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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання дисципліни «Рекреаційний бізнес відпочинку та 

оздоровлення» є набуття студентами сучасних теоретичних знань з проблеми, 

забезпечення всебічної підготовленості до управління рекреаційним бізнесом  

відпочинку і оздоровлення: формування системи знань та навичок, що дозволяють 

ефективно функціонувати підприємству сфери гостинності у конкурентних 

умовах ринку, оволодіння технологіями створення санаторно-курортного 

продукту для споживачів послуг та отримання прибутку, вміння взаємодіяти та 

співробітничати з партнерами у сфері гостинності/рекреаційного бізнесу 

відпочинку і оздоровлення. 

  

Завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка 

студентів із питань: 

- основ управління  рекреаційним бізнесом відпочинку і оздоровлення; 

- вмінь та навичок використання рекреаційних чинників у сучасних 

рекреаційно-оздоровчих технологіях; 

- методів і технологій удосконалення надання споживачам послуг щодо 

ефективного відпочинку і оздоровлення;  

- аналізу регіональних проблем створення та розвитку рекреаційного бізнесу, 

індустрії відпочинку і оздоровлення; 

- формування навичок планування і організації маркетингових досліджень 

ринку послуг у сфері бізнесу відпочинку і оздоровлення; 

- розвитку навичок самостійної роботи, розуміння необхідності постійного 

оновлення професійних знань в галузі індустрії гостинності; 

- розвитку навичок професійної діяльності у створенні та просуванні послуг 

відпочинку і оздоровлення. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- основні тенденції та проблеми розвитку рекреаційно-оздоровчої діяльності 

як складової індустрії гостинності, особливості організації відпочинку і 

оздоровлення в рекреаційних районах; 

- загальну характеристику рекреаційних чинників, їх використання у 

сучасних рекреаційно-оздоровчих  технологіях; 

- систему рекреаційних комплексів, курортно-рекреаційних систем, що 

створені для оздоровлення населення; 

- методи аналізу регіональних проблем рекреаційно-оздоровчої діяльності,  

- інноваційні методи і технології, що використовуються для оздоровлення і 

відпочинку на курортах світу та України; 

- основні терміни, поняття, визначення і законодавчі акти, що регулюють 

здійснення рекреаційно-оздоровчої діяльності в Україні; 

вміти : 

- формулювати основні поняття та положення курсу; 
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- аналізувати сучасний стан і ефективність усіх складових рекреаційно-

оздоровчої системи у регіоні, визначати особливості ринку курортно-

рекреаційних послуг в різних регіонах і країнах світу; 

- аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій можливості їх 

використання для створення і розвитку ефективного рекреаційного бізнесу 

відпочинку і оздоровлення населення;  

- знаходити, використовувати і аналізувати статистичну та Інтернет 

інформацію з актуальних питань рекреаційно-оздоровчої діяльності; 

- використовувати державні та галузеві законодавчі акти у навчальній та 

практичній діяльності. 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Рекреаційний бізнес відпочинку 

та оздоровлення» визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельна-

ресторанна справа» та освітньо-професійній програмі «Готельна-ресторанна справа» 

підготовки магістрів. 

Інтегральна компетентність 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру готельно-ресторанної справи 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)  

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

ЗК3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей. 

ЗК4. Здатність працювати в команді 

ЗК5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології 

ЗК6. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану 

розвитку глобальних та локальних  ринків готельних та ресторанних послуг для 

розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу. 

СК2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування 

крос-культурних особливостей функціонування  суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу  

СК3. Здатність планувати та здійснювати ресурсне забезпечення діяльності 

суб’єктів  готельного і ресторанного бізнесу. 

   СК4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, 

організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові  інновації у 

господарську діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

 СК8. Здатність розробляти антикризові програми  корпорацій, готельних та 

ресторанних мереж, суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.  

