано з 
можливістю по-
вторного скла-

дання 

0 – 34 F 
Незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 
повторним ви-
вченням дисци-

пліни 
 

4. ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Модуль 1. Інноваційні технології в готельному господарстві 
 

ЗМ 1.1 Організація інноваційної діяльності підприємств готельного           
господарства 

 
Заняття 1. Тема 1. Інновація як об’єкт управління 

 
Тема заняття: «Сутність та еволюція розвитку інноваційної діяльності 

підприємств готельного господарства» 
 

1.1. Сутність і передумови розвитку інноваційної діяльності на підприєм-
ствах готельної індустрії. 
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1.2. Економічна глобалізація готельного бізнесу на інтелектуальній основі. 
 
1. Мета заняття: засвоєння студентами сутності, основних понять, та     

особливостей еволюції розвитку інноваційної діяльності підприємств готельно-
го господарства. 

2. Методика проведення практичної частини заняття: обговорення 
питань, що виникли у студентів під час самостійної підготовки до заняття; об-
говорення питань, які виниклі після вивчення лекційного матеріалу; контроль 
за виконанням домашнього завдання. 

3. Питання з теоретичної частини заняття: 
− Становлення поняття «інновація» та його основні визначення. 
− Теорії інноваційного розвитку. 
− Типи інновацій у готельному господарстві. 
− Перехід до відтворювальної форми господарювання. 
− Розвиток національно-економічних інноваційних систем у готельному го-

сподарстві. 
− Економічні і соціальні ознаки технологічної революції. 
− Класифікація інновацій. 

4. Контроль самостійної роботи студентів: підготовка доповідей за те-
мами еволюції розвитку інноваційної діяльності підприємств готельного госпо-
дарства, особливостей інноваційної діяльності готельних підприємств. 

5. Методика організації самостійної роботи студентів: студент під час 
підготовки до заняття повинен знайти відповіді на наступні запитання: 

− Дайте визначення поняття «Інновація». 
− Які теорії інноваційного розвитку Ви знаєте? Коротко охарактеризуйте 

кожну з них. 
− У чому полягає сутність товарних, технологічних, ринкових інновацій в 

готельному господарстві? 
− У чому полягає сутність маркетингових, управлінських та соціальних ін-

новацій в готельному господарстві? 
− Охарактеризуйте відтворювальну спрямованість готельного господарства 

інформаційно-технологічного типу. 
− Наведіть загальні ознаки кризи у готельному господарстві. 
− Охарактеризуйте економічні і соціальні ознаки технологічної революції. 
− Наведіть сутнісну характеристику інновацій, інноваційної продукції та 

послуг. 
6. Джерела: Основні [4, 6]; додаткові [2, 3, 5, 7, 8]. 
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Заняття 2. Тема 2. Прогнозування інноваційних планів 
 

Тема заняття: «Планування та прогнозування інновацій на рівні готельних 
підприємств» 

 

2.1. Прогнозування нововведень на рівні готельних підприємств. 
2.2. Сутність і принципи планування інновацій. 
 
1. Мета заняття: засвоєння студентами сутності й особливостей процесу 

планування та прогнозування інновацій на рівні готельних підприємств. 
2. Методика проведення практичної частини заняття: обговорення 

питань, що виникли у студентів під час самостійної підготовки до заняття; кон-
троль за виконанням домашнього завдання. 

3. Питання з теоретичної частини заняття: 
− Класифікаційні групи методів прогнозування. 
− Основні етапи прогнозування інноваційної діяльності готельних підпри-

ємств. 
− Методи пошуку інноваційних ідей і організація творчого процесу. 
− Основні етапи творчого процесу. 
− Система планування інновацій у сфері готельного господарства. 
− Система відбору інноваційних ідей. 

4. Контроль самостійної роботи студентів: підготовка доповідей за тема-
ми з особливостей процесу прогнозування нововведень на рівні готельних підпри-
ємств та сутності і принципів планування інновацій в індустрії гостинності. 

5. Методика організації самостійної роботи студентів: студент під час 
підготовки до заняття повинен знайти відповіді на наступні запитання: 

− Наведіть класифікацію методів прогнозування. 
− Охарактеризуйте основні етапи прогнозування інноваційної діяльності 

готельних підприємств. 
− Які методи пошуку інноваційних ідей Ви знаєте? Які з них є найбільш 

розповсюдженими у сфері готельного господарства? 
− У чому полягає сутність організації творчого процесу? 
− Наведіть особливості та порівняйте прогнози зміни ринку на основі дос-

лідження поточного попиту і попиту в минулому? 
− Охарактеризуйте сутність прогнозування на експериментальній основі. 
− Наведіть особливості прогнозування на основі намірів і думок експертів. 
− Охарактеризуйте основні етапи творчого процесу. 
− Які засоби, що сприяють генерації ідей, Ви знаєте? 
− Охарактеризуйте структуру пізнавального процесу. 
− Наведіть особливості планів за цільовою орієнтацією, предметом, рівнем, 

змістом і періодом планування. 
− Обґрунтуйте необхідність формування системи відбору інноваційних 

ідей. 
6. Джерела: основні [4, 6]; додаткові [10 – 12]. 
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Заняття 3. Тема 3. Інноваційні процеси в готельному господарстві 
 

Тема заняття: «Система інновацій готельного підприємства» 

 
3.1. Організаційні інновації в готельному господарстві. 
3.2. Соціальні інновації в готельному господарстві. 
3.3. Інфраструктурні інновації в готельному господарстві. 
3.4. Технологічні інновації в готельному господарстві. 
3.5. Економічні інновації в готельному господарстві. 
 
