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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Управління санаторно-курортними територіями 

Рівень вищої освіти  Магістр 

Викладач (-і) Проф. Клапчук Володимир Михайлович 

Контактний телефон 

викладача 

+380509669229 

E-mail викладача volodymyr_klapchuk@ukr.net 

Формат дисципліни Аудиторне вивчення, самостійна робота студентів з 

елементами дистанційного навчання 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС – 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse

&id_cat=71&id_cou=1807 

Консультації Вівторок – 15-00–17-00 год. 

2. Анотація до курсу 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Управління санаторно-курортними 

територіями» складена відповідно до Освітньо-професійної програми «Курортна справа» 

підготовки магістрів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». 

Предметом є особливості функціонування курортів. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета: вивчення основних положень управління санаторно-курортними територіями 

та їх діяльності у правовому полі. 

Завдання: Дати теоретичні знання з курсу «Управління санаторно-курортними 

територіями», ознайомити з правовими основами діяльності курортів. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: 

– Організація лікування та обслуговування на курортах 

– Економічне та фінансове забезпечення організації та функціонування курортів 

– Умови виділення санітарних охоронних зон курортів 

– Шляхи здійснення моніторингу і кадастру природних територій курортів 

– Менеджмент у сфері діяльності курортів та їх повноваження 

– Відповідальність за порушення законодавства про курорти та міжнародне 

співробітництво 

– Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками окремих категорій осіб і 

членів їх сімей 

– Охорона громадського порядку в санаторно-курортних зонах. 

вміти: 

– застосовувати окремі правові положення у конкретних випадках діяльності 

курортів. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 24 

семінарські заняття / практичні 16 

самостійна робота 50 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

II Готельно-

ресторанна 

1 Вибірковий 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=71&id_cou=1807
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=71&id_cou=1807
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=71&id_cou=1807
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ТЕМАТИКА КУРСУ 

Тема 

Лекції Семінарські (практичні, лабораторні) 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 
Форма 

заняття 
План  
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, 
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. Форма 

заняття 
План 
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д
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Тема 1.  Організація лікування та 

обслуговування на курортах 

Лекція 

1. Організація 

лікування та 

обслуговування на 

курортах 

2. Санаторно-

курортні заклади 

4 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Організація 

лікування та 

обслуговування на 

курортах 

2. Санаторно-курортні 

заклади 

2 5 Березень  

Тема 2.  Економічне та фінансове 

забезпечення організації та 

функціонування курортів 

Лекція 

1. Економічні 

заходи забезпечення 

організації та 

функціонування курортів 

2. Економічне 

обґрунтування розвитку 

курорту, економічна 

оцінка його природних 

лікувальних ресурсів та 

фінансове забезпечення 

3. Приватизація 

санаторно-курортних 

закладів 

4 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Економічні заходи 

забезпечення 

організації та 

функціонування 

курортів 

2. Економічне 

обґрунтування 

розвитку курорту, 

економічна оцінка 

його природних 

лікувальних ресурсів 

та фінансове 

забезпечення 

3. Приватизація 

санаторно-курортних 

закладів 

2 5 Березень 

Тема 3. Санітарна охорона курортів 

Лекція 

1. Мета санітарної 

охорони курортів та 

поняття округу 

санітарної охорони 

2. Порядок 

встановлення меж та 

режиму округів і зон 

санітарної (гірничо-

санітарної) охорони 

курортів 

2 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Мета санітарної 

охорони курортів та 

поняття округу 

санітарної охорони 

2. Порядок 

встановлення меж та 

режиму округів і зон 

санітарної (гірничо-

санітарної) охорони 

курортів 

2 5+5 Квітень 



3. Зони округу 

санітарної охорони 

3. Зони округу 

санітарної охорони 

Тема 4. Моніторинг і кадастр 

природних територій курортів 

Лекція 

1. Моніторинг 

природних територій 

курортів 

2. Державний 

кадастр природних 

територій курортів і 

природних лікувальних 

ресурсів України 

3. Інструкція по 

створенню і веденню 

Державного кадастру 

природних лікувальних 

ресурсів 

4 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Моніторинг 

природних територій 

курортів 

2. Державний кадастр 

природних територій 

курортів і природних 

лікувальних ресурсів 

України 

3. Інструкція по 

створенню і веденню 

Державного 

кадастру природних 

лікувальних ресурсів 

2 5 Квітень 

Тема 5. Управління у сфері діяльності 

курортів та їх повноваження. 

