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АННОТАЦИЯ 

1. Структура и объем дипломной работы. 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 18 рисунков, 19 

таблиц, 6 приложений и 51 использованных источников. Общий объем работы 

составляет 93 страницы.  

2. Перечень ключевых слов 

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА, СДЕЛКИ СЛИЯНИЙ И 

ПОГЛОЩЕНИЙ, ГОСТИНИЧНАЯ ЦЕПЬ, ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК, 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНКУРЕНЦИЯ. 

3. Текст реферата 

Объект исследования – мировой гостиничный сектор. 

Цель исследования – анализ динамики развития ведущих гостиничных цепей 

мирового гостиничного сектора в условиях глобализации, и определение 

перспективных направлений их развития. 

Методы исследования: сбор, систематизация, обобщение, анализ 

полученных данных, группирование, сравнительный и графический анализ. 

Полученные итоги и их новизна. в ходе работы были рассмотрены 

теоретические аспекты процессов транснационализации в мировом гостиничном 

секторе, проведено исследование современного состояния гостиничных цепей в 

мире, в том числе в национальном гостиничном секторе, а также определены 

перспективы развития гостиничных цепей в мировом гостиничном секторе в 

условиях глобализации. Практическая новизна заключается в том, что полученные 

результаты отражают новую динамику развития международных гостиничных 

цепей и могут быть использованы для прогнозирования развития гостиничного 

сектора в условиях глобализации. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы могут 

быть использованы для продолжения исследования перспектив развития 

гостиничных цепей в Республике Беларусь в контексте мировых тенденций 

развития международного гостиничного сектора. 

 

 



АНАТАЦЫЯ 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы. 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, 18 

малюнкаў, 19 табліц, 6 прыкладанняў і 51 выкарыстаных крыніц. Агульны 

аб'ѐм працы складае 93 старонкi. 

2. Пералік ключавых слоў 

ІНДУСТРЫЯ ГАСЦІННАСЦІ, ЗДЗЕЛКІ ЗЛІЦЦЯЎ І ПАГЛЫНАННЯЎ, 

ГАСЦІНІЧНЫ ЛАНЦУГ, ГАСЦІНІЧНЫ РЫНАК, ГЛАБАЛІЗАЦЫЯ, 

ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ, МІЖНАРОДНАЯ КАНКУРЭНЦЫЯ. 

3. Тэкст рэферата 

Аб'ект даследавання – сусветны гасцінічны сектар. 

Мэта даследавання – аналіз дынамікі развіцця вядучых гасцінічных 

ланцугоў сусветнага гасцінічнага сектара ва ўмовах глабалізацыі, і вызначэнне 

перспектыўных напрамкаў іх развіцця. 

Метады даследавання: збор, сістэматызацыя, абагульненне, аналіз 

атрыманых дадзеных, групаванне, параўнальны і графічны аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. у ходзе работы былі разгледжаны 

тэарэтычныя аспекты працэсаў транснацыяналізацыі ў сусветным гасцінічным 

сектары, праведзена даследаванне сучаснага стану гасцінічных ланцугоў ў свеце, у 

тым ліку ў нацыянальным гасцінічным сектары, а так жа вызначаны перспектывы 

развіцця гасцінічных ланцугоў ў сусветным гасцінічным сектары ва ўмовах 

глабалізацыі. Практычная навізна заключаецца ў тым, што атрыманыя вынікі 

адлюстроўваюць новую дынаміку развіцця міжнародных гасцінічных ланцугоў і 

могуць быць выкарыстаны для прагназавання развіцця гасцінічнага сектара ва 

ўмовах глабалізацыі. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 

выкарыстаны для працягу даследавання перспектыў развіцця гасцінічных 

ланцугоў у Рэспубліцы Беларусь у кантэксце сусветных тэндэнцый развіцця 

міжнароднага гасцінічнага сектара. 

 

 

 



ANNOTATION 

1. Structure and scope of the diploma work 

The diploma work consists of work assignment, table of contents, diploma work 

summary, introduction, three chapters, conclusion, 18 illustrationa, 19 tables, 6 annexes 

and 51 list of references. The total scope of work is 93 pages. 

2. Keywords 

HOSPITALITY INDUSTRY, MERGERS AND ACQUISITIONS, HOTEL 

CHAIN, HOTEL MARKET, GLOBALIZATION, DEVELOPMENT PROSPECTS, 

INTERNATIONAL COMPETITION. 

3. Summary text 

The object of the research is – global hotel industry. 

The purpose of the research is analysis of the dynamics of development of the 

leading hotel chains in the global hotel sector in the context of globalization, and the 

definition of perspective directions of their development. 

Methods of the research: collection, systematization, generalization, analysis of 

the data, grouping, comparative and graphical analysis. 

The results of the work and their novelty: in the course of the study, the theoretical 

aspects of the processes of transnationalization in the global hotel sector were 

considered, a study of the current state of hotel chains in the world, including in the 

national hotel sector, as well as the prospects for the development of hotel chains in the 

global hotel sector in the context of globalization. The practical novelty is that the 

results reflect the new dynamics of international hotel chains and can be used to predict 

the development of the hotel sector in the context of globalization. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials used 

and the results of the diploma work are authentic. The work has been put through 

independently. 

Recommendations on the usage. The results of the work can be used to continue 

the study of prospects for the development of hotel chains in the Republic of Belarus in 

the context of global trends in the development of the international hotel sector. 
 


