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Загальний опис навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання знань з сучасних 

інноваційних технологій продукції та послуг ресторанного господарства на 

підставі вивчення вітчизняних та світових тенденцій наукового та 

практичного характеру, які використовуються в сучасній індустрії 

ресторанного господарства. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інноваційні технології 

продукції ресторанного господарства, шляхи їх розвитку, основні закони, 

принципи і тенденції інноваційних технологій харчових продуктів та 

кулінарної продукції закладів ресторанного господарства, технологічні схеми 

виробництва, технологічні режими та способи відповідних операцій та стадій 

технологічного процесу інновацій, шляхи їх регулювання, удосконалення та 

оптимізації, нормативна документація. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 

спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 

процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь 

у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час 

занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 

самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись 

академічної доброчесності. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Мета і принципи державної інноваційної політики. 



2. Теоретичні посилання щодо інноваційного процесу в ресторанному 

господарстві. 

3. Особливості інновацій продукції і послуг ресторанного господарства. 

4. Основні принципи удосконалення технологій харчової продукції. 

5. Теоретичні основи утворення і стійкості дисперсних систем. 

6. Інноваційні технології соусів. 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

1. Конструювання нової ресторанної продукції з використанням нової 

інноваційної або нетрадиційної сировини. Планування та проведення 

експерименту. 

2. Визначення фізико-технологічних та органолептичних показників 

інноваційного продукту. 

3. Моделювання технологічного процесу виробництва кулінарного 

виробу з метою його системного аналізу. 

4. Інноваційні технології виробництва готової до споживання 

продукції: соусів та перших страв. 

5. Розробка нормативної документації на нові страви для закладів 

ресторанного господарства. 

6. Теоретичні і практичні аспекти технологій кулінарної продукції з 

гідробіонтів. 

7. Моделювання рецептурного складу та технологічні аспекти 

кулінарної продукції з м’яса і м’ясних продуктів. 

8. Інноваційні технології виробництва напівфабрикатів, кулінарних 

виробів та готових страв з картоплі, овочів, грибів. 

9. Визначення та розрахунок профільних показників для кулінарного 

продукту. 

10. Інноваційні технології кулінарної продукції з молока, молочних 

продуктів. 

11. Теоретичні та практичні аспекти інноваційних технологій страв з 

сиру та яєць. 
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