
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Управління 
персоналом”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів,  – 2 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування  
(шифр, назва) 

 (за вибором студента) 

 

Модулів –1 

Напрям 

242 Туризм 
 (шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Міжнародний туризм 

 

пятий -й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин -

90  

Дев’ятий -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Спеціаліст, магістр 

 16год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 0,333 

для заочної форми навчання -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомлення студентів туристичних спеціальностей з основами 

управління персоналом та методами управління, моделями управління та 

кадровою роботою на туристичних підприємствах. 

Завдання навчити студентів виробляти власну модель управління, 

вдосконалювати її та забезпечувати функціонування колективу туристичної 

організації. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:  

- 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 

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.. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Зміст управління персоналом, функції та основні категорії. 

1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій 

 1.1.Управління персоналом як наука 

 1.2.Еволюція концепцій і теорій управління персоналом 

 1.3. Підходи до управління персоналом різних  управлінських шкіл 

2.Системний підхід в управлінні персоналом організації 



 2.1. сутність системи управління персоналом. 

 2.2. Складові елементи системи  

3. Персонал організації 

 3.1. Змістовна структура керування персоналом 

 3.2. Мета і задачі системи керування персоналом. 

 3.3 Принципи побудови системи управління персоналом 

 3.4.Класифікація персоналу організації 

 3.5. Показники чисельності персоналу організації 

 3.6. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників 

4. Моделі управління підприємством 

 4.1. Ієрархічні (Лінійні, функціональні, лінійно-функціональні) 

 4.2. Адаптивні 

5. Методи управління персоналом 

 5.1. Адміністративний. 

 5.2. Економічний. 

 5.3. Соціально-психологічний 

 

Змістовий модуль 2. Психологія управління колективом 

 

6.Формування колективу підприємства 

6.1.Етапи розвитку колективу 

6.2. Методи виховання корпоративного духу організації 

6.3.Соціальні особливості колективу 

6.4.Психологічні відмінності працівників 

7.Кадрова політика і стратегія управління персоналом 

7.1.Організація діяльності і функції служб персоналу. 

7.2.Служби персоналу й основні напрями їх діяльності. 

7.3.Планування роботи з персоналом 

7.4.Функції менеджера з персоналу 

7.5.Кадрове планування в організаціях 

 

8. Конфліктні ситуації в колективі 

 8.1. Міжособовий конфлікт як соціальний феномен. 

 8.2. Причини та умови виникнення конфліктів 

 8.3. Методи  попередження і подолання конфліктів. 

 

 

4.Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Зміст управління персоналом, функції та основні категорії. 



Тема 1. Управління 

персоналом у 

системі 

менеджменту 

організацій. 

11 2 2   7       

Тема 2. Системний 

підхід в управлінні 

персоналом 

організації 

11 2 2   7       

Тема 3. Персонал 

організації 

13 2 2   9       

Тема 4. Моделі 

управління 

персоналом 

11 2 2   7       

Тема 5. Методи 

управління  

11 2 2   7       

             

Разом – зм. 

Модуль1 

57 10 10   37       

Змістовий модуль 2. Психологія управління. 

Тема 6  Формування 

колективу 

підприємства Назва. 

11 2 2   7       

Тема 7.Кадрова 

політика і стратегія 

управління 

персоналом 

11 2 2   7       

Тема 8. Конфліктні 

ситуації в колективі 

11 2 2   7       

Разом – зм. Модуль 

2 

70 6 6   21       

Усього годин  
90 16 16   58       

Модуль 2 

Курсова робота 
  - -  -   - - -  

Усього годин 
90 16 16   58       

 

                                                                                                              

`8. Самостійна  робота 
1.Історія управління як науки. 2 

2 Сутність категорій ”управління” та “менеджмент”. 2 

3. Основні управлінські школи. 2 

4. Класична школа управління. 2 

5. Американська модель управління. 2 

6. Сутність системи керування персоналом. 4 

7. Основні форми мотивації праці.  2 

8. Структура керування персоналом. 2 



9. Мета і задачі системи керування персоналом.  2 

10. Принципи побудови системи керування персоналом. 2 

11. Адміністративні методи управління. 2 

12. Економічні методи управління. 2 

13. Соціально-психологічні методи управління. 2 

14. Типи керівників та підлеглих. 2 

15. Критика підлеглого. 2 

16. Методи покарання підлеглого. 2 

17. Лінійна структура управління. 2 

18. Функціональна структура управління. 2 

19. Лінійно-функціональна структура управління. 2 

20. Управлінські відносини у забезпеченні ефективного 

функціонування туристичного підприємства. 

2 

21. Адаптивні моделі управління. 2 

22. Технології управління туристичним підприємством. 2 

23. Добір персоналу. 2 

24. Кадрова політика підприємства. 2 

25. Кадровий менеджмент. 2 

26. Стиль керівництва. 2 

27. Методи покращення управління персоналом. 2 

28.Способи подолання кризи виробництва персоналом. 2 

Усього 58 
 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
1. Побудова ієрархічної структури управління вибраної туристичної 

фірми або готелю. 

1. Побудова адаптивної моделі управління вибраної туристичної фірми 

або готелю. 

2. Побудувати матрицю розподілу обов’язків персоналу фірми. 

3. Провести опитування на вибраному підприємстві важливості ділової 

етики в управлінні персоналом. 
 

                                                                                                    

10. Методи контролю 
Поточний контроль, залік.  

Питання на залік: 

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 

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 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 модуль 100 

11 11 11 11 11 11 11 11 12 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 



 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

� максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

� при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

81-89 В 
добре  

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без 

права перездачі) 

не зараховано (без 

права перездачі) 

 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

 

13. Рекомендована література 

Основна 

1. Бордун О. Ю. Плинність кадрів на туристичних підприємствах міста Львова. Географія 

та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2010. 

Вип. 14. С. 11–14. 

2.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. 



3. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування туристичної діяльності: теорія 

та практика. Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2012.– 346 с. 

4. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. - К.: 

Центр навчальної літератури, 2004. - 272с. 

5.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 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. – 
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