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Назва курсу  Управління персоналом в туризмі 
                 

Адреса викладання  м. Львів, в. Дорошенка 41 

курсу                  

Факультет та кафедра,  Географічний факультет, кафедра туризму 

за якою закріплена                  

дисципліна                  

Галузь знань, шифр та  галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм 

назва спеціальності                  

Викладачі курсу  Бордун Ореста Юріївна, к.г.н., доцент, доцент кафедри туризму 

Контактна інформація  obordun@ukr.net, http://geography.lnu.edu.ua/employee/bordun-oresta, м. 

викладачів  Львів, в. Дорошенка 41, 4 к. 

Консультації по курсу  Консультації  в  день  проведення  лекцій/практичних  занять  (за 

відбуваються  попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

  через Facebook. Для погодження часу консультацій слід писати на 

  електронну пошту викладача або дзвонити. 
Сторінка курсу   http://geography.lnu.edu.ua/ 

                

Інформація про курс  Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 
  знання, обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і 

  вміння виконувати свої професійні посадові обов’язки у колективі 

  туристичного підприємства. Тому у курсі представлено як огляд 

  концепцій, видів мотивації в туризмі, так і процесів та інструментів, які 

  потрібні для управління персоналом в туристичній сфері. 
Коротка анотація  Дисципліна  «Управління  персоналом  в  туризмі»  є  вибірковою 

              

курсу  дисципліною з спеціальності 242 Туризм для освітньої програми 
 ____магістра__, яка викладається в ___2__ 
            

  семестрі в обсязі ____3_____ кредитів (за Європейською Кредитно- 
        

  Трансферною Системою ECTS). 
Мета та цілі курсу  Метою вивчення вибіркової дисципліни «Управління персоналом в 

      

  туризмі» є поглиблення та засвоєння студентами-фахівцями із туризму 
    

  особливостей менеджменту в сфері туристичного бізнесу. Для чого 

  необхідно вирішити такі завдання: 

   −  ефективність діяльності туристичного підприємства. 

Література для           Основна 

вивчення дисципліни  1.Мальська М.П., Бордун О.Ю., Жук І.З. Управління персоналом в 

  туризмі: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр 

  навчальної літератури, 2011. – 256 с. 

  2.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: 

  Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 272с. 

  3.Любіцева О.О., Бабарицька В.К. Організація туризму в Україні: 

  Конспект лекцій. - К., 1995.-175с. 

           Допоміжна 

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 

     8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с. 

 2. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: цільове управління 
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     персоналом організацій: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1998. – 1888 

     с.              

 3. Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. 

     Лаборатория знаний, 2004.          

 4. Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу: 

     Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 1998. – 224 с.      

 5. Козоріз В. П. Основи кадрового діловодства: Практ. посібн. Для 

     керівників і працівників кадрових служб. – К., 2003. – 127 с. 

 6. Лук’яніхін В. О. Менеджмент  персоналу: Навч.  посіб.- 

     Суми:Втд «Університетська книга», 2004.-592 с.     

 7.  Менеджмент для магистров : Учеб. пособ. / Под ред. А. А. 

     Епифанова,  проф.  С.  Н.  Козьменко.  –  Сумы:  ИТД 

     «Университетская книга», 2003. – 762 с.      

 8. Менеджмент персоналу: Навч.  пособ.  –  Суми:  ВТД 

     «Університетська книа», 2004. – 592 с.      

 9. Мошек Г.Є. Гомба  Л. А., Піддубна Л.П. Менеджмент 

     підприємства : Підручник – К. : Київ. нац. тогр.-екон. ун-т, 2002. 

     – 371 с.              

  10. Старобинський Э. К. Как управлять персоналом. – М.: АО 

     Бизнес-школа «Интел- синтез», 1995. – 369 с.      
                

Тривалість курсу _______90____ год.            

