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1. Пояснювальна записка 
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Метою дисципліни  «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних 

послуг» є формування теоретичних знань і практичних навичок зі збору кон'юнк-

турної інформації, аналітичного опрацювання даних економічних оглядів, погли-

блене вивчення особливостей методології і набуття практичного досвіду організа-

ції та проведення моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг; 

використання сучасних методик для здійснення моніторингу та прогнозування 

коливання попиту та пропозиції на світовому ринку готельних і ресторанних пос-

луг.  
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати: 

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

кон'юнктуру ринку 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; 
- виявляти причинно-наслідкові зв'язки у розвитку кон'юнктури світо-

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

готельно-ресторанних послуг. 
 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку 

готельних і ресторанних послуг»  здобувач вищої освіти отримує наступні про-

грамні компетентності та програмні результати навчання, які  визначені в Станда-

рті вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 

24 «Сфера обслуговування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 

освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 

«Сфера обслуговування» підготовки бакалаврів. 

Інтегральна компетенція: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні про-

блеми діяльності суб'єктів готельного і ресторанного бізнесу, що передбачає за-

стосування теорій та методів системи наук, які формують концепції гостинно-

сті  і  характеризується  комплексністю та невизначеністю умов. 
 

Загальні компетентності: 
ЗК03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК09. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

 

 

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
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Спеціальні компетентності: 

СК01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності 

СК11. Здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості і 

показники якості продукції та послуг, що впливають на рівень забезпечення вимог 

споживачів у сфері гостинності 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та 

рекреаційного господарства 

ПРН 06. Аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих 

наукових концепцій сервісні, виробничі та організаційні процеси готельного та 

ресторанного бізнесу 

 
1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – «Індустрія гостинності» (за професійним спрямуванням), «Інфра-

структура готельного і ресторанного господарства»,  послідовні – «Організація 

готельного господарства» (за професійним спрямуванням), «Економіка підприєм-

ства» (за професійним спрямуванням).  
 
1.4 Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на 1 курсі у I I  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 
 
2.Зміст навчальної дисципліни 
2.1 Програма змістовних модулів 
Змістовий модуль 1.  Світовий ринок готельно-ресторанних послуг 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 
денна заочна 

1. Світовий ринок готельних і ресторанних послуг 2 1 
2. Теоретичний аспект моніторингу світового ринку готе-

льних та ресторанних послуг 
2 1 

3. Фактори формування кон’юнктури світового ринку го-

тельно-ресторанних послуг 
2 1 

4. Характеристика методів аналізу світового ринку го-

тельно-ресторанних послуг 
2 1 

Змістовий модуль 2. Інформаційне забезпечення аналізу світового ринку 

готельно-ресторанних послуг 
№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 
денна заочна 

1.  Інформаційне забезпечення аналізу світового ринку 2 1 
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2.2  Перелік практичних робіт 

№ 
з/п 

Назва практичної роботи Кількість годин 

денна  заочна 
1 Світовий ринок готельних і ресторанних послуг 2 1 
2 Теоретичний аспект моніторингу світового ринку готе-

льних та ресторанних послуг 
2 1 

3 Фактори формування кон’юнктури світового ринку го-

тельно-ресторанних послуг 
2 1 

4 Характеристика методів аналізу світового ринку го-

тельно-ресторанних послуг 
2 1 

5 Інформаційне забезпечення аналізу світового ринку го-

тельно-ресторанних послуг 
2 1 

6 Основи аналізу кон’юнктури світового ринку готельно-
ресторанних послуг 

4 1 

7 Прогнозування кон’юнктури  світового ринку готельно-
ресторанних послуг 

4 1 

8 Тенденції розвитку сучасного ринку  готельно-
ресторанних послуг 

4 1 

 Всього 22 8 
 

2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин 
денна заочна 

1 Складові моніторингу світового ринку готельно-
ресторанних послуг 

6 10 

2 Види досліджень світового ринку готельно-
ресторанних послуг 

8 10 

3 Методологія проведення панельних досліджень 8 10 
4 Аналіз даних моніторингу світового ринку готельно-

ресторанних послуг за допомогою інформаційних 

технологій 

8 10 

5 Аналіз співвідношення попиту та пропозиції на 

внутрішньому ринку готельно-ресторанних послуг 
8 10 

6 Аналіз співвідношення попиту та пропозиції на 

міжнародному ринку готельно-ресторанних послуг 
8 10 

готельно-ресторанних послуг 
2.  Основи аналізу кон’юнктури світового ринку готельно-

ресторанних послуг 
4 1 

3.  Прогнозування кон’юнктури  світового ринку готель-

но-ресторанних послуг 
4 1 

4.  Тенденції розвитку сучасного ринку  готельно-
ресторанних послуг 

2 1 

 Всього з дисципліни: 20 8 
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7 Методики оцінки конкурентоспроможності товарів та 

