




ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Управління СПА та ВЕЛНЕСС 

підприємствами» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою дисципліни є: оволодіння теоретичними і практичними 

основами управління в галузі SPA&Wellness індустрії для подальшого 

успішного застосування отриманих компетенцій в організаційно-

управлінській, аналітичній та науково дослідницькій діяльності, пов’язаній з 

роботою курортних готелів і підприємств SPA& Wellness індустрії.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління СПА та 

ВЕЛНЕС підприємствами» є: 

- формування наступних загальних компетентностей 

ЗК9 – Уміння розробляти проекти та керувати ними. 

ЗК12 – Уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у 

нормативних актах, щоб забезпечувати правомочність рішень 

- формування наступних фахових компетентностей 

ФК2 – Уміння проводити стратегічну діагностику в процесі прийняття 

управлінських рішень. 

ФК7 – Здатність визначати основні вимоги до побудови організаційної, 

інфраструктурної та технологічної підсистем підприємств сфери гостинності, 

СПА та Велнес індустрії. 

ФК9 – Здатність визначати та впроваджувати інноваційні технології в 

діяльність підприємств готельно-ресторанної сфери 

1.3. Кількість кредитів: 5 

1.4. Загальна кількість годин: 150 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

16 год. 10 год. ( в т. ч. 2 год. ауд., 8 год. дист.) 

Практичні, семінарські заняття 

32 год. - 

Самостійна робота 

132 год. 170 год. 

Індивідуальні завдання  

- 

1.6. Заплановані результати навчання. 
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Програмні результати навчання: 

ПРН1 –  Знання передових концепцій, методів, науково-дослідної та 

професійної діяльності в сфері гостинності. 

ПРН2 –  Уміти здійснювати стратегічне управління підприємством 

індустрії гостинності. 

ПРН3 –  Володіти навичками обгрунтування управлінських рішень 

та спроможності забезпечувати їх правомочність у сфері готельно-

ресторанного бізнесу. 

ПРН6 –  Здатність використовувати інноваційні методи і технології 

в сфері готельно-ресторанного бізнесу. 

ПРН7 –  Володіти практичними навичками роботи з комп’ютерною 

технікою. 

ПРН9 -  Здатність до усної та письмової ділової комунікації 

державною та іноземною мовами для спілкування у професійінй та 

соціально-культурній сферах, володіння фаховою термінологією 

іноземною мовою. 

ПРН10 – Знання інноваційних форм обслуговування та надання послуг 

суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу. 

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, 

які формуються під час вивчення навчальної дисципліни «Управління 

СПА та ВЕЛНЕС підприємствами» у відповідності до ОПП 
Шифр 

компетентності 

Компетентності Шифр 

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК9 уміння розробляти 

проекти та 

керувати ними. 

ПРН2 уміти здійснювати 

стратегічне управління 

підприємством індустрії 

гостинності. 

ЗК12 уміння проводити 

моніторинг змін у 

законодавстві, 

орієнтуватися у 

нормативних 

актах, щоб 

забезпечувати 

правомочність 

рішень 

ПРН1  

 

 

 

 

 

ПРН3 

знання передових 

концепцій, методів, 

науково-дослідної та 

професійної діяльності в 

сфері гостинності. 

володіти навичками 

обґрунтування 

управлінських рішень та 

спроможності 

забезпечувати їх 

правомочність у сфері 

готельно-ресторанного 

бізнесу. 

 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК2 уміння проводити 

стратегічну 

діагностику в 

ПРН6 здатність 

використовувати 

інноваційні методи і 
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процесі прийняття 

управлінських 

рішень 

технології в сфері 

готельно-ресторанного 

бізнесу. 

ФК7 Здатність 

визначати основні 

вимоги до побудови 

організаційної, 

інфраструктурної 

та технологічної 

підсистем 

підприємств сфери 

гостинності, СПА 

та Велнес індустрії 

ПРН10 знання інноваційних форм 

обслуговування та надання 

послуг суб’єктами 

готельного та 

ресторанного бізнесу. 

