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Викладач з 23-річним досвідом, опубліковано близько 120 наукових і навчально-

методичних праць, в тому числі у співавторстві 2 монографії, 1 навчальний посібник 

Рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.  

Читає курси: «Організація ресторанного господарства», «Організація туризму», 

«Туристична логістика», «Туризмологія» «Економіка міжнародного туризму», «Ризик-

менеджмент в туризмі».  

Наукові інтереси: особливості розвитку туристично-рекреаційного потенціалу України; 

аналіз функціонування сільського туризму в Україні та досвід європейських країн.  

 

Анотація до курсу. Навчальна дисципліна «Ризик-менеджмент в туризмі» є вибіркова 

навчальна дисципліна, що належить до циклу професійної підготовки за освітньо-професійною 

програмою «Туризм» спеціальністю 242 «Туризм» галузь знань 24«Сфера обслуговування», 

яка викладається для магістрів в 2 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). Підсумковий контроль – іспит. 

Обсяг курсу – 48 години аудиторних занять, з них 16 годин лекцій, 32 годин практичних і 

семінарських занять та 72 години самостійної роботи. 

Мета курсу. Навчальна дисципліна спрямована на формування цілісного уявлення про 

сутність, чинники та умови безпечного туристичного процесу, прогнозування та запобігання 

ризиків, особистої безпеки людей. 

Завдання курсу -  формування у студентів компетентностей щодо системи знань з 

теоретично-методичних основ розроблення та прийняття управлінських рішень; 

компетентностей щодо системи навичок застосування основних принципів обґрунтування 

різних видів управлінських рішень; здатності до опанування практичними економіко-

математичними методами щодо розробки та прийняття управлінських рішень в умовах 

визначеності, невизначеності та ризику; здатності до оцінки ефективності прийнятих 

управлінських рішень. 

Формат курсу - Лекції проводяться у формі бесіди, дискусії, з використанням 

ілюстративного та мультимедійного матеріалу. 

Семінарські і практичні заняття проводяться у формі дискусії, ділові ігри, командні 

проекти;  практичних завдань, пошукових робіт, розв'язування ситуаційних задач, 

презентації результатів виконаних завдань. 

Під час навчання студентів використовуються результати досліджень організації 

діяльності закладів ресторанного бізнесу, пропонуються для розгляду схеми, діаграми та 

графіки процесів, що досліджуються, а також ставляться завдання щодо аналізу діяльності 

окремого об’єкту, скеровується студента на роботу з інтернет-ресурсами. 

В карантинних умовах COVID-19 та воєнного стану в Україні допускається проведення 

лекцій і практичних занять у дистанційній формі з використанням платформ: Moodle, 

Microsoft Teams, Zoom, Google Hangout Meet, Skype, Viber. 
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Навчальний контент 

Теми  Результати навчання  Оцінювання  

Тема 1.  Ризики в індустрії 

туризму: сутність і 

класифікація 

оволодіння теоретичними засадами 

ризик-менеджменту туристичної 

діяльності 

Практична 

робота, презентація.  

Тема 2. Показники ризику та 

методи його оцінки 

здатність прогнозувати ризики 

туристичних систем 

Практична 

робота, ділова гра  

Тема 3. Основні способи й 

методи мінімізації ризиків 

здатність до формування 

обґрунтованих пропозицій щодо умов 

безпечного туристичного процесу 

Практична 

робота, презентація.  

Тема 4. Стратегія і тактика 

ризик-менеджменту в 

індустрії туризму  

здатність застосовувати системні 

знання для гарантування безпеки 

регіональних туристичних систем 

Практична 

робота, ділова гра  

Тема 5. Управління 

валютними ризиками в 

індустрії туризму 

оволодіння методами страхування 

валютних ризиків 

Практична 

робота, ділова гра  

Тема 6. Інвестиційні ризики в 

індустрії туризму 

здатність регулювання ризику в 

довгостроковому інвестуванні 

Практична 

робота, презентація.  

Тема 7.  Банкрутство 

підприємств туристичної 

індустрії 

оволодіння теоретичним поняттям 

банкрутства та його правове 

забезпечення 

Практична 

робота, презентація.  

 

Важливим для подальшої фахової підготовки студентів буде вміння:  

 оволодіти теоретичними засадами ризик-менеджменту туристичної діяльності; 

 креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень щодо прогнозування 

та запобігання ризиків; 

 систематизувати, синтезувати й упорядковувати інформацію щодо ризиків 

туризму, ідентифікувати ризики, формулювати висновки і розробляти рекомендації щодо 

безпеки різних видів туризму; 

 оволодіти основами страхування ризиків туризму. 

 

Формування програмних компетентностей 

Інтегральна компетентність: 

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

характеру у сфері туризму і рекреації. 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів діяльності. 

ЗК2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та вітчизняному 

середовищі. 

ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні компетентності 

СК1. Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-

термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, що формують 

науковий базис туризму та рекреації; 

СК2. Здатність планувати   і   виконувати   наукові   та/або   прикладні дослідження у 

сфері туризму та рекреації. 

СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, аналізувати та 

управляти туристичною інформацією 

СК6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-процесів та 

геопросторового планування у сфері туризму та рекреації 

СК7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності суб’єктів 

туристичного ринку. 



Програмні результати навчання 

РН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, 

критичне осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на межі галузей знань. 

РН2. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення 

досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та 

процедур у сфері туризму і рекреації. 

 

Перелік універсальних, “ м’яких” навичок (soft skills) 

1. Креативне мислення – вміння знаходити нестандартні нові рішення, пошук 

вирішення актуальних проблем у розрізі дисципліни та висвітлення результатів під час 

занять, участь в конференціях і круглих столах, наукові публікації; 

2. Робота з інформацією – вміння збирати, аналізувати й оцінювати нову інформацію, 

задавати потрібні питання; орієнтуватися у широкому інформаційному полі сучасного світу.  

3. Системне мисленням - здатність знаходити і структурувати матеріал, 

встановлювати взаємозв’язки між розрізненими елементами, а також відокремлювати 

головне від приватного і навпаки. 

 

Практики, представники туристичного бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

До викладання дисципліни долучаються представники органів державної виконавчої 

влади в галузі туризму, державних та приватних туристичних підприємств, туристичних 

кластерів, операторів, національних парків, підприємств готельно-ресторанного бізнесу, за 

участю яких проводяться заняття.  

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

№

 

з/п 

Тема Кількість годин Максимальний 

бал 

лек. прак. самостійна 

роб. 

лек. прак. 

1 Тема 1.  Ризики в індустрії туризму: 

сутність і класифікація 
2 4 6 

2 5 

2 Тема 2. Показники ризику та методи його 

оцінки 
2 4 6 

2 5 

3 Тема 3. Основні способи й методи 

мінімізації ризиків 
2 4 6 

2 5 

4 Тема 4. Стратегія і тактика ризик-

менеджменту в індустрії туризму  
2 4 6 

2 5 

5 Тема 5. Управління валютними ризиками в 

індустрії туризму 
2 4 6 

2 5 

6 Тема 6. Інвестиційні ризики в індустрії 

туризму 
2 6 6 

2 5 

7 Тема 7.  Банкрутство підприємств 

туристичної індустрії 
4 6 6 

2 6 

 Іспит   30 50 

 ВСЬОГО 16 32 72 100 

 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента “Ризик-менеджмент в туризмі” 

виставляється за 100- бальною шкалою з наступним переведенням у національну шкалу та 

шкалу ЄКТС відповідно до Положення про критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Львівського національного університету природокористування: 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 

 

АКАДЕМІЧНА ПОЛІТИКА КУРСУ 

 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html


відбуватись в он-лайн форматі за погодженням із керівником курсу. Усі види робіт з 

навчальної дисципліни необхідно виконати і захистити у вказані терміни. Організація та 

проведення навчального процесу в університеті регулюється Положенням про організацію 

освітнього процесу у Львівському національному університеті природокористування: 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 

Здобувачі, які пропустили заняття з поважної причини, відпрацьовують їх у додатковий 

час згідно графіка консультацій викладача. Роботи, які здаються і захищаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (80% від можливої 

максимальної кількості балів). Перескладання проміжних модулів відбувається за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). Процедура відпрацювання пропущених занять 

регулюється Положенням про порядок відпрацювання студентами Львівського 

національного університету природокористування пропущених лекційних, 

практичних, лабораторних та семінарських занять: 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не допускаються. Здобувачам 

варто бути толерантними, поважати чужу думку. Заперечення необхідно формулювати в 

коректній формі. Не допускаються підказування і списування під час здачі самостійних робіт 

і проміжного контролю, копіювання вирішених завдань іншими особами. Мобільні пристрої 

під час проведення аудиторних занять дозволяється використовувати лише з дозволу 

викладача. Політика щодо академічної доброчесності побудована на основі Положення про 

академічну доброчесність у Львівському національному університеті 

природокористування: 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 

Плагіат та інші форми нечесної роботи неприпустимі. В університеті діє чітка 

процедура антиплагіатної перевірки, що регулюється Положення про систему виявлення 

та запобігання академічному плагіату у Львівському національному університеті 

природокористування за допомогою антиплагіатної інтернет системи (програмно-

обчислювального комплексу) 

StrikePlagiarism: http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 

Епідемія коронавірусу та російсько-українська війна стали випробуванням для освіти, 

тому під час навчання активно проводиться дистанційне навчання з використанням 

різноманітних платформ для виготовлення цифрового навчального контенту та онлайн 

взаємодії. Зокрема: Платформа Moodle, Платформа Google Classroom, Zoom, Google Hangout 

Meet, Skype, Viber. Політика щодо умов організації освітнього процесу в умовах пандемії 

регулюється Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу в умовах 

пандемії, зумовленої COVID-19 у Львівському національному університеті 

природокористування: 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 
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