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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань 

 За вибором 

 Напрям підготовки  

24 Сфера обслуговування 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

241 Готельно-ресторанна 

справа 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

наукова доповідь 

Семестр 

Загальна кількість годин –  

150 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента –3,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

48 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

48 год. 16 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

54 год. 118 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

залік. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання –2/1,5 

 

 

 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

У сучасному періоді глобальної економіки готельно-ресторанне 

господарство відіграє важливе значення у розвитку суспільства. Тому сьогодні 

важливо дослідити особливості функціонування та сучасний стан світового 

готельного і ресторанного господарства. 

Мета. Формування спеціальних професійних знань у студентів з 

теоретичних засад світового готельного і ресторанного господарства, 

особливостей організації заходів, функціонування інфраструктури та 

організації обслуговування туристів готельно-ресторанними закладами, а також 

вивчення особливостей функціонування сфери гостинності у різних регіонах 

світу. 

Завдання: 

1. вивчення теоретичних особливостей функціонування готельного і 

ресторанного господарства світу;  

2. дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку готельно-

ресторанного господарства світу;  

3. визначення територіальних особливостей розвитку готельно-

ресторанного господарства у світі; 

4.  підготовка до практичної діяльності у сфері гостинності.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

 Особливості функціонування та розвитку сфери гостинності у світі; 

 основні підходи до класифікації підприємств готельно-ресторанного 

господарства; 

 особливості міжнародного нормативно-правового регулювання готельно-

ресторанної індустрії; 

 міжнародні готельні ланцюги і їх значення у розвитку сучасного туризму; 

особливості функціонування та розвитку готельно-ресторанного 

господарства у різних регіонах світу. 

вміти: 

 визначити соціально-економічні чинники розвитку готельно-

ресторанного господарства; 

 використовувати методику дослідження ринку готельних та ресторанних 

послуг у світі; 

 використовувати міжнародні нормативно-правові акти у сфері 

гостинності; 

 визначати особливості функціонування готельно-ресторанного 

господарства у різних регіонах світу; 

 прогнозувати розвиток готельно-ресторанного господарства.  

 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти розвитку готельно-

ресторанного господарства 

Тема 1. Історія розвитку сфери гостинності. 

Тема 2. Сучасний стан та тенденції розвитку світового готельно-

ресторанного господарства  



Тема 3. Соціально-економічні чинники формування світового готельного і 

ресторанного господарства 

Тема 4. Міжнародне регулювання сфери гостинності  

Тема 5. Підходи до класифікації та типізація підприємств готельно-

ресторанного господарства в країнах світу  

Тема 6. Особливості функціонування та розвиток міжнародних готельних 

мереж  

Тема 7. Методологічні особливості дослідження міжнародного готельного 

та ресторанного ринку  

Тема 8. Особливості вивчення ефективності роботи на міжнародному 

ринку готельних і ресторанних послуг  

Змістовий модуль 2. Сучасний стан та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства регіонів світу 

Тема 9. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства в Європейському туристичному регіоні  

Тема 10. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства  в Азійсько-Тихоокеанському туристичному регіоні 

Тема 11. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства  в Американському туристичному регіоні 

Тема 12. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства  в Близькосхідному туристичному регіоні 

Тема 13. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства  в Африканському туристичному регіоні 
 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти розвитку готельно-ресторанного господарства 

Тема 1. Історія 

розвитку сфери 

гостинності. 

