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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
Тема диссертации – «Зарубежный опыт развития мировой гостиничной 

индустрии и возможность применения в Республики Беларусь (на примере 
России и Казахстана)». Объем работы составляет 81 страницы, включает в себя 
25 рисунков и 7 таблиц. Список использованных источников содержит 52 
наименование.  

Ключевые слова: гостиничная индустрия, гостиницы, гостиничные цепи, 
гостеприимство, гостиничное хозяйство Российской Федерации, гостиничное 
хозяйство Республики Казахстан, гостиничное хозяйство Республики Беларусь.  

Основная цель работы – выявить основные рекомендации повышени я 
уровня национального рынка гостиничных услуг на основе зарубежного опыта.  

В данной работе рассмотрены особенности развития и формирования 
мировой гостиничной индустрии. Проведен анализ развития гостиничной 
индустрии в Российской Федерации и Казахстане. Выявлены основные 
особенности развития гостиничной индустрии в Республики Беларусь о 
основные проблемы развития гостиничной индустрии. Определены 
перспективы развития гостиничной индустрии в Республике Беларусь с учетом 
зарубежного опыта.  

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ  
Тэма дысертацыі - «Замежны вопыт развіцця сусветнай гасцінічнай 

індустрыі і магчымасць прымянення ў Рэспублікі Беларусь (на прыкладзе Расіі і 
Казахстана)». Аб'ём працы складае 81 старонкі, уключае ў сябе 25 малюнкаў і 7 
табліц. Спіс выкарыстаных крыніц змяшчае 52 найменне. 

Ключавыя словы: гасцінічная індустрыя, гасцініцы, гасцінічныя ланцугу, 
гасціннасць, гасцінічная гаспадарка Расійскай Федэрацыі, гасцінічная 
гаспадарка Рэспублікі Казахстан, гасцінічная гаспадарка Рэспублікі Беларусь. 

Асноўная мэта працы - выявіць асноўныя рэкамендацыі павышэннем я 
ўзроўню нацыянальнага рынку гасцінічных паслуг на аснове замежнага 
досведу. 

У дадзенай працы разгледжаны асаблівасці развіцця і фарміравання 
сусветнай гасцінічнай індустрыі. Праведзены аналіз развіцця гасцінічнай 
індустрыі ў Расійскай Федэрацыі і Казахстане. Выяўлены асноўныя асаблівасці 
развіцця гасцінічнай індустрыі ў Рэспубліках Беларусі аб асноўных праблемах 
развіцця гасцінічнай індустрыі. Вызначаны перспектывы развіцця гасцінічнай 
індустрыі ў Рэспубліцы Беларусь з улікам замежнага вопыту. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK  
The theme of the thesis is «Foreign experience of development of the global 

hotel industry and opportunities for application in the Republic of Belarus (for 
example, Russia and Kazakhstan)» The volume of work is 81 pages, includes 25 
figures and 7 tables. List of source used contains 52 references. 

Key words: hotel industry, hotels, hotel chains and hospitality, the hotel 
industry of the Russian Federation, the hotel industry of the Republic of Kazakhstan, 
the hotel industry of the Republic of Belarus. 

The main purpose of the work is to identify the main recommendations I rise 
the level of national market of hotel services based on international experience. 

In this paper, the features of the formation and development of the global 
hospitality industry. The analysis of the development of the hotel industry in the 
Russian Federation and Kazakhstan. The basic features of the development of hotel 
industry in the Republic of Belarus on the main problems of the hotel industry. 
Defined prospects of development of the hotel industry in the Republic of Belarus 
taking into account international experience. 
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