1. Мета заняття: засвоєння студентами сутності й етапів впровадження 

різних типів інновацій в діяльність готельного підприємства. 
2. Методика проведення практичної частини заняття: обговорення 

питань, що виникли у студентів під час самостійної підготовки до заняття; кон-
троль за виконанням домашнього завдання. 

3. Питання з теоретичної частини заняття: 
− Концептуальні положення кадрового, інформаційного, фінансового за-

безпечення науково-інноваційної діяльності. 
− Організаційна структура інноваційного колективу. 
− Новітні методи соціального стимулювання праці персоналу готелю. 
− Новітні тенденції в переплануванні приміщень та модернізації будівель 

готелю. 
− Застосування новітніх систем опалення, водопостачання, повітряного об-

міну, штучного освітлення на підприємствах готельного господарства. 
− Технологічні інновації в системі надання основних та додаткових послуг 

в готелі. 
− Об'єкти економічних інновацій у сфері готельного господарства. 

4. Контроль самостійної роботи студентів: підготовка доповідей за те-
мами з сучасних тенденцій розвитку та особливостей впровадження організа-
ційних, соціальних, інфраструктурних, технологічних та економічних інновацій 
в діяльність готельних підприємств. 

5. Методика організації самостійної роботи студентів: студент під час 
підготовки до заняття повинен знайти відповіді на наступні запитання: 

− Наведіть особливості підготовки і перепідготовки кадрів готельного під-
приємства для науково-технічної і інноваційної діяльності в умовах рин-
кової економіки. 

− Охарактеризуйте організаційну структуру інноваційного колективу. 
− У чому полягає сутність нових методів управління персоналом готелю, 

організації надання готельних послуг? Наведіть приклади. 
− Обґрунтуйте необхідність застосування новітніх підходів до організації 

маркетингової діяльності готельних підприємств. 
− Охарактеризуйте нові форми і методи продуктивної активізації зайнятих 

у сфері надання готельних послуг. 
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− Наведіть основні вимоги, що висуваються до будівель та споруд підпри-
ємств сервісу. 

− Охарактеризуйте новітні тенденції в переплануванні приміщень та моде-
рнізації будівель готелю. 

− Які сучасні вимоги, що висуваються до будівельних матеріалів, Ви знає-
те? 

− Обґрунтуйте необхідність застосування новітніх систем опалення, водо-
постачання, повітряного обміну, штучного освітлення на підприємствах 
готельного господарства. Наведіть приклади перелічених вище новітніх 
систем. 

− Охарактеризуйте новітні прогресивні методи бронювання місць у готелі, 
реєстрації гостей та обліку послуг, що надаються клієнтам. 

− Наведіть приклади новітніх технічних засобів та систем, що забезпечують 
процес прибирання номерного фонду та нежилих приміщень готелю. 

− Наведіть особливості впровадження інновацій у сферу надання додатко-
вих послуг готелю. 

− У чому полягає сутність нових методів управління капіталом, ефективні-
стю діяльності готельних підприємств? Що є підґрунтям для застосування 
цих методів? 

− Охарактеризуйте можливості використання ресурсів місцевих підприєм-
ницьких структур, інвестицій із інших регіонів і країн як інноваційний 
метод залучення інвестицій у сферу готельного господарства. 
6. Джерела: нормативні [1 – 12]; основні [1 – 3, 5]; додаткові [4, 6, 9]. 

 
 

ЗМ 1.2 Реалізація інноваційних технологій в готельному 
господарстві 

 
Заняття 4. Тема 4. Забезпечення інноваційних планів 

 
Тема заняття: «Інноваційні плани та їх реалізація» 

 
4.1. Проектування інноваційних продуктів (послуг). 
4.2. Розробка концепції інноваційного проекту готельного підприємства. 
 
1. Мета заняття: закріплення теоретичних знань та практичних навичок 

щодо забезпечення інноваційних планів. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення 

питань, що виникли у студентів під час самостійної підготовки до заняття, кон-
троль за виконанням домашнього завдання, контроль знань студентів, отрима-
них на лекції. 

3. Питання з теоретичної частини заняття: 
− Дослідження і пошук джерел, формування інформаційної бази для ство-

рення інноваційних проектів. 
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− Проектування інноваційних продуктів (послуг) і процесів. 
− Розроблення концепції інноваційного проекту. 
− Зміст і етапи розроблення концепції інноваційного проекту готельного підп-

риємства. 
− Джерела і механізми фінансування інноваційної діяльності. 