     
Обсяг курсу  32 години аудиторних занять. З них __16_ годин лекцій, __16_ годин 

        

 лабораторних робіт/практичних занять та ___58____ годин самостійної 

 роботи                 

Очікувані результати В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: 

навчання -  основні елементи системи управління персоналом у туризмі; 

 - методи планування людських ресурсів (складання планів та 

     прогнозів роботи з персоналом, планування чисельності та 

     складу працівників);           

  -  закономірності профорієнтації та адаптації нових працівників; 

  -  основні методи та способи підбору персоналу;     

  -  технології формування кадрового потенціалу управління; 

 -  закономірності проведення оцінки кадрів та їх діяльності; 

     принципи та методи роботи з резервом;      

 -  професійні  посадові  обовязки  в  стандартних  ситуаціях  в 

     туристичній сфері           

 вміти:                  

 -  розробляти  оптимальні  структури  та  штати,  структуру 

     професійної  підготовки  та  професійно  важливих  якостей 

     працівників;            

 - планувати людські ресурси (складати плани та прогнози в 

     роботі  з  персоналом,  планувати  чисельність  та  склад 

     працівників;            

  -  підбирати персонал (вміло використовувати всі існуючі джерела 

     задоволення потреби в кадрах);         

  -  формувати кадровий потенціал управління (здійснювати аналіз 

     якісного складу управлінських кадрів, організовувати роботу з 
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   молодими спеціалістами, розробляти науково-практичні основи 

   підбору та розміщення керівних кадрів).     

  -  організовувати оцінку кадрів управління, розробляти принципи 

   та методи роботи з резервом;     

 - організовувати  навчання персоналу (розробляти програми 

   професійної  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення 

   кваліфікації працівників);          

  -  розробляти структури заробітної плати, процедури підвищення, 

   пониження, переводу та звільнення працівників.   

              

Ключові слова  Адаптивні  моделі  управління,  бюрократичні  моделі  управління, 
  лінійно-функціональна структура управління, мотивація персоналу, 

  плинність  кадрів,  економічні  методи  стимулювання  персоналу, 

  адміністративні  методи  стимулювання  персоналу,  корпоративна 

  відповідальність, психологічний клімат колективу.   

Формат курсу  Очний /заочний          

  Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 

  контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

  надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

  форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 

 розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

 робочою програмою.          

 Заочна  форма навчання  –  це навчання, яке  поєднує  в  собі 

  самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 

  першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 

  самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 

  (установча  сесія),  на  другому  етапі  студент-заочник  самостійно 

  засвоює  навчальний  матеріал,  виконує  заплановані  індивідуальні 

  завдання,  а  на  третьому –  проводиться  безпосередня  перевірка 

 результатів навчання.          

  Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

 розуміння тем          
Теми  Подано нижче у табличній формі схему курсу «Управління персоналом 

  у туризмі»
1 

         
                 

Підсумковий  Залік в кінці семестру,          

контроль, форма  комбінований          

Пререквізити  Для  вивчення  курсу  студенти  потребують  базових  знань  з  _ 
  менеджменту  організацій,  корпоративного  управління  в  туризмі, 
             

  кризового  менеджменту  в  туризмі,  __планування  діяльності 
           

  туристичних  установ_  достатніх  для  сприйняття  категоріального 
        

  апарату _управління персоналом у туризмі, розуміння нормативно- 
          

  правової бази туристичної діяльності      
   

Навчальні методи та  Презентація, лекції, спільні розробки, ворк-шопи, ко-воргінги, дискусія 

техніки, які будуть  Лекційна форма навчання:          

використовуватися під  проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з діяльності 

час викладання курсу  туристичних  підприємств  по  питаннях  лекцій;  дискусія,  бесіда, 

  ілюстрація, демонстрація.          

  Семінарське заняття:          
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 доповідь, відповідь, обговорення; презентація результатів дослідження. 
          

Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 
 такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

 Power Point 

Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

(окремо для кожного за наступним співідношенням: 
виду навчальної • семінарські заняття: максимальна кількість балів_30 _ 

          

діяльності) • контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20__ 

 • залік: максимальна кількість балів_50_   
      

 Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 
     

Питання до заліку 1. Історія управління як науки. 
 2. Сутність категорій ”управління” та “менеджмент”. 

 3. Основні управлінські школи. 

 4. Класична школа управління. 

 5. Американська модель управління. 

 6. Японська модель управління. 

 7. Європейська модель управління. 

 8. Сутність системи керування персоналом. 

 9.  Основні форми мотивації праці. 

