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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна обов’язкова дисципліна
Семестр 8
Кількість кредитів  4
Загальна кількість годин 120
Кількість модулів 1
Лекції, годин 20
Практичні/ семінарські, годин 10
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 90
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 2
самостійної роботи студента 6
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - обґрунтування теоретичних положень з організації туристського біз-
несу та функціонування підприємств індустрії туризму, управління підприємствами 
індустрії туризму та формуванні практичних навичок використання цих знань для 
прийняття управлінських рішень щодо управління функціонуванням підприєм-
ствами індустрії туризму і підвищення ефективності їх діяльності.

Завдання - вивчення сутності, основних понять і категорій менеджменту; 
складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв'язків 
функцій управління; опанувати способи прийняття управлінських рішень, адекват-
них вимогам туристського ринку; набуття вмінь використовувати базові інстру-
менти управління туристськими підприємствами; оволодіти сучасним досвідом 
управління підприємствами туристичного комплексу.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади менеджменту туризму

Тема 1. Менеджмент туризму: сутність,
основні підходи. 8 2 6

Тема 2. Процес і методи управління 
організацією 8 2 6

Тема 3. Управлінські рішення в
менеджменті 8 1 1 6

Тема 4. Туризм як об’єкт управління 8 1 1 6
Разом за змістовим модулем 1 32 6 2 24

Змістовий модуль 2. Менеджмент в туризмі: функціональний аспект 
Тема 5. Планування в організації 12 2 1 9
Тема 6. Організація як об’єкт управління 
і функція менеджменту 12 2 1 9

Тема 7. Мотивація як функція менедж-
менту в туризмі 12 2 1 9

Тема 8. Контроль як функція
менеджменту 12 2 1 9

Разом за змістовим модулем 2 48 8 4 36

Змістовий модуль 3. Управлінські процеси на підприємствах туризму
Тема 9. Управління збутом туристського
продукту 13 2 1 10

Тема 10. Управління персоналом підпри-
ємств туристської індустрії 13 2 1 10

Тема 11. Управління анімаційною 
діяльністю 14 2 2 10

Разом за змістовим модулем 3 40 6 4 30
Усього годин 120 20 10 90

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Семінар-дискусія.  
Управлінські рішення в менеджменті 1

2 Семінар-дискусія.  
Туризм як об’єкт управління 1

3 Семінар запитань і відповідей.  
Планування в організації 1

4 Семінар – дискусія.  
Організація як об’єкт управління і функція менеджменту 1

5 Семінар – розгорнута бесіда.  
Мотивація як функція менеджменту в туризмі 1

6 Семінар з виконанням розрахункових задач.  
Контроль як функція менеджменту 1

7 Семінар – розгорнута бесіда.  
Управління збутом туристського продукту 1

8 Семінар – дискусія.  
Управління персоналом підприємств туристської індустрії 1



9 Семінар – дискусія.  
Управління анімаційною діяльністю 2

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях.



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади менеджменту туризму

Семінар – розгор-
нута бесіда. 

Менеджмент 
туризму: сутність, 
основні підходи.

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: сутність і основні 
підходи в менеджменті; суб’єкт та об’єкт управління, їх 
характеристика, взаємозв’язок і взаємодія; формування 
і розвиток науки про управління; зародження науки про 
управління; еволюція наукових шкіл менеджменту; 
принципи, рівні, цілі, завдання менеджменту. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар – розгор-
нута бесіда. 