4. Контроль самостійної роботи студентів: підготовка доповідей, що 
висвітлюють особливості проектування інноваційних продуктів (послуг), кон-
цепції інноваційних проектів готельного підприємства. 

5. Методика організації самостійної роботи студентів: студент під час 
підготовки до заняття повинен знайти відповіді на наступні запитання: 

− Охарактеризуйте процес формування інформаційної бази для створення 
інноваційних проектів. 

− Наведіть основні етапи оцінювання альтернатив інноваційних ідей та їх 
характеристику. 

− Визначте різницю між наступними видами планових розрахунків: продук-
тово-тематичним, техніко-економічним, об'ємно-календарним. 

− У чому полягає сутність концепції інноваційного проекту? З якою метою її 
розробляють? 

− Охарактеризуйте організацію менеджменту та регулювання впровадження 
інноваційної програми. 

− Наведіть джерела і механізми фінансування інноваційної діяльності. 
− Охарактеризуйте перспективні джерела фінансування (лізинг, венчурне 

фінансування). 
6. Джерела: основні [1 – 3, 5]; додаткові [1, 4, 10]. 
 
 
Заняття 5. Тема 5. Комплексна оцінка ефективності інноваційної                 

діяльності готельного підприємства 
 

Тема заняття: «Фінансове та інвестиційне забезпечення реалізації               
інновацій в готельному господарстві» 

 
5.1. Методологічні основи оцінювання ефективності інновацій. 
5.2. Комплексна оцінка інноваційної діяльності готельного підприємства. 
 
1. Мета заняття: набуття теоретичних знань та опанування практичними 

навичками з організації фінансового та інвестиційного забезпечення реалізації 
інновацій в готельному господарстві. 

2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення 
питань, що виникли у студентів під час самостійної підготовки до заняття, кон-
троль за виконанням домашнього завдання, контроль знань студентів, отрима-
них на лекції. 

3. Питання з теоретичної частини заняття: 
− Засади оцінювання ефективності інновацій в умовах ринку. 
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− Загальні показники ефекту та ефективності інновацій у готельному господар-
стві. 

− Вимоги до системи показників ефективності інновацій. 
− Оцінювання ефективності витрат готелю до та після впровадження інно-

вацій. 
− Оцінювання ризику реалізації інноваційного проекту. 
− Ринкові позиції підприємства готельного господарства та інноваційні пер-

спективи. 
4. Розв’язання розрахункових завдань: Готельне підприємство планує 

розширити спектр додаткових послуг і створити бізнес-центр. Знос на облад-
нання нараховують прямолінійним методом амортизації (4 група основних за-
собів – 120 тис. грн; 6 група – 50 тис. грн.). Податок на прибуток складає 19%. 
Коефіцієнт дисконтування дорівнює 17%. 

За вищенаведеними даними необхідно розрахувати показники ефектив-
ності реалізації інвестиційного проекту, а саме: 

− чистий наведений ефект; 
− індекс рентабельності інвестицій; 
− внутрішню норму рентабельності; 
− період окупності витрат; 
− коефіцієнт ефективності інвестицій. 

 
Таблиця 6 – Характеристика інвестиційного проекту з організації 

бізнес-центру 
Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 

Одноразові інвестиції 270 
Чистий дохід від реалі-
зації послуг 165 170 175 175 180 

Поточні витрати  80 84 88 92 97 
Амортизація      
Валовий прибуток      
Податок на прибуток      
Чистий прибуток      
Грошовий потік      

 
За результатами розрахунків зробіть висновки щодо доцільності реаліза-

ції інвестиційного проекту. 
5. Контроль самостійної роботи студентів: підготовка доповідей за те-

мами із оцінювання ефективності інновацій в умовах ринку, ефективності інно-
вацій у готельному господарстві. 

6. Методика організації самостійної роботи студентів: студент під час 
підготовки до заняття повинен знайти відповіді на наступні запитання: 
− Охарактеризуйте економічні, політичні, соціальні засади оцінювання ефекти-

вності інновацій в умовах ринку. 
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− Наведіть загальні показники ефекту та ефективності інновацій у готельному 
господарстві. 

− Охарактеризуйте споживчий ринок як індикатор ефективності інноваційних 
заходів. 

− Які Ви знаєте рівні ефективності інноваційних проектів? Наведіть їх характе-
ристику. 

− Визначте вимоги до системи показників ефективності інновацій. 
− Охарактеризуйте науково-технічний, економічний, соціальний, екологічний 

види ефектів від упровадження інновацій. 
− Охарактеризуйте методику оцінювання ефективності витрат готелю до та 

після впровадження інновацій. 
− Яким чином оцінюється ризик реалізації інноваційного проекту? 
− Охарактеризуйте ринкові позиції підприємства готельного господарства та 

інноваційні перспективи. 
7. Джерела: нормативні [2, 3]; основні [4, 6]; додаткові [4, 5, 9]. 
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