 10. Структура керування персоналом. 

 11. Мета і задачі системи керування персоналом. 

 12. Принципи побудови системи керування персоналом. 

 13. Адміністративні методи управління. 

 14. Економічні методи управління. 

 15. Соціально-психологічні методи управління. 

 16. Типи керівників та підлеглих. 

 17. Критика підлеглого. 

 18. Методи покарання підлеглого. 

 19. Лінійна структура управління. 

 20. Функціональна структура управління. 

 21. Лінійно-функціональна структура управління. 

 22. Управлінські відносини у забезпеченні ефективного 

  функціонування туристичного підприємства. 

 23. Адаптивні моделі управління. 

 24. Ієрархічні моделі управління організацією 

 25. Технології управління туристичним підприємством. 

 26. Добір персоналу. 

 27. Кадрова політика підприємства. 

 28. Кадровий менеджмент. 

 29. Стиль керівництва. 

 30. Методи покращення управління персоналом. 

 31. Способи подолання кризи виробництва персоналом. 

 32. Управління персоналом у системі менеджменту організацій. 

 33. Управління персоналом як наука 

 34. Еволюція концепцій і теорій управління персоналом 

 35. Класифікація персоналу організації 

 36. Методи виховання корпоративного духу організації 

 37. Кадрове планування в організаціях 

 38. Кадрова політика і стратегія управління персоналом 

 

4 



 

 39. Концепція використання трудових ресурсів 

 40. Концепція управління персоналом 

 41. Концепція школи людських відносин 

 42. Теорія людських ресурсів 

 43. Теорія людського капіталу 

 44. Моделі управління підприємством 

 45. Теорія потреб Маслоу: 

 46. Теорія Х та У 

 47. Теорія мотиваційної гігієни Ф Герцберга 

 48. Теорія очікувань Врума 

 49. Теорія справедливості С.Адамса 

 50. Теорія мотивації Л. Портера - Е. Лоулера 

  

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
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Тиж. / Тема, план, короткі тези Форма Література Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 
дата /  діяльності   виконання 

год.-   (заняття)    
Тема 1. Управління Лекція 1. Мальська М.П. Управління - - 

персоналом у системі  персоналом в туризмі: теорія і практика. /   

менеджменту організацій  М.П.Мальська, О.Ю.Бордун, І.З Жук. –   

  Навч.посібник.– К.: Центр навчальної   

  літератури.– 2013.– 256 с.   

     

Тема 1. Управління Семінарське 1. Маслов Е.В. Керування персоналом Підготувати доповідь. 

персоналом у системі заняття. підприємства. Москва, 1997. Управління персоналом 
менеджменту організацій Доповідь, 2. Генкин Б.М. Основи керування у системі менеджменту 
1.1.Управління персоналом бесіда, персоналом. 1996. організацій  

як наука обговорення 3. Керування персоналом. Навчальний   

1.2.Еволюція концепцій і 
. 

посібник. Під ред. В.Ю. Сербинского, 1999. 
  

   

теорій управління  4. Седегов Р.С. Керування персоналом:   

персоналом  співробітники як фактор успіху підприємства,   

1.3. Підходи до управління  Мінськ, 1997.   

персоналом різних  5. Травин В.В., Дятлів В.А. Основи кадрового   

управлінських шкіл  менеджменту. 2001.   

  6. Урбанович А.А. Психология управления:   

  Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2005. – 640   

  с.    
     

Тема 2 Системний підхід Лекція 1.Мальська М.П. Управління персоналом в  - 

в управлінні персоналом  туризмі: теорія і практика. / М.П.Мальська,   

організації  О.Ю.Бордун, І.З Жук. – Навч.посібник.– К.:   

2.1. Сутність системи  Центр навчальної літератури.– 2013.– 256 с.   

управління персоналом.  2. Мальська М.П., Бордун О.Ю.Організація та   

2.2. Складові елементи  планування туристичної діяльності: теорія та   

системи  практика. Підручник.– К.: Центр учбової   

  літератури, 2012.– 346 с.   
    

