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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Управління курортно-оздоровчими територіальними системами
(КОТС) — навчальна дисципліна, що вивчає основи теорії і практики
управління курортними системами в умовах трансформаційної еко-
номіки.
Найважливіше завдання дисципліни — сприяння організаційним

структурам управління на курортах у реалізації успішного менеджме-
нту та його оперативній адаптації до змін факторів зовнішнього сере-
довища.
Мета вивчення дисципліни:
• здобути знання з управління територіальними курортно-оздоро-
вчими системами задля підвищення ефективності курортно-оздо-
ровчого обслуговування населення;

• набути навички для прийняття оптимальних управлінських рі-
шень у курортній галузі.

Предмет дисципліни “Управління курортно-оздоровчими територі-
альними системами” — вивчення способів і методів надання курортно-
оздоровчих послуг і поточного і стратегічного менеджменту курортно-
оздоровчим процесом на курорті.
Дисципліна “Управління курортно-оздоровчими територіальними

системами” тісно пов’язана з іншими навчальними дисциплінами і
спрямована на формування спеціаліста з управління в місцевих орга-
нах влади на курортах.
Після вивчення дисципліни студент повинен знати:
• теоретичні основи управління територіально-оздоровчими сис-
темами (КОТС);

• функції, принципи та методи управління КОТС;
• прикладні аспекти підвищення ефективності управління КОТС.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни

“УПРАВЛІННЯ КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧИМИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ”

№
пор. Назва розділу і теми

І. Курортно-оздоровча територіальна система
як об’єкт управління

1 Предмет, методологія й об’єкт навчальної дисципліни
2 Поняття й різновиди КОТС
3 Функції, принципи та методи управління КОТС
4 Організаційно-економічні та нормативно-правові методи

управління КОТС та їх характеристика
II. Формування КОТС і управління її розвитком

5 Фактори формування КОТС та їх класифікація
6 Оцінювання природно-лікувальної бази розвитку КОТС
7 Господарська діяльність і управління в КОТС
8 Екологічні детермінанти розвитку КОТС

III. Управління курортно-оздоровчим процесом
9 Сутність курортно-оздоровчого процесу та його параметри

10 Комплексне управління курортно-оздоровчим процесом
11 Управління поточним функціонуванням курортного

господарства
IV. Різновиди менеджменту в КОТС

12 Стратегічний і оперативний менеджмент у КОТС
13 Маркетинг-менеджмент у КОТС
14 Інноваційний менеджмент. Створення валеологічних

центрів
15 Екологічний менеджмент у КОТС

V. Ефективність управління КОТС
16 Аналіз управлінської діяльності в КОТС
17 Оцінювання ефективності управлінських рішень і діяльності
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“УПРАВЛІННЯ КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧИМИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ”

Розділ І. Курортно-оздоровча територіальна система
як об’єкт управління

Тема 1. Предмет, методологія й об’єкт навчальної дисципліни
Управління курортно-здоровчими територіальними системами як

навчальна дисципліна, що вивчає методи, принципи та функції управ-
ління КОТC. Предмет і об’єкт дисципліни. Методи пізнання дисцип-
ліни “Управління курортно-здоровчими територіальними система-
ми”(методи системного та економічного аналізу, синтезу, теоретичної
кіберернетики, теорії енергетики та теорії менеджменту).
Управління КОТС у системі наукового знання, її взаємозв’язок з

іншими науками (менеджментом організацій, курортологією, просто-
ровою економікою, ландшафтним плануванням, екологією, геологією,
економікою рекреаційної індустрії тощо).
Функції дисципліни “Управління КОТС” (методологічна, пізнава-

льна, конструктивна). Концепція сталого (збалансованого) розвитку
світу й завдання дисципліни “Управління КОТС” у сучасній науці та
практиці.

Література [15; 16; 19; 22; 25; 30; 31]

Тема 2. Поняття й різновиди територіальних
курортно-оздоровчих систем

КОТС як цілісний об’єкт природокористування та просторова го-
сподарська система. Природно-лікувальні, господарські й екологічні
детермінанти розвитку КОТС. Кліматичні та бальнеологічні КОТС.
Їх особливості та характеристика. Компоненти КОТС, їх взаємозв’я-
зок і розвиток.