послуг закладів готельно-ресторанного господарства 
8 10 

8 Методи проведення досліджень за змінами цін на 

послуги закладів готельно-ресторанного господарства 

в ринкових умовах 

8 10 

9 Встановлення розміру витрат на проведення  
моніторингу світового ринку готельно-ресторанних 

послуг 

8 12 

10 Міжнародні вимоги до проведення моніторингу ринку 

готельно-ресторанних послуг 
8 12 

 Всього 78 104 
 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф.залік 
Нарахування балів за виконання змістового модуля  

 
 
 
Вид роботи, що підлягає контролю 

Оцінні 
бали 

Форма навчання 

денна заочна 
 

min 
д/з 

 
max 
д/з 

Кільк. 
робіт 

 

Сумарні 
бали 

Кільк. 
робіт 

 

Сумарні 
бали 

min max min max 

Змістовий модуль 1. Світовий ринок готельно-ресторанних послуг 

Робота на лекціях 1 2 5 5 10 2 2 4 
Виконання практичних робіт 2 4 5 10 20 2 4 8 
Самостійна робота    15 20  24 38 
Проміжна сума    30 50  30 50 
Модульний контроль у 
поточному семестрі 

  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 
Змістовий модуль 2. Інформаційне забезпечення аналізу світового ринку  

готельно-ресторанних послуг 
Робота на лекціях 1 2 5 5 10 2 2 4 
Виконання практичних робіт 2 4 6 12 24 2 4 8 
Самостійна робота    13 16  24 38 
Проміжна сума                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30 50  30 50 
Модульний контроль у 
поточному семестрі 

  
1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 
Можливість отримання додаткових балів 

Рейтинг за творчі здобутки  
студентів (у тому числі результа-

тів неформальної освіти) 
0  10 –  0  10 –  0  10 

 
Критерії оцінювання до модульних контрольних робіт та диф. заліку 
Модульні контрольні роботи складаються з відповідей на 2 теоретичні пи-

тання та розв’язання 10 тестів. 
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Таблиця 1  
Загальні критерії оцінювання 

№ 

з\п 
Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 Відповіді на теоретичні пи-

тання  (2 питання) 
20 За надану повну обґрунтовану відпо-

відь на два питання (максимальний 

бал – 10 балів за кожну відповідь) 
2 Розв’язання тестів 10 За кожний правильний тест – 1 бал 
 Разом 50  

 
Таблиця 2 

Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання 
Розподіл балів за відпові-

ді на теоретичні питання 
Критерії оцінювання відповідей 

10-8 за умови, якщо студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, логі-

чно і послідовно його викладає; вільно оперує термінологією, знайо-

мий із законодавчими та нормативними документами, вміє аналізува-

ти ситуацію та має альтернативні погляди на викладений матеріал 
7-5 за умови, якщо студент має тверді знання, грамотно і по суті викладає 

відповіді на поставленні питання, не допускає грубих помилок при 

відповіді на них, але не повністю розкриває зміст 
4-3 за умови, якщо студент знає теоретичний матеріал на рівні репродук-

тивного відтворення, але не надає належної оцінки процесів та явищ, 

не чітко формулює  категорії та допускає незначні помилки при від-

повідях 
2-0 за умови, якщо студент при відповіді допускає суттєві помилки, ма-

теріал викладає не послідовно, з припущенням неточностей у форму-

люваннях та відсутності термінології 
 
Заліковий білет складається з відповідей на 2 теоретичні питання та вико-

нання одного завдання. 
 

Таблиця 3 
Загальні критерії оцінювання 

№ з\п Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 2 3 4 
1 Відповіді на теоретичні пи-

тання  (2 питання) 
20 За надану повну обґрунтовану від-

повідь на два питання (максималь-

ний бал – 10 балів за кожну відпо-

відь) 
2 Виконання завдання 30 Максимальний бал нараховується за 

умов, що завдання виконано повністю, 

відповідь обґрунтовано, висновки та 

пропозиції аргументовано і оформлено 

належним чином 
 Разом 50  
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Таблиця 4 

 Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання 
Розподіл балів 

за відповіді на 

теоретичні 

питання 

Критерії оцінювання відповідей 

10-8 за умови, якщо студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, логічно і пос-

лідовно його викладає; вільно оперує термінологією, знайомий із законодавчи-

ми та нормативними документами, вміє аналізувати ситуацію та має альтерна-

тивні погляди на викладений матеріал 
7-5 за умови, якщо студент має тверді знання, грамотно і по суті викладає відповіді 

на поставленні питання, не допускає грубих помилок при відповіді на них, але 

не повністю розкриває зміст 
4-3 за умови, якщо студент знає теоретичний матеріал на рівні репродуктивного 

відтворення, але не надає належної оцінки процесів та явищ, не чітко формулює  

категорії та допускає незначні помилки при відповідях 
2-0 за умови, якщо студент при відповіді допускає суттєві помилки, матеріал ви-

кладає не послідовно, з припущенням неточностей у формулюваннях та відсут-

ності термінології 
Розподіл балів за виконання розрахунково-аналітичної задачі наведено у таблиці 5. 