Тема 2 Характеристика Семінарське 1.Мальська М.П. Управління персоналом в Підготувати доповідь на 

системи управління заняття. туризмі: теорія і практика. / М.П.Мальська, Тему 2 Характеристика 
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 персоналом організації Доповідь, О.Ю.Бордун, І.З Жук. – Навч.посібник.– К.: системи управління  
 2.1. Змістовна структура бесіда, Центр навчальної літератури.– 2013.– 256 с. персоналом організації  

 керування персоналом обговорення 2. Седегов Р.С. Керування персоналом:     

 2.2. Мета і задачі системи  співробітники як фактор успіху підприємства,     

 керування персоналом.  Мінськ, 1997.          

 2.3 Принципи побудови             

 системи управління             

 персоналом             
              
 Тема 3 Персонал Лекція 1. Мальська М.П. Управління персоналом в    - 
     

 організації  туризмі: теорія і практика. / М.П.Мальська,     

 3.1.Класифікація  О.Ю.Бордун, І.З Жук. – Навч.посібник.– К.:     

 персоналу  Центр навчальної літератури.– 2013.– 256 с.     

 3.2. Показники чисельності  2. Мальська М.П., Бордун О.Ю.Організація та     

 персоналу організації  планування туристичної діяльності: теорія та     

 3.3. Вимоги до професійно-  практика. Підручник.– К.: Центр учбової     

 кваліфікаційного рівня  літератури, 2012.– 346 с.        

 працівників             

 3.4. Плинність кадрів             
        

 Тема 3 Підготовка Семінарське 1.  Менеджмент  для  магистров  :  Учеб. Підготовка  власного  

 власного СV під заняття. пособ. / Под ред. А. А. Епифанова, проф. С. СV  під  конкретну  
 конкретну посаду Доповідь, Н. Козьменко. – Сумы: ИТД посаду    
 

бесіда, 
   

  
«Университетская книга», 2003. – 762 с.     

  обговорення     
             

  презентація            

 Тема 4 Моделі управління Лекція 1. Мальська М.П. Управління персоналом в     

 підприємством  туризмі: теорія і практика. / М.П.Мальська,     

 4.1. Ієрархічні (Лінійні,  О.Ю.Бордун, І.З Жук. – Навч.посібник.– К.:     

 функціональні, лінійно-  Центр навчальної літератури.– 2013.– 256 с.     

 функціональні)  2.Генкин Б.М. Основи керування персоналом.     

 4.2. Адаптивні  1996.           

 Тема 4 Семінарське 1. Лук’яніхін В. О. Менеджмент Обговорення моделі  

 Аналіз моделі управління заняття. персоналу: Навч. посіб.- Суми:Втд управління  власного  
 власного підприємства Ворк-шоп, «Університетська книга», 2004.-592 с.  підприємства або фірми,  
 

обговорення 
 

де проходилась 
 

 або фірми, де 2. Менеджмент для магистров : Учеб.  
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 проходилась практика  пособ. / Под ред. А. А. Епифанова, проф. С. практика   
   Н. Козьменко. – Сумы: ИТД    

   «Университетская книга», 2003. – 762 с.    

   3. Менеджмент персоналу: Навч. пособ.    

   – Суми: ВТД «Університетська книа», 2004. –    

   592 с.        

   4. Мошек Г.Є. Гомба Л. А., Піддубна    

   Л.П. Менеджмент підприємства : Підручник    

   – К. : Київ. нац. тогр.-екон. ун-т, 2002. – 371    

   с.        
       

 Тема 5 Методи Лекція 1.Колот А. М. Мотивація, стимулювання і    

 управління персоналом  оцінка персоналу: Навч. посіб. – К.:КНЕУ,    

 5.1. Адміністративний.  1998. – 224 с.       

 5.2. Економічний.  2.Мальська М.П. Управління персоналом в    

 5.3. Соціально-  туризмі: теорія і практика. / М.П.Мальська,    

 психологічний  О.Ю.Бордун, І.З Жук. – Навч.посібник.– К.:    

   Центр навчальної літератури.– 2013.– 256 с.    
       

