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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 
 Предмет вивчення дисципліни - процеси розвитку ринкової діяльності рекреаційних 
підприємств, що забезпечують реалізацію різноманітних рекреаційних потреб населення, 
сприяють оздоровленню нації, підвищенню працездатності, з одного боку, а з іншого - 
сприяють формуванню пріоритетів та обґрунтуванню шляхів досягнення такого соціально-
економічного розвитку, при якому забезпечується збалансоване функціонування 
екосоціосистем. 
 Пререквізити курсу: лекційний курс та практичні заняття з курсу "Управління 
рекреаційним підприємством" викладаються після засвоєння студентами наступних 
дисциплін:            "Економічна теорія", "Економіка підприємництва", "Аналіз діяльності 
туристичних підприємств", "Регіональна економіка з основами регіональної політики", "Правове 
регулювання туристичної діяльності", "Інформаційні системи і технології", "Туристичне 
краєзнавство Одещини", "Туристично-рекреаційні ресурси України".  
 Мета курсу - сформувати у студентів систему теоретичних знань,  прикладних вмінь 
та навичок з обґрунтування необхідних умов та завдань розвитку управління 
природокористуванням, моделей державної підтримки рекреації, ознайомлення з системами 
організації діяльності рекреаційного підприємства. 
 Завдання дисципліни: забезпечення успішного виконання досліджень, підготовки та 
захисту дипломної роботи на здобуття другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного 
рівня.; 
           Очікувані результати. У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управління 
рекреаційним підприємством» студент повинен набути такі результати навчання:: 

- Знання:  взаємозв’язку   зовнішніх   рекреаційно-туристичних   ресурсів   та   
внутрішніх   елементів управління рекреаційними підприємствами; інформаційного 
забезпечення процессу управління рекреаційними підприємствами. 

-  Уміння: визначати технологію розробки та реалізації управлінських рішень, 
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використовуючи знання рекреаційної економіки; визначити специфіку та потенціал 
рекреаційнр-туристичних комплексів та використовувати знання рекреаційної економіки до 
організації маркетингової діяльнорсті на рекреаційному підприємстві..     

.- Навики: виявляти проблеми в управлінні підприємствами туристичної індустрії; 
здійснювати збір необхідної інформації та приймати оптимальних управлінських рішень; 
аналізувати і розробляти оптимальний маркетинговий комплекс туристичного підприємства 
з метою задоволення потреб туристів ефективнішим, ніж конкуренти, способом; залежно від 
особливостей господарської діяльності у сфері туристичної індустрії, обирати найбільш 
відповідні засоби і методи управління рекреаційним підприємством; здійснювати 
обґрунтування, прийняття господарських рішень та їх реалізацію; забезпечувати розвиток 
персоналу з метою підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств 
 
ОПИС КУРСУ 
  
Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі лекцій (18 год.) та практичних занять (20 год.), 
організації самостійної роботи студентів (112 год.). 
 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, але 
у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми 
навчання під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи 
навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); практичні 
(практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота 
студентів).  
  
Перелік тем (загальні блоки) 
Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні основи функціонування рекреаційної 
економіки. 
Тема 1. Економічний механізм охорони і раціонального використання природних ресурсів. 
Тема 2. Економічна ефективність природоохоронних заходів. 
Тема 3. Рекреація та рекреаційна діяльність як галузь наукового пізнання. Теоретичні основи 
формування рекреаційних комплексів.  
Тема 4. Рекреаційне районування України. Особливості формування та розвитку 
регіональних рекреаційних комплексів. 
Змістовний модуль 2. Економіка рекреаційного підприємства. 
Тема 5. Види рекреаційних підприємств, їх організаційно-правові форми. 
Тема 6. Зовнішнє середовище функціонування рекреаційного підприємства.. 
Тема 7. Управління рекреаційним підприємством. 
Тема 8. Планування діяльності рекреаційного підприємства. 
 
 
Рекомендована література 

1.  Рекреаційні комплекси світу / Єрмаченко В.Є., Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Алдошина 
М.В. [Електронна версія документа: elib2\Ermachenko3.pdf] – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, - 
2019. – 321 с.  
2. Єрмаченко, В. Є. Дослідження світового та регіональних туристичних ринків 
[Текст] : конспект лекцій / Харківський національний економічний університет. – Х. : ХНЕУ,  
2018. – 239 с.  
3. Іванов Ю. Б. Розвиток регіонів України в умовах формування економіки знань : 
монографія / Ю. Б. Іванов. – Х. : ІНЖЕК, 2019. – 385 с.  
4. Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних 
економічних систем : монографія / за наук. ред. М.А. Хвесика. – К. : Наукова думка, 2019. – 
487 с.  
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5. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навчальний посібник / Н. В. 
Фоменко. – К. : Центр навчальної літератури, 2017. – 312 с.  
6. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. 
Карапетян, Б. В. Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2019. – 304 с.  
7. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. О.В. Носової. – К. : ЦУЛ, 
2019. – 511 с.  
8. Долішній М.І. Регіональна політика на початку ХХІ столітя: нові пріоритети:  
монографія / М. І. Долішній. – К. : Наукова думка, 2018. – 520 с.  
9. Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку : монографія/ 
під ред. М.О. Кизима, В.Є.Єрмаченка. – Х. : ІНЖЕК, 2019. – 471 с.  
10. Управління регіональним розвитком: проблеми та перспективи : монографія / за 
заг. ред. Н.Л. Гавкалової. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 398 с. 
. 

.Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 
кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та заліку 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в 
процесі заняття. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 
погодженням із керівником курсу. 
 

Поточний контроль 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Модульний 
контроль 

Сума 
балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
10 10 10 10 10 10 10 10 

20 100 

   Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
 
 Підсумковий контроль за дисципліною – іспит. Іспит складає студент, який виконав 
усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни, та під 
час опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 
 Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 
мінімум для іспиту (60), допускається написання реферату за темами лекційних, практичних 
занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання 
модульного контролю, за який отримана незадовільна оцінка. 
 

Самостійна робота студентів. 
Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 
потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота студентів (СРС) контролюється у 
вигляді тестів, контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на 
самостійне вивчення, включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СРС містить завдання, 
які вимагають від студента систематичного самостійного виконання. 