Процес і методи 
управління 

організацією

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: поняття процесу 
управління; поняття функцій менеджменту; класифіка-
ція функцій менеджменту; економічні методи управ-
ління; організаційно-розпорядчі методи управління; 
соціальні методи управління.  
Джерела [1, 2, 3, 4, 12, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар-дискусія. 
Управлінські 

рішення в 
менеджменті

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: суть і види управ-
лінських рішень; основні підходи до прийняття рішень; 
процес прийняття рішень; методи прийняття рішень; 
організація та контроль виконання рішень; типологія 
стилів керівництва.  
Джерела [1, 2, 3, 4, 12, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар-дискусія. 
Туризм як об’єкт 

управління
6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: ринок туристських 
послуг: характеристика і учасники; суб’єкти турист-
ського ринку; туристські підприємства: туроператори і 
турагенти; готельні заклади; заклади харчування як 
об’єкт управління; система і структура управління 
туризмом.  
Джерела [1, 2, 3, 4, 12, 17, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Змістовий модуль 2. Менеджмент в туризмі: функціональний аспект 

Семінар запитань і 
відповідей. 

Планування в 
організації

9

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: поняття «плану-
вання», його місце серед функцій управління; методи 
розробки планів; планування розвитку підприємств 
готельно-ресторанного господарства.  
Джерела [3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 20]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: організація як 
об’єкт управління; сутність організації; формальні й 
неформальні організації; види організацій; характери-
стики організацій; внутрішні складові організації та їх 
взаємозв'язок; моделі організацій як об'єктів управ-



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар – диску-
сія. Організація як 
об’єкт управління 

і функція 
менеджменту

9

ління; організаційно-функціональна структура сучасних 
підприємств готельно-ресторанного господарства; 
поняття та класифікація організаційних структур управ-
ління; формування організаційних структур управління; 
етапи формування організаційних структур управління; 
основні вимоги до організаційних структур управління; 
методи побудови та вдосконалення організаційних 
структур; організаційні структури управління в інду-
стрії гостинності; типи організаційних структур управ-
ління в готелях. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 13, 17, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар – розгор-
нута бесіда. 

Мотивація як 
функція менедж-
менту в туризмі

9

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: змотивація в 
готельно-ресторанному господарстві: визначення, сут-
ність, розвиток, концепції; теорії мотивації персоналу; 
змістовні теорії мотивації; процесійні теорії мотивації; 
менеджмент мотивації персоналу підприємств 
готельно-ресторанного господарства; методи й інстру-
менти мотивації персоналу; розробка системи мотивації 
персоналу на прикладі готельного підприємства. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 13, 17, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач. 
Контроль як функ-
ція менеджменту

9

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: змотивація в 
готельно-ресторанному господарстві: вфункція контр-
олю в готельно-ресторанному бізнесі; зміст, види, 
принципи та процес здійснення контролю на підприєм-
ствах готельно-ресторанного бізнесу. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 13, 17, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа-
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
ситуаційних завдань та 

задач

Змістовий модуль 3.Управлінські процеси на підприємствах туризму

Семінар – розгор-
нута бесіда. 

Управління збутом 
туристського 

продукту

10

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: основні форми 
роботи туристських підприємств з організації збуту 
туристського продукту; характеристика основних форм 
продажу туристського продукту; особливості управ-
ління збутом туристського продукту. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 13, 17, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар – диску-
сія. Управління 
персоналом під-
приємств турист-

ської індустрії 

10

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: роль людського 
фактору в управлінні туристським підприємством; кри-
терії добору працівників підприємств туріндустрії; 
ефективна кадрова політика: принципи побудування, 
цілі та завдання; система управління трудовими ресур-
сами; управління плануванням, найманням та звільнен-
ням персоналу; розвиток кадрового потенціалу; ефек-
тивність управління персоналом. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 13, 17, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: роль людського 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар – диску-
сія. Управління 

анімаційною 
діяльністю

10

фактору в управлінні туристським підприємством; кри-
терії добору працівників підприємств туріндустрії; 
ефективна кадрова політика: анімаційна діяльність: 
поняття, сутність, види; анімаційний менеджмент як 
складова менеджменту гостинності; функції анімацій-
ного менеджменту; складові ефективної анімаційної 
діяльності. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 13, 17, 18, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

7. Результати навчання

1. Уміння визначати функції менеджменту
2. Уміння моделювати організаційні структури
3. Уміння контролювати діяльність

