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2022 – 2023 навчальний рік 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Обов'язкова (для студентів освітньої програми 

"назва спеціальності")  / вибіркова дисципліна 

обов'язкова для студентів ОП 

«Туризм» 

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістових модулів 2 

Лекції, годин 32 

Практичні / семінарські, годин 32 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 86 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 5,3 

Вид контролю екзамен 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені теоретичних 

знань у сфері світової індустрії гостинності, а також вмінь та практичних навичок 

здійснення досліджень її розвитку в умовах глобалізації. 

 

Завдання 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. 

 

Предмет: дослідження ролі світової індустрії гостинності у світовому 

господарстві. 

 

 

 

 



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. 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 
діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та 

глобалізаційних процесів, пріоритетів національного розвитку; 

здатність до організації,  планування, прогнозування результатів діяльності; 

уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному 

середовищі; 

уміння спілкуватися з експертами інших сфер діяльності по актуальних 

проблемах розвитку туризму і рекреації; 

дух підприємництва, креативність, бажання досягти успіху і 

самореалізовуватися  

здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

 фахових програмних компетентностей: 
здатність до організації та управління туристичним процесом на локальному 

та регіональному рівнях, в туристичній дестинації, на туристичному підприємстві; 

здатність упроваджувати в практику міжнародний досвід  рекреаційно-

туристичної діяльності; 

розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та національного 

туристичного ринків і положень соціально-відповідального бізнесу в туризмі та 

рекреації; 

здатність до підприємницької діяльності  на національному та міжнародному 

туристичному ринку. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

знання закономірностей, принципів та механізмів функціонування 

туристичного ринку; 

здатність оцінювати кон’юнктуру туристичного ринку, інтерпретувати 

результати дослідження та прогнозувати напрями розвитку суб’єкта 

підприємницької діяльності в сфері рекреації і туризму; 

діяти у полікультурному середовищі; 



приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та методів прогнозування; 

ініціювати інноваційні комплексні проекти, проявляти лідерство під час їх 

реалізації; 

здатність аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід забезпечення 

сталого розвитку туризму. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 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: 

здатність інтегрувати знання у сфері світової індустрії гостинності задля 

розв’язання задач у мультидисциплінарних контекстах; 

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

індустрії гостинності; 

визначати вектори міжнародного співробітництва в індустрії гостинності для 

проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності у сфері 

туризму та рекреацій; 

здатність розв’язувати проблеми за наявності неповної або обмеженої 

інформації з урахуванням особливостей та тенденцій розвитку світової готельної та 

туристичної індустрій, індустрії закладів харчування, пасажирських перевезень, 

культурних та креативних індустрій; 

здатність інтегрувати знання у сфері мережевої форми організації 

міжнародного готельного, ресторанного та туристичного бізнесів з метою 

розв’язання управлінських задач полікультурного, міжнародного контексту; 

застосовувати міжнародні нормативно-правові документів, які регулюють 

діяльність світової індустрії гостинності; 

здатність інтегрувати знання зі світової туристичної, культурної та креативної 

індустрій задля та розв’язання задач мультидисциплінарного контексту; 

здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі із визначення 

ефективності автомобільних, залізничних і повітряних перевезень туристів. 

 



 комунікація: 

зрозуміле і недвозначне донесення власних знань 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: 

управління робочими або навчальними процесами, у тому числі підготовка 

групових проектів, які є складними, непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних підходів; 

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти 

розвитку світової індустрії гостинності; 

дотримуватися засад відповідального, етичного і сталого туризму; 

здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

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

Тема 1. Теоретичні засади гостинності 

та індустрії гостинності: визначення та 

структура 

20 4 4 - 12 

Тема 2. Вектори міжнародного 

співробітництво в індустрії 

гостинності 

20 4 4 - 12 

Разом за змістовим модулем 1 40 8 8 - 24 

Змістовий модуль 2. Роль світової індустрії гостинності у світовому господарстві 

Тема 3. Світова готельна індустрія: 

особливості та тенденції розвитку 
21 5 4 - 12 

Тема 4. Світова індустрія закладів 

харчування: особливості та тенденції 

розвитку 

21 5 4 - 12 

Тема 5. Світова туристична індустрія: 

особливості та тенденції розвитку 
21 5 4 - 12 

Тема 6. Світові культурні та креативні 

індустрії 
21 4 4 - 13 

Тема 7. Світова індустрія 

пасажирських перевезень 
22 5 4  13 

Захист групових проектів 4  4   

Разом за змістовим модулем 2 110 24 24 - 62 

Усього годин  150 32 32 - 86 

 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№з/п Вид та  тема семінарського заняття Кількість годин 

1 
Семінар з виконанням практичних задач 

Гостинність як соціально-культурне та економічне явище 
2 

2 
Семінар запитань і відповідей 

Сутність та структура індустрії гостинності 
2 

3 
Семінар з виконанням практичних задач 

Багатостороннє міжнародне співробітництво в сфері туризму 
2 

4 
Семінар запитань і відповідей 

Двостороннє міжнародне співробітництво в сфері туризму 
2 

5 

Семінар з виконанням практичних задач 

Сутність та специфіка мережевої форми організації міжнародного 

готельного бізнесу 

2 

6 

Семінар запитань і відповідей 

Переваги мережевої форми організації міжнародного готельного 

бізнесу 

2 

7 

Семінар з виконанням практичних задач 

Роль індустрії харчування у розвитку світової індустрії 

гостинності 

2 

8 
Семінар запитань і відповідей 

Міжнародні ресторанні мережі 
2 

9 

Семінар з виконанням практичних задач 

Тенденції просторової поляризації, дифузії, глобалізації та 

інтеграції у світовій туристичній індустрії 

2 

10 

Семінар запитань і відповідей 

Тенденції поширення сталого розвитку, кластерізації та 

посилення конкурентного суперництва у світовій туристичній 

індустрії 

2 

11 

Семінар з виконанням практичних задач 

Поняття креативних та культурних індустрій, їх взаємозв’язок  з 

туризмом 

2 

12 
Семінар запитань і відповідей 

Світова культурна спадщина UNESCO 
2 

13 

Семінар з виконанням практичних задач 

Класифікація транспортних засобів світової індустрії 

пасажирських перевезень 

2 

14 
Семінар запитань і відповідей 

Роль транспорту у світовій індустрії гостинності 
2 

15 Семінар захист групових проектів 4 

Всього 32 

 

 

 

 
 



 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

А) вид контролю: екзамен 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 

екзамену (50 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

 

№ теми 

семінарського

/практичного 

заняття 

Аудиторна робот Позааудиторна робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК/ 

захист 

групового 

проекту 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Тема 1  2   0,5 2,5 

Тема 2 2  0,5  0,5 3 

Тема 3  2   0,5 2,5 

Тема 4 2  0,5 6 0,5 9 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

4 4 1 6 2 17 

Змістовий модуль 2 

Тема 5  2   0,5 2,5 

Тема 6 2  0,5  0,5 3 

Тема 7  2   0,5 2,5 

Тема 8 2  0,5  0,5 3 

Тема 9  2   0,5 2,5 

Тема 10 2  0,5  0,5 3 

Тема 11  2   0,5 2,5 

Тема 12 2  0,5  0,5 3 

Тема 13 2 2 0,5  0,5 5 

Тема 14    6  6 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

10 10 2,5 6 4,5 33 

Усього годин 14 14 3,5 12 6,5 50 

 

 

 



 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

15 20 15 

 

 

 
 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни  

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


