
Дисципліна Вибіркова дисципліна 6 «Управління курортами»

Рівень BO Другий (магістерський) рівень

Назва спеціальності/освітньо-
професійної програми

241 Готельно-ресторанна справа / готельно-рестораннеа 
справа

Форма навчання Денна

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3 семестр

Семестровий контроль Залік

Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні)

Денна: 120 год., 4 кред. (лекції 20 год., практичні 20 год.)
 

Мова викладання Українська

Кафедра, яка забезпечує 
викладання

Кафедра туризму та готельного господарства

Автор дисципліни Ільїна Ольга Вікторівна

Короткий опис

Вимоги до початку вивчення Основи  туризмознавства,  географія  туризму, туристичні
ресурси України.

Що буде вивчатися Управління курортами, його реалізація; законодавчі акти, що
регулюють здійснення управлінням курортної діяльності в
Україні;  основні  та  інноваційні  методи  та  технології
санаторно-курортного  оздоровлення,  лікування,
профілактики, що використовують на курортах Світу та в
Україні;  загальні  тенденції  розвитку  курортів  та  їх
управління.

Чому це цікаво/треба вивчати Курортологія  в  національній  міжгалузевій  системі
охорони  здоров’я,  розуміння  можливостей
використання  курортно-рекреаційного  потенціалу
України  для  покращення  здоров’я  населення,
застосування  лікувальних  природних  чинників  для
відновлення самопочуття людини – в особистому житті
та  професійній  діяльності,  формування  мотивації  до
здорового способу життя і його пропаганда серед молоді

Чому можна 
навчитися (результати
навчання)

Результати навчання:
РН 1. 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.
РН 5.  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
РН  8.  Ініціювати,  розробляти  та  управляти  проектами
розвитку суб’єктів  готельного  та  ресторанного бізнесу із
врахуванням інформаційного,  матеріального,  фінансового



та кадрового забезпечення.

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями й 
уміннями 
(компетентності)

Компетентності:
 Загальні компетентності
ЗК3.  Здатність  до  аналізу,  оцінки,  синтезу,  генерування
нових ідей
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 Спеціальні  компетентності
СК  3.  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
СК  5.  Здатність  забезпечувати  ефективну  сервісну,
комерційну,  виробничу,  маркетингову,  економічну
діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
СК  9.  Здатність  забезпечувати  якість  обслуговування
споживачів готельних та ресторанних послуг. 
СК  12.  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.

Інформаційне забезпечення Вивчення курсу потребує використання  мультимедійного
обладнання.  Для  вивчення  курсу  достатньо  володіти
такими програми як Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Microsoft Office Power Point.

Web-посилання на (опис 
дисципліни)
силабус навчальної 
дисципліни на вебсайті 
факультету (інституту)

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9E
%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C
%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD
%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_
%22%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D0%BE-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_
%D1%81%D0%BF
%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%22

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/geografichniy-
fakultet

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-  Web  »  

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi
https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/geografichniy-fakultet
https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/geografichniy-fakultet
https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%22%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%22
https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%22%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%22
https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%22%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%22