Література [5; 13; 14; 16; 22; 25; 30]
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Тема 3. Функції, принципи та методи управління КОТС
Організація, планування, облік, маркетинг, контроль і аудит як

функції управління КОТС. Курортно-оздоровчий процес, його об’єк-
ти та суб’єкти. Маркетингове забезпечення курортно-оздоровчого про-
цесу. Попит і пропозиція на ринку курортно-оздоровчих послуг у
КОТС. “Організовані” та “неорганізовані” курортники й управління
їхніми потоками. Організація реклами курортно-оздоровчого проце-
су. Стратегічне й оперативне планування курортного обслуговуван-
ня населення. Принципи та методи управління КОТС.

Література [1; 5; 13; 16; 22; 25; 30]

Тема 4. Організаційно-економічні та нормативно-правові методи
управління КОТС та їх характеристика

Специфічні особливості та завдання розвитку курортно-оздоров-
чої галузі в Україні. Еволюція організаційних форм управління КОТС.
Зміна форм управління КОТС. Зміна форм власності на курортах Укра-
їни та міжгалузева система органів управління. ЗАТ “Укрпрофоздо-
ровниця” та місцеві органи самоврядування в КОТС. Особливості еко-
номічних методів управління КОТС у перехідній економіці України.
Економічна оцінка природних курортних ресурсів і механізм платного
природокористування в КОТС.
Нормативно-правове поле управління КОТС. Закони України та

постанови Кабінету Міністрів України про управління та розвиток
КОТС.

Література [1; 5; 11; 12; 14; 25; 26; 31.

Розділ II. Формування КОТС і управління її розвитком

Тема 5. Фактори формування КОТС та їх класифікація
Природно-лікувальні та сервісні фактори формування КОТС.
Розвиток курортно-оздоровчої мережі в Україні: основні етапи та

передумови. КОТС Українських Карпат, їх особливості та характе-
ристика. Державна програма соціально-економічного розвитку
“Українські Карпати” та завдання щодо перспективного розвитку
КОТС у регіоні.

Література [1; 5; 11; 13; 14; 16; 23; 31; 35]
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Тема 6. Оцінювання природно-лікувальної бази розвитку КОТС
Основні закономірності формування та географічного поширення

бальнеологічних ресурсів в Україні. Характеристика  природно-ліку-
вальних ресурсів. Різноманітність лікувальних мінеральних вод та їх
класифікація. Типи лікувальних пелоїдів. Організація раціонального
використання природно-ресурсного потенціалу. Облік, кількісна та
якісна оцінка природно-лікувальних ресурсів. Аудит рівня освоєння й
ефективності використання природно-лікувальних ресурсів Українсь-
ких Карпат.

Література [1; 5; 13; 16; 23; 27–30]

Тема 7. Господарська діяльність і управління в КОТС
Розвиток обслуговуючих галузей у КОТС. Соціальна та вироб-

нича інфраструктура забезпечення КОТС. Принципи просторової ор-
ганізації господарсько-інфраструктурної діяльності в КОТС (систем-
ності, зовнішнього доповнення, цілісності КОТС, ієрархічності).
Завдання та напрями підвищення комфортності КОТС.

Література [1; 11; 14; 16; 20; 23; 26; 30, 31]

Тема 8. Екологічні детермінанти розвитку КОТС
Стратегія збалансованого розвитку КОТС у контексті завдань

“Порядку денного на XXI ст.” Основні екологічні параметри розвит-
ку КОТС. Екологічне нормування й екологічний аудит курортно-оздо-
ровчого обслуговування населення. Екологічні параметри викорис-
тання родовищ мінеральних вод і пелоїдів. Управління збереженням і
охороною бальнеологічних ресурсів КОТС: принципи і завдання. Фор-
мування програми збалансованого екорозвитку КОТС.

Література [1; 3; 5; 11; 18; 21; 25; 26; 30]

Розділ III. Управління курортно-оздоровчим процесом

Тема 9. Сутність курортно-оздоровчого процесу
та його параметри

Курортно-оздоровчий процес як синтез організаційних, природ-
но-лікувальних і сервісних послуг. Джерела фінансування курортно-
оздоровчого процесу та їх відомча відособленість.
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Об’єкти курортно-оздоровчого процесу. Кінцевий продукт курорт-
но-оздоровчого процесу та його визначення. Поточні параметри ку-
рортно-оздоровчого процесу.

Література [1; 20; 23; 26; 30; 31; 35]

Тема 10. Комплексне управління курортно-оздоровчим процесом
Медичні ефекти від курортно-оздоровчого процесу та їх суть. Пи-

томий економічний ефект від курортно-оздоровчого процесу.
Проблеми підвищення соціальної ефективності курортного обслуго-

вування та організація курортно-оздоровчого процесу. Комплексне
управління курортно-оздоровчим процесом та його суть. Координа-
ція діяльності санаторно-курортних лікувальних та інфраструктурних
об’єктів. Ефективність організаційної структури управління курорт-
но-оздоровчим процесом.