 

ФК9 здатність 

визначати та 

впроваджувати 

інноваційні 

технології в 

діяльність 

підприємств 

готельно-

ресторанної сфери 

 

ПРН7 

 

 

ПРН9 

володіти практичними 

навичками роботи з 

комп’ютерною технікою. 

здатність до усної та 

письмової ділової 

комунікації державною та 

іноземною мовами для 

спілкування у професійінй 

та соціально-культурній 

сферах, володіння фаховою 

термінологією іноземною 

мовою. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Розділ 1. Теоретичні основи управління закладами SPA-індустрії  

 

Тема 1. Історія виникнення СПА-індустрії та її основні складові.  

Тема 2. Регіональні моделі СПА.  

Тема 3. Класифікація СПА-процедур.  

Тема 4. Готельні СПА-центри.  

Тема 5. Особливості менеджменту в СПА-індустрії.  

Тема 6. Особливості маркетингу в СПА-індустрії.  

 

Розділ 2. Сучасний стан розвитку Wellness індустрії  

 

Тема 7. Поняття «Wellness» та його складові.  

Тема 8. Правильне харчування як складова Wellness індустрії.  

Тема 9. Види фітнесу.  

Тема 10. Сучасні тенденції розвитку «SPA» і «Wellness».  
 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Назви модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п інд ср л п інд ср 

Розділ 1. Теоретичні основи управління закладами SPA-індустрії 

Тема 1. Історія 

виникнення спа-

індустрії та її основні 

складові. 

18 1 2 - 15 18 1 - - 17 

Тема 2. Регіональні 

моделі спа. 

18 1 4 - 13 18 1 - - 17 

Тема 3. Класифікація 

спа-процедур 

18 1 4 - 13 18 - - - 18 

Тема 4. Готельні спа-

центри 

18 1 4 - 13 18 - - - 18 

Тема 5. Особливості 

менеджменту в спа-

індустрії. 

18 2 4 - 12 18 2 - - 16 

Тема 6. Особливості 

маркетингу в спа-

індустрії. 

18 2 4 - 12 18 2 - - 16 

Разом за розділом 1 108 8 22 - 78 108 6 - - 102 

Розділ 2. Сучасний стан розвитку Wellness індустрії 

Тема 7. Поняття 

«Wellness» та його 

складові 

18 2 4 - 12 18 2 - - 16 

Тема 8. Правильне 

харчування як складова 

Wellness індустрії 

18 2 2 - 14 18 - - - 18 

Тема 9. Види фітнесу. 18 2 2 - 14 18 - - - 18 

Тема 10. Сучасні 

тенденції розвитку 

«SPA» і «Wellness»  

18 2 2 - 14 18 2 - - 16 

Разом за розділом 2 72 8 10 - 56 72 4 - - 68 

Всього годин 180 16 32 - 132 180 10 - - 170 
 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. СПА-індустрія: поняття, історія виникнення. Основні 

складові СПА-індустрії 

2 

2. Регіональні моделі СПА: особливості та відмінності 4 

3.  Класифікація СПА-процедур 4 

4. Особливості готельних СПА-центрів 4 
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5. Особливості менеджменту в СПА-індустрії: специфіка 

та проблеми управління 

4 

6. Особливості маркетингу в СПА-індустрії: специфіка та 

проблеми управління 

4 

7. Поняття «Wellness» та його складові 4 

8. Правильне харчування як складова Wellness індустрії. 2 

9. Види фітнесу. 2 

10. Сучасні тенденції розвитку «SPA» і «Wellness» 2 

 Разом 32 
 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Знайти джерела виникнення СПА-індустрії та її 

основні складові. Вивчити СПА-індустрії для людей 

старшого віку. 

15 17 

2. Зробити аналіз регіональних моделей СПА. 

Зпроектувати програм оздоровлення та відновлення 

для «SPA&-Wellness»  

13 17 

3 Вивчити класифікації СПА-процедур 13 18 

4 Ознайомитися  з готельними СПА-центрами 13 18 

5. Ознайомитися з особливостями  менеджменту в СПА-
індустрії: специфіка та проблеми управління 

12 16 

6. Ознайомитися з особливостями маркетингу в СПА-

індустрії: специфіка та проблеми управління 

12 16 

7. Зробити аналіз СПА діяльності наприкінці XІX – 

кінця XX ст.: історія та методи оздоровлення 

12 16 

8. Ознайомитися з правильним харчуванням як 

складової Wellness індустрії.  