СК9.  Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів готельних 

та ресторанних послуг. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-mahistr.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-mahistr.doc
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241m-grs2021.pdf
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   СК12. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі 

готельно-ресторанної справи у мультидисциплінарних контекстах, у нових або 

незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації. 

   СК13*. Здатність управляти колективом, делегувати повноваження 

планувати  кадрове забезпечення реалізації бізнес-ідеї. 

Програмні результати навчання: 

 ПНР1.   Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, 

обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати 

альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу. 

 ПНР3. Розробляти, впроваджувати та застосовувати сучасні методи 

оцінювання ефективності впровадження інновацій в готельно-ресторанному 

бізнесі 

   ПНР4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних та 

ресторанних послуг.    

   ПНР5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та 

розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують 

застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 

досліджень. 

   ПНР6. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних 

та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й 

упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної 

діяльності. 

   ПНР8. Ініціювати, розробляти та управляти проектами розвитку 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу із врахуванням інформаційного, 

матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. 

   ПНР9. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язання задач управління основними та допоміжними бізнес-процесами 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

  ПНР13*. Вміння управляти колективом, делегувати повноваження 

планувати  кадрове забезпечення реалізації бізнес-ідеї. 

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Дисципліна вивчається після дисциплін: Рекреаційні комплекси світу, 

Курортна справа; передує вивченню Інновації в індустрії гостинності. 

 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Кількість кредитів ECTS- 4, годин – 120 (денна і заочна) 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 40 20 20 

заочна 16 8 8 

Самостійна робота, годин Денна - 80 Заочна - 104 
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2. Зміст дисципліни 

2.1 Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1: Особливості діяльності та розвитку рекреаційного бізнесу відпочинку 

і оздоровлення. 

№ 

теми 
Зміст теми Денна Заочна 

1.  Вступ. Рекреація, її функції, рекреаційна діяльність. Основні чинники 

розвитку рекреаційного бізнесу відпочинку та оздоровлення в Україні 

та світі. 

2 1 

2.  Курортно-рекреаційні системи. Ресурсний потенціал (природний, 

культурно-історичний тощо) рекреаційної діяльності. Системний 

характер курортно-рекреаційної економіки. Моделі розвитку 

міжнародних та національних готельних і ресторанних мереж 

(корпорацій)  

2 1 

3.  Моделі курортно-рекреаційних систем, організації курортної 

діяльності. Заклади сфери гостинності у складі курортно-рекреаційних 

систем. 

4 1 

4.  Створення курортно-рекреаційного продукту та управління попитом. 

Конкурентний ринок курортно-рекреаційних продуктів: особливості 

функціонування, ємність, стійкість. Моніторинг кон’юнктури ринку 

готельних та ресторанних послуг на курортах, шляхи підвищення 

якості обслуговування споживачів цих послуг на курортах 

4 1 

5.  Лікувально-оздоровчий продукт – методи його визначення, шляхи 

удосконалення управління ринком та розвитком рекреаційних систем. 

Шляхи створення нових технологій, видів послуг (продукції) і 

впровадження інноваційної діяльності в сфері готельно-ресторанного 

бізнесу та в ширших мультидисциплінарних контекстах 

2 1 

6.  Аналіз стану розвитку глобальних та локальних  ринків готельних та 

ресторанних послуг. Роль і місце курортних рекреацій у розвитку 

сучасних країн Європи та Америки. Інвестиційне проектування в 

рекреаційний бізнес і відпочинок 

2 1 

7.  Аналіз стану розвитку глобальних та локальних  ринків готельних та 

ресторанних послуг. Рекреаційний бізнес відпочинку і оздоровлення у 

країнах з різним рівнем економічного розвитку (Азія, Африка). 