Література [1; 20; 23; 26; 30; 31; 35]

Тема 11. Управління поточним функціонуванням курортного
господарства

Забезпечення пропорційності та збалансованості курортного гос-
подарства та його функцій у КОТС. Міжгалузеве територіальне об’-
єднання курорту (МТОК) як форма місцевого самоврядування. Прин-
ципи та завдання МТОК. Оперативно-господарська діяльність МТОК.

Література [1; 2; 5; 11; 13; 14; 17; 30; 31]

Розділ IV. Різновиди менеджменту в КОТС

Тема 12. Стратегічний і оперативний менеджмент у КОТС
Роль і місце стратегічного менеджменту в КОТС. Об’екти стратегіч-

ного менеджменту в КОТС. Концепція розвитку КОТС і панування
стратегій. Управління реалізацією стратегій і оперативний менеджмент
у курортному господарстві. Розвиток інфраструктурної мережі та під-
собних господарств. Залучення іноземних інвестицій у розвиток КОТС.

Література [22; 25; 30; 33]

Тема 13. Маркетинг-менеджмент у КОТС
Дослідження попиту на курортно-оздоровчі послуги. Управління

ринковими процесами в курортному обслуговуванні. Модель марке-
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тинг-менеджменту КОТС та її стратегічна орієнтація. Робота з рекла-
мою та сервісним обслуговуванням. Маркетингові дослідження зміни
цін на послуги. Робота з персоналом санаторно-курортних закладів.
Зв’язок економічної стратегії КОТС із розвитком ринку курортних по-
слуг.

Література [1; 22; 25; 30; 31]

Тема 14. Інноваційний менеджмент. Створення валеологічних
центрів

Інноваційні процеси на курорті. Класифікація нововведень у курорт-
но-оздоровчому процесі. Проектне управління новими профілактич-
ними та лікувальними технологіями. Інноваційна діяльність у КОТС
як об’єкт інвестування. Пакет інноваційних проектів. Створення ва-
леологічних центрів: їх функції та принципи діяльності. Інноваційне
підприємство.

Література [1; 22; 25; 30; 31]

Тема 15. Екологічний менеджмент у КОТС
Екологічні проблеми організації курортно-оздоровчого процесу.

Нормування антропогенних навантажень і управління рекреаційни-
ми потоками. “Зелений” маркетинг і менеджмент щодо використання
природних ресурсів. Нормування екологічно збалансованого приро-
докористування: законодавчі й екологічні механізми. Геоінформацій-
не забезпечення екологічного менеджменту.

Література [1; 3; 5; 11; 13; 16; 21; 30; 31]

Розділ V. Ефективність управління КОТС

Тема 16. Аналіз управлінської діяльності в КОТС
Критерії та методи визначення кінцевих результатів управління КОТС.

Зростання кінцевого продукту курорту як економічний результат
управління КОТС. Якісні параметри кінцевих результатів управління
КОТС. Соціальні й екологічні результати управління КОТС. Аналіз і
оцінювання роботи управлінської діяльності суб’єктів курортно-оздо-
ровчої діяльності в КОТС. Методи оцінювання ефективності управ-
лінської діяльності в КОТС.

Література [1; 3; 5; 11; 21; 22; 24; 25; 30; 31]
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Тема 17. Оцінювання ефективності управлінських рішень
і діяльності

Показники діяльності КОТС та їх економічне оцінювання. Оціню-
вання ефективності управління природних лікувальних ресурсів. Оці-
нювання ефективності управління персоналом санаторно-курортних
закладів. Оцінювання ефективності управління інфраструктурними
об’єктами та сервісним обслуговуванням. Економічний і екологічний
аудит у КОТС.

Література [1; 5; 11; 16; 21; 22; 25; 26; 30; 31; 35]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета контрольної роботи — закріпити й поглибити теоретичні
знання, здобуті студентами в процесі вивчення курсу “Управління ку-
рортно-оздоровчими системами”, сформувати вміння самостійно пра-
цювати з навчальною літературою, законодавчими актами України,
статистичними матеріалами, а також із матеріалами власних дослі-
джень. Контрольну роботу слід оформляти відповідно до чинних у
МАУП методичних рекомендацій з підготовки й оформлення конт-
рольних завдань і робіт.
Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою

прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища Номер варіанта
студента контрольної роботи

А, П, Я 1
Б, У, Ю 2
В, Є, Ф 3
Г, Е, Х 4
Д, И, Р 5
Ж, С, Ш 6
З, Т, Щ 7
І, К, О 8
Л, Ї, Ц 9
М, Н, Ч 10
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Розкрити зміст поняття “курортно-оздоровча територіальна
система”.