14 18 

9. Ознайомитися з видами фітнесу. 14 18 

10. Ознайомитися з сучасними тенденціями розвитку 

«SPA» і «Wellness».  

Зробити аналіз технічного прогресу, дозвілля та СПА-

індустрії: тенденції ХХ – ХХІ ст. 

14 16 

 Разом 132 170 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальне завдання не передбачене навчальним планом. 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
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Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним 

результатам навчання за ОПП віддзеркалює табл. 7.1 

 

Таблиця 7.1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання за 

освітньою компонентною «Управління СПА та ВЕЛНЕС 

підприємствами» 
Шифр ПРН (від- 

повідно до 

ОПП) 

Результати нав- 

чання (відповідно до ОПП) 

Методи навчання Засоби 

діагностики 

/форми 

оцінювання 

ПРН1 знання передових 

концепцій, методів, 

науково-дослідної та 

професійної діяльності в 

сфері гостинності. 

 

Лекція, пошук 

джерел інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою 

Оцінювання усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, тестових 

завдань 

ПРН2 

 

уміти здійснювати 

стратегічне управління 

підприємством індустрії 

гостинності. 

Лекція, пошук 

джерел інформації 

(критичний аналіз, 

інтерпретація), 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення кейсів 

Оцінювання усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, тестових 

завдань 

ПРН3 обґрунтування 

управлінських рішень та 

спроможності 

забезпечувати їх 

правомочність у сфері 

готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Лекція; пошук 

джерел інформації 

(критичний аналіз, 

інтерпретація), 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою 

Оцінювання усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, тестових 

завдань; залікова 

робота 

 

ПРН6 здатність 

використовувати 

інноваційні методи і 

технології в сфері 

готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Пошук джерел 

інформації 

(критичний аналіз, 

інтерпретація), 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

аналітичне, 

розрахункове 

завдання 

Оцінювання усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, тестових 

завдань; залікова 

робота 

 

ПРН7 володіти практичними 

навичками роботи з 

комп’ютерною технікою. 

Проектно-

орієнтоване 

завдання, робота в 

командах 

Оцінювання усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, тестових 
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завдань; залікова 

робота 

ПРН9 здатність до усної та 

письмової ділової 

комунікації державною та 

іноземною мовами для 

спілкування у професійінй 

та соціально-культурній 

сферах, володіння фаховою 

термінологією іноземною 

мовою. 

Проектно-

орієнтоване 

завдання, робота в 

командах 

Оцінювання усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, 

виконання 

творчих завдань  

 

ПРН10 знання інноваційних форм 

обслуговування та надання 

послуг суб’єктами 

готельного та 

ресторанного бізнесу. 

Лекція; пошук 

джерел інформації 

(критичний аналіз, 

інтерпретація), 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою 

Оцінювання усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, 

виконання 

творчих завдань  

 

 

Замість виконання завдань (вивчення тем) можуть також додатково 

враховуватись такі види активностей здобувача:  

 проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з 

використання сучасних освітніх технологій;  

 участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, 

зустрічах з проблем використання сучасних освітніх технологій (з 

підготовкою есе, прес-релізу, інформаційного повідомлення тощо, що 

підтверджено навчальною програмою заходу чи відповідним сертифікатом); 

 участь у науково-дослідних та прикладних дослідженнях з 

проблем використання сучасних освітніх технологій (в розробці анкетних 

форм, проведенні опитувань, підготовці та проведенні фокус-груп, обробці 

результатів дослідження, підготовці звіту, презентації результатів тощо, що 

підтверджується демонстрацією відповідних матеріалів).  

