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Силабус навчальної дисципліни  

«РЕКРЕАЦІІЙНА ЕКОНОМІКА» 
 

Спеціальність 242 «Туризм»  

Освітня програма Туризм  

Освітній рівень третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Базова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 14 год.  

Практичні (семінарські) – 10 год., лабораторні – 8 год. 

Самостійна робота – 88 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен  

Кафедра Туризму, проспект Науки 9-А, м. Харків , 1-ий корпус,  

ауд. 316. Тел. 38(057)758-77-26 (дод. 451) 

http://tourism.hneu.edu.ua 

Викладач  Сущенко Олена Анатоліївна, завідувач кафедри туризму, 

д.е.н., професор  

Контактна інформація 

викладача  

helen.sushchenko@gmail.com 

Дні занять Згідно діючого розкладу занять 

Консультації Відповідно до графіку 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних знань і прикладних 

вмінь та навичок з обґрунтування необхідних умов та завдань розвитку економіки 

природокористування, моделей державної підтримки рекреації, діяльності рекреаційного 

підприємства. 

Передумови для навчання “Методологія та організація наукових досліджень”,  

“Економіка підприємства”, “Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі”,  

“Географія туризму” 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий 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. 

Тема 5. Рекреаційне природокористування й охорона природи у рекреаційних комплексах. 

Державна підтримка рекреаційної діяльності. 

Змістовий модуль 2. Економіка рекреаційного підприємства. 

Тема 6. Види рекреаційних підприємств, їх організаційно-правові форми. 

Тема 7. Зовнішнє середовище функціонування рекреаційного підприємства. 

Тема 8. Управління рекреаційним підприємством. 

Тема 9. Планування діяльності рекреаційного підприємства. 

Тема 10. Персонал рекреаційного підприємства, продуктивність його праці. Фінансово-економічні 

результати діяльності рекреаційного підприємства. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

РНПД, Технологічна карта, лекції, завдання для 

практичних занять, інформаційні матеріали, завдання 

для перевірки знань 

(https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=6784) 

 

http://tourism.hneu.edu.ua/
https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=6784
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Рекомендовані джерела 
Основні джерела – 1. Сущенко О.А. Опорний конспект лекцій «Рекреаційна економіка» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6784.  
2. Сущенко О. А. Теоретико-методологічні засади управління рекреаційно-туристичною 
діяльністю підприємств / О. А. Сущенко // Методологія та практика сталого розвитку туризму 
: монографія / за заг. ред. Черниш. – Полтава : ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2018. – С. 108-118. 
3. Рекреаційні комплекси світу / Єрмаченко В.Є., Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Алдошина М.В. – Харків: 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 321 с. 

1. Додаткові джерела – 4. 1. Sushchenko O. 3R philosophy for sustaining recreational 
attractiveness and development of hotel business in Ukraine / O. Sushchenko, N. Kozubova, 
O. Prokopishina // SHS Web of Conf. Volume 67, 06050 (2019). – 6 р. 5. Yermachenko V. The research 
on economic activity of the population in the context of recreational infrastructure development of socio-
economic systems / V. Yermachenko, D. S. Mirzoiev // Business Inform. – 2018. – № 5. – Рр. 207-216.  
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, 2012. – 304 с. 7. Національна економіка [Текст] 
: навч. посіб. / за заг. ред. О.В. Носової. – К. : ЦУЛ, 2013. – 511 с. 8. Туризм в умовах глобалізації: 
особливості та перспективи розвитку : монографія / під ред. М.О. Кизима, В.Є.Єрмаченка. – Х. : 
ІНЖЕК, 2012. – 471 с. 
Система оцінювання результатів навчання включає поточний контроль під час проведення 
лекційних, практичних занять; модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного 
контролю у вигляді письмових контрольних робіт; підсумковий/семестровий контроль, що 
проводиться у формі екзамену, відповідно до графіку навчального процесу (максимальна кількість 
– 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів). 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 
Лекції  10 

Практичні заняття  10 
Завдання за темами 5 
Презентація 3 

Опитування 9 
Доповідь 3 

Індивідуальне завдання 10 
Колоквіум 10 
Екзамен  40 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 
та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 
курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 

для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 
64 – 73 D 

задовільно 
60 – 63 E 
35 – 59 FX 

незадовільно не зараховано 
1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 
Під час вивчення даної дисципліни обов’язковим є дотримання політики дотримання академічної 
доброчесності, політики щодо пропусків занять та політики щодо виконання завдань пізніше 
встановленого терміну. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 
дисципліни.  

Силабус затверджено на засіданні кафедри туризму «08» вересня 2020 р. Протокол №2 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6784