Конкурентоздатність курортно-рекреаційних систем 

2 1 

8.  Сучасна рекреаційна архітектура, готельно-ресторанні та анімаційні 

послуги тощо. Інтегративність як принцип функціонування та розвитку 

рекреаційного бізнесу відпочинку і оздоровлення 

2 1 

 

2.2 Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Денна Заочна 

1 Природні ресурси рекреаційного бізнесу України 2 1 

2 Персонал закладів SPA- та Wellness-направлення 2 1 

3 Оснащення курортно-рекреаційних комплексів 4 2 

4 Особливості діяльності об'єктів рекреаційного бізнесу 2 1 

5 Послуги харчування у рекреаційних закладах 2 1 

6 Архітектурні та інфраструктурні особливості об'єктів рекреаційного 

бізнесу 

4 1 

7 Сучасні інновації у рекреаційному бізнесі 4 1 
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2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

теми 
Назва теми денна 

заочна Завдання до самостійної роботи 

[2] 

1.  Біохакінг – сучасні тенденції, місце 

індустрії гостинності та 

рекреаційного бізнесу у створенні 

умов безпечного здорового життя 

населення 

15 20 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 

1. Поняття біохакінгу.  

2. Роль індустрії гостинності 

у створенні умов здорового 

життя. 

2.  Економічні чинники 

функціонування закладів, що 

надають оздоровчі послуги; ресурси 

та передумови розвитку  

рекреаційного бізнесу відпочинку і 

оздоровлення 

15 20 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 

1. Вплив економічних чинників 

на  розвиток рекреаційного 

бізнесу регіону (за варіантом). 

3  Поняття ринку рекреаційно-

оздоровчих послуг; основні 

чинники формування попиту на 

курортно-рекреаційний продукт та 

причини змін попиту на 

рекреаційно-оздоровчі послуги 

15 20 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 

1. Дослідження попиту на 

курортно-рекреаційний продукт  

2. Конкурентоспроможність 

курортно-рекреаційний об’єкту  

Варіант об’єкту надається 

4  Планування ресурсного 

забезпечення рекреаційного бізнесу 

відпочинку і оздоровлення. 

Проектування оздоровчо-

рекреаційних закладів, фітнес-

центрів, СПА-об´єктів 

15 20 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 

1. Розташування оздоровчо-

рекреаційних об’єктів 

2. Особливості інфраструктури  

оздоровчо-рекреаційних об’єктів 

5  Інтеграція як принцип 

функціонування курортно-

рекреаційних систем в сучасних 

умовах різного економічного 

розвитку країн 

20 24 Розробити доповідь з 

презентацією на задану тематику 

 

 

3 Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Види контролю: поточний, підсумковий (диф.залік) 

Нарахування балів за виконання змістових модулів  

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні бали 

min max min max 

Змістовий модуль 1.  

Робота на лекціях 1 3 7 7 21 5 7 21 

Робота на практичних заняттях 1 3 5 5 15 2 5 15 

Самостійна робота  2  4 7 14 28 9 14 28 

Виконання індивідуальних 

завдань 
8 10 1 8 10 1 8 10 

Проміжна сума    34 74  34 74 
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Модульний контроль у 

поточному семестрі 
   26 26  26 26 

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Можливість отримання додаткових балів  
Рейтинг за творчі здобутки  

студентів (у тому числі 

результатів неформальної 

освіти) 

0  10 –  0  10 –  0  10 

Примітка: бали «за творчі здобутки» не враховують в оцінку за ЗМ. 

Критерії оцінювання до модульних контрольних робіт  
Завдання до заліку складаються: з відповідей на два теоретичних питання та 

розв’язання 10 тестів. 
Таблиця 1 

Загальні критерії оцінювання 
№ 

з\п 
Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 2 3 4 

1 Відповіді на теоретичні 

питання  (2 питання) 
50 За надану повну обґрунтовану 

відповідь на два питання 

(максимальний бал – 25 балів за 

кожну відповідь) 

2 Розв’язання тестів 50 За кожний правильно розв’язаний 

тест нараховується 5 балів. 

 Разом 100  
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