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на  

практичних заняттях відповідно до контрольних цілей. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання 

конкретної роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає 

виставлення оцінок за всіма формами проведення занять:  

-  контроль та оцінювання активності роботи студента під час  

лекційних та практичних занять (групова дискусія);  

- контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проектних 

завдань в ході самостійної роботи студентів; 
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- контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу (у 

вигляді тестування); 

- контроль та оцінювання вмінь вирішувати розрахункові, 

ситуаційні та інші задачі;  

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та 

презентувати із застосуванням сучасних інформаційних та хмарних 

технологій; 

- контроль та оцінювання вмінь та навичок вирішувати кейсові  

проблемні завдання із розподілом ролей в командах.  

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з 

забороною відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти надається можливість 

скласти в тестовій формі дистанційно іспит на платформі Zoom.   

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних 

заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змісту розділів 

(проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

- тестові завдання; 

- виконання творчих завдань (підготовка і виступ з презентацією есе);  

- виконання семестрової роботи (письмова форма іспиту). 

Підсумковий контроль засвоєння розділів здійснюється по їх 

завершенню на підсумкових заняттях та на іспиті. Завданням контролю є 

оцінювання знань, умінь та практичних навичок студентів, набутих під час 

вивчення певного блоку тем. 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється 

за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих 

розділів. 

При вивченні кожної теми проводиться поточний контроль у формі 

усного опитування та виступів студентів із заздалегідь визначених питань. 

За виступ на практичному занятті студент може отримати від 1 (доповнення, 

уточнення після відповіді або виступу іншого студента) до 6 (розгорнутий 

аналіз питання із залученням даних наукових статей, монографій, 

статистичних даних, схем, тощо) балів. Максимально студент може 

отримати 60 балів. Іспит – 40 балів. Відповідно, максимальна кількість 

набраних балів по вивченню дисципліни складає 100 балів. 

 

Вид завдання, 

що  

оцінюється 

Система  

оцінювання 

знань, бали 

Критерії оцінки 

Оцінювання 

знань 

практичних 

занять 

(письмова або 

усна в
ід

 1
.0

 д
о
 6

.0
 6.0-

5.0 

 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній або 

письмовій відповіді на запитання виявив всебічні, 

систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, 

вміє грамотно інтерпретувати одержані результати; 

продемонстрував знання основної і додаткової 

літератури, передбачені на рівні творчого використання 
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відповідь) 4.0- 

3.0 

 

 

виставляється здобувачу вищої освіти, якщо при усній 

або письмовій відповіді на запитання здобувач вищої 

освіти виявив повне знання програмного матеріалу, 

передбачене на рівні аналогічного відтворення, але 

припустився окремих несуттєвих помилок 

2.0- 

1.0 

 

виставляється, якщо при усній або письмовій відповіді на 

запитання здобувач вищої освіти виявив недостатні 

знання основного програмного матеріалу, в обсязі, що 

необхідний для подальшого навчання і роботи, 

передбачених програмою на рівні репродуктивного 

відтворення 

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 
Поточний контроль та самостійна робота Разом Іспит Сума 

Розділ 1 

 

Розділ 2 

 
Т1.  Т2.  Т3.  Т4.  Т5 Т6.  Т7. Т8. Т9. Т10. 60 40 100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

  Оцінювання здійснюється відповідно до 

шкали ЗВО. 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 

1. Закон України «Про курорти» //  Відомості Верховної Ради, – 2000, –  

№ 50. – С. 435. 

2. Богачева Е.Л. Медицинские СПА и их место в международной СПА-

индустрии / Е.Л.Богачева // Клиническая практика и здоровье. – 2013. - № 2. 

– С. 84-110. 

3. Виноградов П.А. Основы физической культуры и здорового образа 

жизни: учеб. пособие / Виноградов П.А., Душанин А.П., Жалдак В.И. – М.: 

Сов. Спорт, 1996. – 203 с. 
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4. Кучуркина М.В.. СПА-индустрия сегодня. (Том I) / М. В. Кучуркина. 

– М.: НП «Национальная гильдия специалистов СПА-индустрии», 2005. – 

196с. 

5. Кучуркина М.В. Менеджмент СПА / М. В. Кучуркина. – М.: НП 

«Национальная гильдия специалистов СПА-индустрии», 2007. – 196с. 

6. Каюмов С., Сергеев М. Прибыльный салон красоты. Советы 

владельцам и увравляющим / С.Ф. Каюмов, М.Ю. Сергеев/ Серия «Начать и 

преуспеть». – СПб, «Питер», 2010. – 320 с. 

