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1. Мета опанування дисципліни полягає у поглибленні і розширенні теоретичних знань 

студентів з питань структури світової індустрії гостинності, а також вмінь та практичних навичок 

здійснення досліджень її розвитку в умовах глобалізації. 

 

2. Завдання: вивчення теоретичних засад гостинності та індустрії гостинності; ознайомлення з 

багатостороннім та двостороннім міжнародним співробітництвом в індустрії гостинності; 

дослідження сучасних тенденцій розвитку світової готельної, туристичної, розважальної індустрії, 

індустрії закладів харчування та пасажирських перевезень. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

сутності та структури індустрії гостинності 

особливостей історичного розвитку світової індустрії гостинності 

засад двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва в індустрії гостинності 

сутності та специфіки мережевої форми організації міжнародного готельного та ресторанного 

бізнесу  

особливостей та тенденцій розвитку світової туристично індустрії 

підходів до визначення та наповнення термінів «креативні індустрії» та «культурні індустрії» у 

різних країнах світу 

сутності та різниці понять «креативні індустрії» та «культурні індустрії» 

класифікації засобів транспорту в світовій індустрії пасажирських перевезень 

застосування знань і розумінь: 

уміння знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами у світовій індустрії 

гостинності 

уміння користуватися статистичними базами даних, що відображають динаміку розвитку світової 

індустрії гостинності 

уміння аналізувати світові рейтинги міжнародних готельних та ресторанних мереж 

уміння визначати переваги мережевої форми організації міжнародного готельного бізнесу 

уміння застосовувати критерії світових ресторанних рейтингів 

уміння визначити особливості та тренди розвитку світової туристично індустрії 

уміння визначити взаємозв’язок туризму з креативними та культурними індустріями 

уміння порівняти ефективність автомобільних, залізничних і повітряних перевезень туристів  

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 при участі у формування зовнішньої політики держави у сфері гостинності; 

 при розробці концепції, стратегії розвитку сфери гостинності; 



 при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними організаціями  та 

асоціаціями у сфері гостинності; 

2) на рівні підприємства: 

  при розробці стратегії виходу підприємства індустрії гостинності на зовнішні ринки; 

  при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньоекономічної діяльності  підприємств 

сфери гостинності; 

  при плануванні міжнародної діяльності. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Світова індустрія гостинності: сутність та теоретичне підґрунтя 

Тема 1. Теоретичні засади гостинності та індустрії гостинності: визначення та структура. 

Тема 2. Вектори міжнародного співробітництво в індустрії гостинності. 

Змістовий модуль 2. Роль світової індустрії гостинності у світовому господарстві  

Тема 3. Світова готельна індустрія: особливості та тенденції розвитку. 

Тема 4. Світова індустрія закладів харчування: особливості та тенденції розвитку. 

Тема 5. Світова туристична індустрія: особливості та тенденції розвитку. 

Тема 6. Світові культурні та креативні індустрії. 

Тема 7. Світова індустрія пасажирських перевезень. 

 

6. Викладацький склад: д.е.н., доцент Горіна Г.О. 

 

 

 

  


