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1. Мета опанування дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти сучасного 

наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері світової індустрії гостинності, а також 

вмінь та практичних навичок здійснення досліджень її розвитку в умовах глобалізації. 

 

2. Завдання: дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів ВО у сфері 

світової індустрії гостинності;  формуванні вмінь та навичок: розуміння теоретичних засад та 

структури гостинності та індустрії гостинності; визначення векторів міжнародного 

співробітництво в індустрії гостинності; дослідження особливостей та тенденцій розвитку світової 

готельної індустрії; аналізу особливостей та тенденцій розвитку світової індустрії закладів 

харчування; дослідження особливостей та тенденцій розвитку світової туристичної індустрії; 

визначення взаємозв’язку туризму з креативними та культурними індустріями; оцінювання 

світової індустрії пасажирських перевезень. 

 

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

 

знання: 

соціально-культурного та економічного значення індустрії гостинності, її сутності та структури; 

особливостей етапів історичного розвитку світової індустрії гостинності; 

нормативно-правових документів, які регулюють діяльність суб’єктів міжнародного туристичного 

та готельного бізнесу; 

основних напрямів діяльності міжнародних організацій та асоціацій у сфері гостинності; 

основних суб’єктів світової індустрії гостинності та напрямів їх діяльності; 

знання світових ресторанних рейтингів та методик їх складання; 

регіонального розташування об’єктів світової спадщини UNESCO. 

уміння/навички: 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами світової індустрії гостинності; 

визначати вектори міжнародного співробітництва в індустрії гостинності; 

визначати та інтерпретувати особливості та тенденції розвитку світової готельної та туристичної 

індустрій, індустрії закладів харчування, пасажирських перевезень, культурних та креативних 

індустрій; 

визначати та застосовувати переваги мережевої форми організації міжнародного готельного, 

ресторанного та туристичного бізнесів; 

інтерпретувати міжнародні нормативно-правові документів, які регулюють діяльність світової 

індустрії гостинності; 

розрахувати порівняльну ефективність автомобільних, залізничних і повітряних перевезень 

туристів. 

комунікація: 

доносити знання з питань розвитку світової індустрії гостинності, до фахівців та нефахівців 

туристичної сфери; 

збирати, інтерпретувати та застосувати на практиці дані кількісні та якісні показники розвитку 

світової індустрії гостинності. 

відповідальність і автономія: 

здатність виконувати завдання для самостійного виконання та підготовку групових проектів із 

значним ступенем автономії; 



формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти розвитку світової 

індустрії гостинності; 

дотримуватися засад відповідального, етичного і сталого туризму. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

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

Тема 2. Вектори міжнародного співробітництво в індустрії гостинності. 

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., професор Горіна Г.О. 

 

 

 

  