 Тема 5 Методи Семінарське 1.Колот А. М. Мотивація, стимулювання і Ворк  шоп на  тему:  

 управління персоналом заняття. оцінка персоналу: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, методи управління  
 власного підприємства Ворк-шоп, 1998. – 224 с.    персоналом   
 

доповідь, 
   

підприємства 
  

 або фірми, де 2.Мальська М.П. Управління персоналом в   
 

бесіда, 
   

 проходилась практика туризмі: теорія і практика. / М.П.Мальська,    
 

обговорення 
   

  О.Ю.Бордун, І.З Жук. – Навч.посібник.– К.:    

   Центр навчальної літератури.– 2013.– 256 с.    
       

 Тема 6 Формування Лекція 1.Мальська М.П. Управління персоналом в    

 колективу підприємства  туризмі: теорія і практика. / М.П.Мальська,    

 6.1.Етапи розвитку  О.Ю.Бордун, І.З Жук. – Навч.посібник.– К.:    

 колективу  Центр навчальної літератури.– 2013.– 256 с.    

 6.2. Методи формування          

 корпоративного духу          

 організації          

 6.3.Соціальні особливості          

 колективу          
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 6.4.Психологічні           

 відмінності працівників           
          

 Тема 6 Психологічні Семінарське 1. Армстронг М. Практика управления Ворк-шоп на тему    

 методи управління заняття. человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с Психологічні методи 
 персоналом власного Ворк-шоп, англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с. управління персоналом  
 

бесіда, власного підприємства 
 

 підприємства або фірми, 2. Дмитренко Г.   А. Стратегічний  

 де проходилась практика обговорення менеджмент: цільове управління персоналом або фірми,  де  
   організацій: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1998. – проходилась практика   
        

   1888 с.         

   3. Десслер Г. Управление персоналом.      

   Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория      

   знаний, 2004.        

         

 Тема 7 Кадрова політика Лекція 1.Мальська М.П. Управління персоналом в      

 і стратегія управління  туризмі: теорія і практика. / М.П.Мальська,      

 персоналом  О.Ю.Бордун, І.З Жук. – Навч.посібник.– К.:      

 7.1.Організація діяльності і  Центр навчальної літератури.– 2013.– 256 с.      

 функції служб персоналу.  2. Мальська М.П., Бордун О.Ю.Організація та      

 7.2.Служби персоналу й  планування туристичної діяльності: теорія та      

 основні напрями їх  практика. Підручник.– К.: Центр учбової      

 діяльності.  літератури, 2012.– 346 с.       

 7.3.Планування роботи з           

 персоналом           

 7.4.Функції менеджера з           

 персоналу           

 7.5.Кадрове планування в           

 організаціях           

        

 Тема 7 Кадрова політика Семінарське 1.Мальська М.П. Управління персоналом в Доповідь на тему    

 і стратегія управління заняття. туризмі: теорія і практика. / М.П.Мальська, Кадрова політика і  
 персоналом Ворк-шоп, О.Ю.Бордун, І.З Жук. – Навч.посібник.– К.: стратегія управління  
 

бесіда, персоналом 
   

  Центр навчальної літератури.– 2013.– 256 с.    
  

обговорення 
     

           
         

 Тема 8 Конфліктні Лекція 1.Мальська М.П. Управління персоналом в      
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 ситуації в колективі  туризмі: теорія і практика. / М.П.Мальська,   
 8.1. Міжособовий конфлікт  О.Ю.Бордун, І.З Жук. – Навч.посібник.– К.:   

 як соціальний феномен.  Центр навчальної літератури.– 2013.– 256 с.   

 8.2. Причини та умови  2.Урбанович А.А. Психология управления:   

 виникнення конфліктів  Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2005. – 640   

 8.3. Методи попередження  с.   

 і подолання конфліктів.     

      

 Тема 8 Конфлікти Семінарське 1. 1.Мальська М.П. Управління персоналом в Ворк-шоп:  Конфлікти  

 персоналу власного заняття. туризмі: теорія і практика. / М.П.Мальська, персоналу  
 підприємства або фірми, Ворк-шоп, О.Ю.Бордун, І.З Жук. – Навч.посібник.– К.:   
 

бесіда, 
  

 де проходилась практика Центр навчальної літератури.– 2013.– 256 с.   

  обговорення 2.Урбанович А.А. Психология управления:   

   Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2005. – 640   

   с.   
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