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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни – вибіркова   Мова викладання – українська 
Навчальна дисципліна викладається на 1 курсі у 2 семестрі для денної та заочної форм 

навчання  
Кількість кредитів ECTS- 4, годин – 120 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 42 20 22 
заочна 16 8 8 

Самостійна робота, годин Денна - 78 Заочна - 104 
Розклад занять  

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» є 

вибірковою компонентою освітньої програми з циклу фахової підготовки та має тісні міждис-

циплінарні зв’язки з дисциплінами професійної підготовки такими як «Індустрія гостинності», 

«Інфраструктура готельного і ресторанного господарства»,  «Організація готельного господарс-

тва», «Економіка підприємства». Дисципліна  спрямована на опанування студентами теоретич-

них та практичних навичок діяльності в умовах ринкової економіки і успішної реалізації отри-

маних знань в професійній діяльності в закладах готельно-ресторанного господарства. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою дисципліни  «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» є 

формування теоретичних знань і практичних навичок зі збору кон'юнктурної інформації, аналі-

тичного опрацювання даних економічних оглядів, поглиблене вивчення особливостей методо-

логії і набуття практичного досвіду організації та проведення моніторингу світового ринку го-

тельних і ресторанних послуг; використання сучасних методик для здійснення моніторингу та 

прогнозування коливання попиту та пропозиції на світовому ринку готельних і ресторанних по-

слуг.  
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати: 

- взаємозв'язок процесів і явищ у світовій економіці та їх вплив на кон'юнктуру ри-

нку готельно-ресторанних послуг;  
- особливості світового ринку готельно-ресторанних послуг; 
- методи аналізу і прогнозу ринку готельно-ресторанних послуг.  

вміти: 
- виконувати  аналіз  світового ринку готельно-ресторанних послуг;   
- аналізувати загальні економічні процеси на світовому ринку готельно-

ресторанних послуг; 
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- виявляти причинно-наслідкові зв'язки у розвитку кон'юнктури світового ринку 

готельно-ресторанних послуг;   
- формулювати висновки щодо перспектив розвитку світового ринку готельно-

ресторанних послуг. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 
Нарахування балів  
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з урахуван-

ням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в 

ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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