7. Никитина О.А. Проблемы подготовки кадров для спа-индустрии / 

О.А.Никитина // Современные проблемы науки и образования.- 2015. - №1-1. 

– С. 38-41. 

8. Перспективы интеграции технологий СПА в санаторно-курортный 

комплекс Украины / [Ежов В.В., Гоженко Е.А., Овчаренко А.А., Бобков А.С.] 

// Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – 

Вип. XXII,№ 2. – С. 79-80.  

9. Пирогова Л.А. SPA-терапия – метод лечения, оздоровления, 

профілактики и реабилитации / Л.А. Пирогова, М.И.Семенчук // 

Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. – 2013. - № 3. – 

С. 103-111. 

10. Степанов Е.Г. Основы курортологии: Учебное пособие (для 

студентов всех форм  обученияпо направлению подготовки 0504 – 

«Туризм»). / Е.Г. Степанов – Харьков: ХНАГХ, 2006. – 326 с. 

11. SPA-терапия в индустрии красоты. Методика процедур, 

эксплуатация оборудования, программы обучения SPA-менеджменту / Д. 

Креббин-Бейли, Д.Харкап, Д.Харрингтон; [пер. с англ. В.Е. Бельченко]. – М. : 

РИПОЛ классик, 2008. – 304 с. 

12. Хмурова В.В. СПА-менеджмент. Методичні вказівки для самостійної 

роботи студентів ОКР «магістр» спеціальності 8.14010201 «Організація 

побутового обслуговування». Навчально-методичне видання. – КНУДТ, 

2013, 23 с. 

13. Шарабчиев Ю.Т. СПА и велнес: что это такое? / Ю.Т. Шарабчиев // 

Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. – 2013. - № 2 (2). 

– С. 79-83. 

Допоміжна література 

 

14. Волотовская А.В. Лечебные физические факторы как основа СПА-

терапии /А.В. Волотовская // Медицинские новости. – 2012. – № 12. – С. 50-

53. 

15. Воробьева И. Время СПА / И.Воробьева // Прямые инвестиции. – 

2007. - № 12 (68) – С. 100-103. 

16. Полянский Ю.П. Оборудование для спа / Ю.П.Полянский // 

Медицинские новости. – 2012. - № 11. – С. 65-68. 

17. Стандарты понятийного аппарата СПА / под.ред. Е.Богачевой. М.: 

SWIC, 2012. – 48 с. 
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11. ПОСИЛАННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ, 

ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ, ІНШЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. www.tourism.gov.ua - Державне агентство розвитку туризму 

2. www.tourlib.columb.net.ua – Туристичний портал: новини, огляди, 

туроператори 

3. www.zakon.rada.gov.ua - Законодавство України - Верховна Рада 

України 

4. http://international-relations-

tourism.karazin.ua/resources/21d6d811ba061fe07b6266655419c44a.pdf - 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ «SPA» і «WELLNESS» ТУРИЗМУ 

5. https://www.redspa.pro/ -  RED Spa Management 

6. http://soyuz-spa.com/spa-acedemy/menedzhment-i-marketing.html - Союз 

професіоналів SPA, курортів та Wellness-об'єктів України 

7. http://spamanagement.su/  -фаховий портал 

 

12. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ В УМОВАХ 

ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ ОБСТАВИН НЕПОБОРНОЇ СИЛИ (В ТОМУ 

ЧИСЛІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ ЧЕРЕЗ 

ПАНДЕМІЮ) 

 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті 

здійснюється за змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom 

проводяться всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Moodle проводяться практичні, 

індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться 10%  

практичних занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

 

 

http://www.tourism.gov.ua/
http://www.tourlib.columb.net.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://international-relations-tourism.karazin.ua/resources/21d6d811ba061fe07b6266655419c44a.pdf
http://international-relations-tourism.karazin.ua/resources/21d6d811ba061fe07b6266655419c44a.pdf
https://www.redspa.pro/
http://soyuz-spa.com/spa-acedemy/menedzhment-i-marketing.html
http://spamanagement.su/
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