2. Охарактеризувати економічні методи управління в КОТС.
3. Кількісне та якісне оцінювання природно-лікувальних ресурсів.

Варіант 2
1. Структура КОТС.
2. Методи пізнання навчальної дисципліни “Управління курорт-
но-оздоровчими територіальними системами”.

3. Організація реклами курортно-оздоровчого  процесу.

Варіант 3
1. Фактори розвитку КОТС та їх характеристика .
2. Форми власності підприємств — курортно-оздоровчих систем
в Україні.

3. Описати етапи складання програми збалансованого екорозвит-
ку КОТС.

Варіант 4
1. Соціальна та виробнича інфраструктура в КОТС і завдання її
розвитку.

2. Аудит рівня освоєння й ефективності використання природно-
лікувальних ресурсів Українських Карпат.

3. Маркетингові дослідження зміни цін на курортні послуги.

Варіант 5
1. Сутність екологічного менеджменту в КОТС.
2. Управління реалізацією стратегій та оперативний менеджмент
у курортному господарстві.

3. Описати бальнеологічні курорти Карпатського регіону.

Варіант 6
1. Охарактеризувати інноваційні процеси на курорті.
2. Зв’язок економічної стратегії КОТС із розвитком ринку курорт-
них послуг.
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3. Описати методи оцінювання ефективності управлінської ді-
яльності в КОТС.

Варіант 7
1. Економічний і екологічний аудит у КОТС.
2. Об’єкти курортно-оздоровчого процесу.
3. Описати проблеми та напрями розвитку курортів Львівщини.

Варіант 8
1. Кінцевий продукт курортно-оздоровчого процесу та його ви-
значення.

2. Міжгалузеве територіальне об’єднання курорту (МТОК): функ-
ції та завдання.

3. Описати інноваційні проекти розвитку курортів в Українських
Карпатах.

Варіант 9
1. Валеологічні центри: функції та принципи діяльності.
2. Організація раціонального використання природно-ресурсно-
го потенціалу.

3. Описати різновиди лікувальних мінеральних вод у Львівській
області.

Варіант 10
1. Економічне оцінювання природних курортних ресурсів і мето-
ди її визначення.

2. Розвиток курортно-оздоровчої мережі в Україні.
3. Закони України і постанови Кабінету Міністрів України про
управління на курортах.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Предмет і об’єкт вивчення навчальної дисципліни “Управління
курортно-оздоровчими теpитopiaльними системами”  (УКОТС).

2. Методи пізнання УКОТС.
3. Функції управління КОТС.
4. Концепція сталого (збалансованого) розвитку світу й завдан-
ня УКОТС.

5. Курортно-оздоровча територіальна система як об’єкт управ-
ління.
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6. Зміст природно-лікувальних господарських і екологічних де-
термінант розвитку KOТC.

7. Порівняльний аналіз кліматичних і бальнеологічних KOТC.
8. Підсистеми KOТC та їх взаємозв’язок.
9. Сутність функцій управління у KOТC.

10. Зміст курортно-оздоровчого процесу.
11. Об’єкти та суб’єкти курортно-оздоровчого процесу.
12. Попит і пропозиція на ринку курортних послуг у KOТC.
13. Сутність термінів “організовані” та “неорганізовані курортники”.
14. Завдання управління потоками неорганізованих курортників.
15. Роль і значення організації реклами в KOТC.
16. Принципи та методи управління KOТC.
17. Основні завдання розвитку курортно-оздоровчої галузі в Укра-

їні.
l8. Нормативно-законодавчі акти та програми розвитку курорт-

но-оздоровчої галузі в Україні.
19. Особливості організаційної структури управління в курортно-

оздоровчій галузі України.
20. Економічні методи управління KOТC та їх сутність
21. Сутність економічної оцінки природних курортних ресурсів і

методи її визначення.
22. Структура механізму платного природокористування в KOТC.
22. Закони України про управління та розвиток курортів.
24. Природно-лікувальні та сервісні фактори формування KOТC.
25. Основні передумови й особливості розвитку курортно-санатор-

ної мережі в Україні.
26. Основні KOТC Українських Карпат та їх спеціалізація.
27. Зміст Державної програми соціально-економічного розвитку

“Українські Карпати” та завдання розвитку KOТC у регіоні.
28. Типи природно-лікувальних ресурсів, їх ознаки й особливості.
29. Типи лікувальних пелоїдів.
30. Принципи раціонального використання природних ресурсів

у KOТC.
31. Роль і функції моніторингових систем у KOТC.
32. Облік кількісної та якісної оцінки KOТC.
33. Сутність аудиту курортного природокористування.
34. Проблеми розвитку соціальної та виробничої інфраструктури

в KOТC.
35. Об’єкти та суб’єкти ринкової інфраструктури в KOТC.
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36. Проблеми інфраструктурного забезпечення KOТC Карпатсь-
кого регіону України.

