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1. Мета опанування дисципліни: формування у студентів базових знань про умови формування, 

розвитку та розміщення територіально-рекреаційних комплексів. 

 

2. Завдання: визначення теоретичних основ формування і факторів розвитку рекреаційних 

комплексів, їх спеціалізації та видів у сучасних конкретних умовах вивчення теоретико-

методологічних засад рекреації; дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду створення та 

функціонування рекреаційних комплексів; аналіз функціональної, галузевої та територіальної 

структури рекреаційних комплексів світу та України; дослідження принципів вдосконалення 

системи збалансованого забезпечення рекреаційних потреб населення світу і України; визначення 

особливостей раціонального використання національних рекреаційно-туристичних ресурсів. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння: 

теоретичних основ рекреації 

особливостей сучасного рекреаційного районування 

глобальних тенденцій розвитку рекреації у світі 

специфіки розвитку рекреаційних центрів, районів та зон 

економіко-географічного положення, природи, народонаселення, інфраструктури, соціально-

політичної організацію країн світу 

специфіки організації рекреаційного обслуговування в країнах світу 

особливостей світового розміщення рекреаційних закладів та спеціалізованих комплексів 

принципів територіального зосередження закладів та територіальної структури рекреаційного 

простору 

застосування знань і розумінь: 

визначати географічне та соціально-економічне положення рекреаційних регіонів 

визначати рекреаційний потенціал регіонів та країн 

надавати рекреаційну характеристику країн світу та окремих регіонів 

проводити  порівняльний аналіз рекреаційних ресурсів окремих країн та регіонів 

використовувати здобуту інформацію в професійній сфері 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 при участі у формування зовнішньої політики держави у сфері туризму та рекреацій; 

 при розробці концепції, стратегії розвитку ринку туристичних послуг; 

 при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними туристськими 

організаціями та асоціаціями; 

2) на рівні підприємства: 

  при розробці стратегії виходу туристичного підприємства на зовнішні ринки; 



  при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньоекономічної діяльності  туристичного 

підприємства; 

  при плануванні міжнародної діяльності. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Рекреація та рекреаційна діяльність як галузь наукового пізнання 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Теоретичні основи формування рекреаційних комплексів. 

Тема 2. Формування та структура рекреаційної індустрії. 

Тема 3. Рекреаційне районування світу та України.  

Тема 4. Рекреаційне природокористування та охорона природи у рекреаційних комплексах. 

Змістовий модуль 2. Регіональні особливості рекреаційних комплексів 

Тема 5. Європа - провідний рекреаційний регіон світу. 

Тема 6. Рекреаційні комплекси країн Америки. 

Тема 7. Розвиток рекреаційний комплексів країн Африки. 

Тема 8. Рекреаційні комплекси країн Азії. 

Тема 9. Рекреаційні комплекси Австралії та Океанії.  

Тема 10. Особливості формування та функціонування рекреаційних комплексів в Україні. 
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