 
Таблиця 5 

Критерії оцінювання результатів виконання завдання 
Розподіл 
балів за 

розв’язання 

розрахунково-
аналітичної  

задачі 

 
 

Результати розв’язання розрахунково-аналітичної задачі 

21-30 Студент самостійно виконує завдання. Відповідь базується на рівні творчого мислен-

ня. Визначає суттєві елементи, які повинні  враховуватися при аналізі завдання. Сту-

дент  виявив всебічні і глибокі знання програмного матеріалу, демонструє  вміння 

логічно мислити, робити логічні  висновки. Завдання виконано повністю, відповідь 

обґрунтовано, аргументовано і оформлено належним чином. 
11-20 Студент самостійно виконує завдання. Студент виявив знання навчально-

програмного матеріалу вище середнього рівня з декількома незначними помилками, 

які істотно не впливають на кінцевий результат. Відповідь базується на рівні само-

стійного мислення.  
5-9 Студент при виконанні завдання  виявив знання основного матеріалу в обсязі, що 

необхідний для подальшого навчання і роботи. Обрав правильний напрямок дій для 

розв’язку, але з наявністю несуттєвих помилок в розкритті окремих питань та повер-

ховому обґрунтуванні висновків. Завдання  виконано не менше ніж на 80%, якщо 

допущені незначні помилки у розрахунках або оформленні 
1-4 Студент розв’язав найпростіші типові елементи задачі, виявив здатність виконувати 

основні елементарні операції, але не спроможний самостійно сформулювати пробле-

му і визначити метод її розв’язання, та прийняти управлінське рішення. Завдання 

виконано не менше ніж на 60% за умови належного оформлення; Відповідь студента 

та виконання завдань відповідають мінімальним вимогам. Студент демонструє здат-

ність впоратися  з завданнями, передбаченими програмою, на рівні репродуктивного 

відтворення 
0 Студент відмовився від розв’язання розрахунково-аналітичної задачі 
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4. Інформаційне забезпечення 

Базові (основні): 
1.  Д`яконова  А.К. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з ку-

рсу "Експертиза якості надання послуг" [Електронний ресурс] : для бакалаврів 

спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", галузі знань 24 "Сфера обслуговування" 

ден. і заоч. форм навчання / А. К. Д`яконова, О. О. Антіпіна, Л. О. Гушпіт ; відп. 

за вип. А. К. Д`яконова ; Каф. готельно-ресторанного бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 

2018. — Електрон. текст. дані: 42 с. 
 https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.163898 
2. Савченко Т.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

"Кон’юнктура світового ринку товарів та послуг" [Електронний ресурс] : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" ступінь бакалавр / Т. В. Савченко ; відп. за вип. 

Н. Й. Басюркіна ; Каф. управління бізнесом. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Елект-

рон. текст. дані : 32 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1435029 
3. Нікішина О.В. Методичний підхід до цінового моніторингу товарного ри-

нку (на прикладі ринку хлібопродуктів) [Текст] / О. В. Нікішина // Економіка хар-

чової промисловості : наук. журн. — 2017. — Т. 9, № 1. — С. 10-20 : табл. рис. — 
Бібліогр.: 14 назв. 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.159434 
4.  Іванченкова Л.В. Моніторинг і контроль фінансово-економічних резуль-

татів діяльності харчових підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] : мо-

нографія / Л. В. Іванченкова. — Миколаїв : Швець В. М., 2018. — 296 с. : рис. — 
ОНАХТ. — Бібліогр.: с. 280-293. 

 https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1650302 
5.  Analysis of the own capital of Ukrainian enterprises and features of its 

management in the conditions of the new economy of the global market [Текст] = Ана-

ліз власного капіталу підприємств України та особливості його управління в умо-

вах нової економіки глобального ринку / N.  Kuprina, T.  Markova, М.  Stupnytska 
// Економіка харчової промисловості. — 2020. — т. 12, № 2. — С. 30-37 : рис., 

табл. — Бібліогр. : 10 назв. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1413102 
6.  Меєр Д. Прошу до столу. Як працює ресторанний бізнес [Текст] = Setting 

the Table. The Transforming Power of Hospitality in Business / Д. Меєр ; пер. з англ. 

Г. Кирієнко. — Київ : Наш формат, 2019. — 344 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1736581 
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https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1435029
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.159434
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.159434
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1650302
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1650302
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1413102
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1413102
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1736581
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1736581
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