
Дисципліна Вибіркова  дисципліна  1  Рекреаційно-туристичний
комплекс Західного регіону України

Рівень BO  Другий (магістерський) рівень 

Назва
спеціальності/освітньо-
професійної програми

 241  Готельно-ресторанна  справа  /  готельно-рестораннеа
справа

Форма навчання Денна, заочна 

Курс,  семестр,
протяжність

1 курс, 1 семестр

Семестровий контроль Залік 

Обсяг  годин  (усього:  з
них лекції/практичні)

  Денна: 120 год., 4 кред., (лекції 20 год., практичні 20 год.) 
Заочна: 120 год., 4 кред., (лекції 4 год., практичні 6 год.)

Мова викладання  Українська

Кафедра,  яка  забезпечує
викладання

 Кафедра туризму та готельного господарства

Автор дисципліни  Ільїн Леонід Володимирович

Короткий опис

Вимоги до початку 
вивчення

 Дисципліна  «Рекреаційно-туристичний  комплекс
Західного регіону України» базується на знаннях, уміннях
та навичках, отриманих студентами на попередніх курсах.
Ефективність  засвоєння змісту дисципліни «Рекреаційно-
туристичний комплекс Західного регіону України» значно
підвищиться, якщо студент попередньо опанував матеріал
таких  навчальних  курсів  як  «Основи  туризмознавства»,
«Географія туризму», «Екскурсознавство і музеєзнавство»,
«Туристичні  ресурси  України»,  «Готельна  індустрія
України».

Що буде вивчатися Будуть вивчатися: 
особливості  територіальної  та  компонентно-
функціональної  структури  рекреаційно-туристичного
комплексу регіону; 
сучасний  рівень  розвитку  рекреаційно-туристичного
комплексу окремих областей регіону;
проблеми  та  перспективи   розвитку  рекреаційно-
туристичного комплексу регіону;
роль  рекреаційно-туристичного  комплексу  у  структурі
регіонального господарства.

Чому це цікаво/треба 
вивчати

 Однією із складових національної економіки та одним із
основних  пріоритетів  соціально-економічного  розвитку  є
рекреаційно-туристичний комплекс, який володіє в Україні
унікальними  потенційними  можливостями  для  свого
динамічного  розвитку.  Як  показує  світовий  досвід,
туристична  сфера  постійно  удосконалюється,  стрімко
розширюється, є високоприбутковою та ефективною. Саме
рекреаційно-туристичний  комплекс  Західного  регіону
України  може  стати  одним  із  шляхів  розвитку
підприємницької  діяльності,  зменшення  рівня  безробіття,
зростання доходів та покращення матеріального становища
в  регіоні,  розвитку  рекреаційних  територій  та  потоку



грошових коштів до місцевих бюджетів як від українських,
так і іноземних туристів. З огляду на сучасні тенденції та
закономірності соціально-економічного розвитку регіонів і
сфер  господарювання,  актуальним  сьогодні  є  питання
досліджень трансформаційних процесів,  що відбуваються
у рекреаційно-туристичній сфері. Західний регіон України
має  всі  необхідні  умови  для  розвитку  рекре  аційно-
туристичного  комплексу.  Проте  в  окремих  областях
регіону  існують  значні  відмінності  як  у  рівні  розвитку
рекреації  та  туризму,  так  і  в  особливостях  забезпечення
ефективного  функціонування  об’єктів  туристично-
рекреаційної сфери.

Чому можна навчитися 
(результати навчання)

 Результати навчання:
РН  1.  Знання  передових концепцій, методів  науково-

дослідної  та  професійної  діяльності  на  межі  предметних
областей туризму та рекреації;

РН  4.  Знання  закономірностей,  принципів та механізмів
функціонування туристичного ринку;

РН 10. Діяти у полікультурному середовищі

Як можна користуватися 
набутими знаннями й 
уміннями 
(компетентності)

 Компетентності:
 Загальні компетентності
 ЗК  1.  Діяти  на  засадах  розуміння  цивілізаційних

гуманітарних  цінностей  та  глобалізаційних  процесів,
пріоритетів національного розвитку

 Фахові компетентності
ФК  3.  Здатність  аналізувати  геопросторову  організацію

туристичного  процесу  і  проектувати  її  розвиток  на  засадах
сталості

ФК  4.  Розуміння  завдань  національної  та  регіональної
туристичної політики та механізмів регулювання туристичної
діяльності

ФК  7.  Здатність  розробляти  та  сприяти  упровадженню
регіональних  програм  розвитку сталого туризму

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  /%  D  0%9  E  
%  D  1%81%  D  0%  B  2%  D  1%96%  D  1%82%  D  0%  BD  %  D  1%8  C  
%  D  0%  BE  -%  D  0%  BF  %  D  1%80%  D  0%  BE  
%  D  1%84%  D  0%  B  5%  D  1%81%  D  1%96%  D  0%  B  9%  D  0%  BD  
%  D  0%  B  0_%  D  0%  BF  %  D  1%80%  D  0%  BE  
%  D  0%  B  3%  D  1%80%  D  0%  B  0%  D  0%  BC  %  D  0%  B  0_  
%22%  D  0%  A  2%  D  1%83%  D  1%80%  D  0%  B  8%  D  0%  B  7%  D  0%  BC  
%22

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

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%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%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%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%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%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%22


Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-  Web  »  

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