8 2 2 - - 4 9 - - - - 9 

Тема 2. Сучасний стан 

та тенденції розвитку 

світового готельно-

ресторанного 

господарства 

12 4 4 - - 4 13 2 2 - - 9 

Тема 3. Соціально-

економічні чинники 

формування світового 

готельного і 

ресторанного 

господарства 

8 2 2 - - 4 9 - - - - 9 

Тема 4. Міжнародне 

регулювання сфери 

гостинності 

12 4 4 - - 4 9 - - - - 9 

Тема 5. Підходи до 

класифікації та 

типізація підприємств 

готельно-

ресторанного 

господарства в 

країнах світу 

12 4 4 - - 4 13 2 2 - - 9 

Тема 6. Особливості 

функціонування та 

розвиток міжнародних 

готельних мереж 

12 4 4 - - 4 13 2 2 - - 9 

Тема 7. Методологічні 

особливості 

дослідження 

міжнародного 

готельного та 

ресторанного ринку 

12 4 4 - - 4 9 - - - - 9 

Тема 8. Особливості 

вивчення 

ефективності роботи 

на міжнародному 

ринку готельних і 

ресторанних послуг 

12 4 4 - - 4 9 - - - - 9 

Разом за змістовим 

модулем 1 

88 28 28 - - 32 84 6 6 - - 72 

Змістовий модуль 2. Сучасний стан та перспективи розвитку готельно-ресторанного 

господарства регіонів світу 

Тема 9. Сучасний 

стан, тенденції та 

12 4 4 - - 4 13 2 2 - - 9 



перспективи розвитку 

готельно-

ресторанного 

господарства в 

Європейському 

туристичному регіоні  

Тема 10. Сучасний 

стан, тенденції та 

перспективи розвитку 

готельно-

ресторанного 

господарства  в 

Азійсько-

Тихоокеанському 

туристичному регіоні 

12 4 4 - - 4 13 2 2 - - 9 

Тема 11. Сучасний 

стан, тенденції та 

перспективи розвитку 

готельно-

ресторанного 

господарства  в 

Американському 

туристичному регіоні 

12 4 4 - - 4 13 2 2 - - 9 

Тема 12. Сучасний 

стан, тенденції та 

перспективи розвитку 

готельно-

ресторанного 

господарства  в 

Близькосхідному 

туристичному регіоні 

13 4 4 - - 5 13 2 2 - - 9 

Тема 13. Сучасний 

стан, тенденції та 

перспективи розвитку 

готельно-

ресторанного 

господарства  в 

Африканському 

туристичному регіоні 

13 4 4 - - 5 14 2 2 - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

62 20 20 - - 22 66 10 10 - - 46 

Усього годин  
150 48 48 - - 54 150 16 16 - - 118 

 



5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Історія розвитку сфери гостинності. 2 
2 Тема 2. Сучасний стан та тенденції розвитку світового готельно-

ресторанного господарства 

4 

3 Тема 3. Соціально-економічні чинники формування світового 

готельного і ресторанного господарства 

2 

4 Тема 4. Міжнародне регулювання сфери гостинності 4 
5 Тема 5. Підходи до класифікації та типізація підприємств готельно-

ресторанного господарства в країнах світу 

4 

6 Тема 6. Особливості функціонування та розвиток міжнародних 

готельних мереж 

4 

7 Тема 7. Методологічні особливості дослідження міжнародного 

готельного та ресторанного ринку 

4 

8 Тема 8. Особливості вивчення ефективності роботи на міжнародному 

ринку готельних і ресторанних послуг 

4 

9 Тема 9. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства в Європейському туристичному регіоні  

4 

10 Тема 10. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства  в Азійсько-Тихоокеанському 

туристичному регіоні 

4 

11 Тема 11. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства  в Американському туристичному регіоні 

4 

12 Тема 12. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства  в Близькосхідному туристичному регіоні 

4 

13 Тема 13. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства  в Африканському туристичному регіоні 

4 

...  48 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Історія розвитку сфери гостинності. 4 

2 Тема 2. Сучасний стан та тенденції розвитку світового готельно-

ресторанного господарства 

4 

3 Тема 3. Соціально-економічні чинники формування світового 

готельного і ресторанного господарства 

4 

4 Тема 4. Міжнародне регулювання сфери гостинності 4 

5 Тема 5. Підходи до класифікації та типізація підприємств готельно-

ресторанного господарства в країнах світу 

4 

6 Тема 6. Особливості функціонування та розвиток міжнародних 

готельних мереж 

4 

7 Тема 7. Методологічні особливості дослідження міжнародного 

готельного та ресторанного ринку 

4 

8 Тема 8. Особливості вивчення ефективності роботи на міжнародному 

ринку готельних і ресторанних послуг 

4 

9 Тема 9. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства в Європейському туристичному регіоні  

4 

10 Тема 10. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства в Азійсько-Тихоокеанському 

туристичному регіоні 

4 

11 Тема 11. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства  в Американському туристичному регіоні 

4 

12 Тема 12. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно- 5 



ресторанного господарства  в Близькосхідному туристичному регіоні 

13 Тема 13. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-

ресторанного господарства  в Африканському туристичному регіоні 

5 

 Разом  54 

7. Методи контролю 

Контроль засвоєння знань включає поточний контроль за вивченням 

основних теоретичних засад під час практичних, а також за результатами 

написання двох підсумкових модулів. Загальна оцінка проводиться за 100-

бальною шкалою простим сумуванням балів. 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 

 
Змістовий модуль 2 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13  

7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 

50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 
В 81-89 

4 Добре 
С 71-80 

D 61-70 
3 Задовільно  

Е  51-60 

FX 21-50 2 Не задовільно  Не зараховано 

F 1-20 2 
Не задовільно (без права 

перездачі) 

 Не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури. 2009. – 472 с. 

2. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: 

Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661с. 

3. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник.:[для 

вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбової 

лі- тератури, 2011 – 584 с. 



4. Клапчук В.М., Польова Л.В. Туризм і готельне господарство світу та України : 

історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг : Навчально-методичний посібник / В.М. 

Клапчук, Л.В. Польова. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2013.-408 с. 

Допоміжна 
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