Відповідальність за порушення 

законодавства про курорти та 

міжнародне співробітництво 

Лекція 

1. Органи, що 

здійснюють управління у 

сфері діяльності курортів 

та їх повноваження 

2. Відповідальність 

за порушення 

законодавства про 

курорти 

3. Участь України 

у міжнародному 

співробітництві 

4 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Органи, що 

здійснюють 

управління у сфері 

діяльності курортів 

та їх повноваження 

2. Відповідальність за 

порушення 

законодавства про 

курорти 

3. Участь України у 

міжнародному 

співробітництві 

2 5 Квітень 

Тема 6. Порядок 

забезпечення санаторно-курортними 

путівками окремих категорій осіб і 

членів їх сімей  

Лекція 

1. Порядок 

забезпечення санаторно-

курортними путівками 

окремих категорій осіб і 

членів їх сімей 

4 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Порядок 

забезпечення санаторно-

курортними путівками 

окремих категорій осіб і 

членів їх сімей 

4 5+5 Травень 

Тема 7. Охорона громадського 

порядку в санаторно-курортних та 

інших зонах відпочинку громадян Лекція 

1. Охорона 

громадського порядку в 

санаторно-курортних та 

інших зонах відпочинку 

громадян 

2 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Охорона громадського 

порядку в санаторно-

курортних та інших 

зонах відпочинку 

громадян 

2 5 Травень 



6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання 

курсу 

100 балів 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

5 балів 

Семінарські 

заняття 

5 балів 

Умови допуску 

до підсумкового 

контролю 

26 балів 

7. Політика курсу 

Атмосферу довіри, взаєморозуміння, взаємоповаги потрібно будувати щоденно. 

Політика ректорату спрямована на академічну доброчесність, прозорість та законність 

діяльності. Задля цього розроблено та впроваджено «Положення про запобігання 

академічного плагіату», «Положення про Комісію з питань етики та академічної 

доброчесності», «Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Стефаника» і опубліковано їх на сайті. Викладеними в цих документах принципами 

(відповідальності, справедливості, академічної свободи, взаємоповаги, безпеки і 

добробуту, законності) та правилами поведінки студентів і працівників університету, які 

базують на відповідних законах, й керується кафедра готельно-ресторанної та курортної 

справи у своїй діяльності. В університеті діє «Гаряча лінія» з ректором, «Телефон довіри», 

більшість вступних іспитів проводиться за комп’ютерно-тестовими технологіями, а іспит 

за допомогою онлайн трансляції можна переглядати у реальному часі. Діяльність кафедри, 

ректорату з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється на основі чинного 

законодавства України.  

8. Рекомендована література 

1. Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний 

посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ : «Фоліант», 

2017. 408 с. 

2. Клапчук В.М. Географія курортів світу : Навчально-методичний посібник / В.М. 

Клапчук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : 

Електронний ресурс. – Івано-Франківськ, 2012. – 1 гБт. 

3. Клапчук В.М. Основи санаторно-курортної справи : Навчально-методичний посібник. 

Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 136 с. 

4. Клапчук В.М., Ковальська Л.В. Курортна справа : організація, територіальне 

планування, система управління: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : 

Фоліант, 2013. 400 с. 

5. Клапчук В.М., Мендела І.Я. Курортна справа : організація, територіальне управління, 

стратегічне планування: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 

2018.  278 с. 

6. Курортна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / 

Клапчук В.М. та ін. / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму, ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-

Франківськ : «Фоліант», 2018. С. 147 с. 

 

 

Викладач _________________ 

 