37. Основні екологічні параметри розвитку KOТC.
38. Екологічне нормування й екологічний аудит системи курортно-

оздоровчого обслуговування населення.
39. Екологічні норми використання родовищ лікувальних мінераль-

них вод і пелоїдів.
40. Управління охороною та збереженням бальнеологічних ресур-

сів KOТC.
41. Програми збалансованого екорозвитку KOТC: принципи та за-

вдання.
42. Об’єкти та суб’єкти курортно-оздоровчого процесу.
43. Поняття кінцевого продукту курортно-оздоровчого процесу.
44. Ефекти від курортно-оздоровчого процесу та їх характерис-

тика.
45. Місцеве самоврядування та проблеми управління KOТC.
46. Ефективність організаційних форм управління KOТC.
47. Різновиди менеджменту в KOТC.
48. Сутність і завдання стратегічного менеджменту в KOТC.
49. Суть маркетинг-менеджменту в KOТC.
50. Зв’язок економічної стратегії KOТC із розвитком ринку курорт-

них послуг.
51. Завдання маркетингових досліджень у KOТC.
52. Різновиди інноваційної діяльності в KOТC як об’єктів управ-

ління.
53. Функції та принципи діяльності валеологічних центрів.
54. Форми інноваційного підприємництва в KOТC.
55. Поняття екологічного менеджменту та його завдання.
56. Кількісні та якісні параметри результатів управління KOТC.
57. Методи оцінювання ефективності управлінської діяльності в

KOТC.
58. Методи оцінювання ефективності курортно-оздоровчого про-

цесу в KOТC.
59. Управління сервісним обслуговуванням у KOТC.
60. Завдання та суть економічного аудиту в KOТC.
61. Зміст поняття “курортно-оздоровча територіальна система”.
62. Характеристика економічних методів управління в KOТC.
63. Кількісне та якісне оцінювання природно-лікувальних ресур-

сів.
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64. Структура КОТC.
65. Методи пізнання навчальної дисципліни  “Управління курорт-

но-оздоровчими територіальними системами”.
66. Організація реклами курортно-оздоровчого  процесу.
67. Фактори розвитку КОТС та їх характеристика .
68. Форми власності підприємств курортно-оздоровчих систем в

Україні.
69. Етапи складання програми збалансованого екорозвитку КОТС.
70. Соціальна та виробнича інфраструктура в КОТС і завдання її

розвитку.
71. Аудит рівня освоєння й ефективності використання природно-

лікувальних ресурсів Українських Карпат.
72. Маркетингові дослідження зміни цін на курортні послуги.
73. Сутність екологічного менеджменту в КОТС.
74. Управління реалізацією стратегій і оперативний менеджмент у

курортному господарстві.
75. Характеристика бальнеологічних курортів Карпатського ре-

гіону.
76. Характеристика інноваційних процесів на курорті.
77. Зв’язок економічної стратегії КОТС із розвитком ринку курорт-

них послуг.
78. Методи оцінювання ефективності управлінської діяльності
70. Економічний і екологічний аудит у КОТС.
80. Об’єкти курортно-оздоровчого процесу.
81. Проблеми та напрями розвитку курортів Львівщини.
82. Кінцевий продукт курортно-оздоровчого процесу та його ви-

значення.
83. Міжгалузеве територіальне об’єднання курорту (МТОК): функ-

ції та завдання діяльності.
84. Інноваційні проекти розвитку курортів в Українських Карпа-

тах.
85. Валеологічні центри: функції та принципи діяльності.
86. Організація раціонального використання природно-ресурсно-

го потенцалу.
87. Різновиди лікувальних мінеральних вод у Львівській області.
88. Економічне оцінювання природних курортних ресурсів і мето-

ди їх визначення.
89. Розвиток курортно-оздоровчої мережі в Україні.
90. Закони України і постанови Кабінету Міністрів України про

управління на курортах.
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