4. Уміння формулювати місію та цілі підприємства готельного, курортного та туристичного 
сервісу

5. Уміння аналізувати вплив макросередовища на діяльність туристичної фірми
6. Уміння аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища туристичної фірми

7. Уміння формувати організаційні структури управління різних типів для підприємств 
готельного, курортного та туристичного сервісу

8. Уміння мотивувати працівників туристичної фірми

8. Форми навчання
Лекції, практичні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефе-

ратів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання
Екзамен



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття
Тестові 

завдання
Задачі, 

завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1
Тема 1 1 1 2

Тема 2 1 1 1 3

Тема 3 1 1 1 3

Тема 4 1 1 1 3 3 9
Разом 
змістовий 
модуль 1

4 3 4 3 3 17

Змістовий модуль 2

Тема 5 1 1 1 3

Тема 6 1 1 1 3

Тема 7 1 1 1 3

Тема 8 1 1 1 3 3 9
Разом 
змістовий 
модуль 2

4 4 4 3 3 18

Змістовий модуль 3
Тема 9 1 1 1 3

Тема 10 1 1 1 3

Тема 11 1 1 1 3 3 9
Разом 
змістовий 
модуль 3

3 3 3 3 3 15

Усього 
модуль 1 11 10 11 9 9 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини
Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини
Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1.
Андренко І. Б. Менеджмент туризму: навч. посібник / І. Б. Андренко, О. М.
Кравець, І. М. Писаревський ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М.
Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 402 с.

2.
Дяченко, Т. О. Основи менеджменту [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом 
освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / Т. О. Дяченко ; М-во освіти 
і науки України, Нац. авіац. ун-т . – К. : Кондор, 2010 . – 176 с.

3. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму : підручник / В. К. Кіптенко. – К. : 
Знання, 2010. – 502 с.

4.
Рульєв, В. А.   Менеджмент [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і 
науки України для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич ; М-во 
освіти і науки України . – К. : Центр учб. л-ри, 2011 . – 312 с.

5.
Щербина О. В. Менеджмент. Презентаційний курс [Текст] : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / О. В. Щербина ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац.
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 228 с.

6.
Ярошевич, Н. Б.   Підприємництво і менеджмент [ Текст ] : навч. посіб. : 
рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. екон. спец. / Н. Б.
Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гавриляк ; М-во освіти і науки України . – Л. :
Новий Світ-2000, 2011 . – 408 с.

Допоміжна 

7. Дикань Н. В. Менеджмент [Текст] : навч. посібник / Н. В. Дикань, I. I.
Борисенко. – Київ : Знання, 2008. – 389 с.



8.
Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н. Є.
Кудла. – К. : Знання, 2012. – 343 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
– http://pidruchniki.com/1031020843736/turizm/sposobi_ 
upravlinnya rizikom turistichniy diyalnosti

9. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П.
Мальська, В. В. Худо. – К. : Центр учбов. літ., 2012. – 368 с.

10.
Менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та
ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2013. –
216 с.

11.
Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч.посіб. / Упоряд.: О. І.Сидоренко, П. С.
Редько. – К.: Навч.-метод.центр „Консорціум із удоскон. Менеджмент-освіти
в Україні”, 2005. -568 с.

12.
Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / Т. М. Афонченкова, О. В.
Булюк, Ю. В. Панченко, Н. В. Федотова ; за ред. О. Є. Лугініна. – К. : Ліра-К,
2012 – 364 с.

13.
Іванова В. Людський капітал як чинник забезпечення конкурентоспроможно-
сті підприємств туристичного бізнесу / В. Іванова // Актуальні проблеми еко-
номіки. – 2014. – № 5. – C. 321-327.

14.
Основи менеджменту [Текст] : навч. посіб. з дисципліни / І. О. Щебликіна, Д.
В. Грибова ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. -
Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міськ. друк., 2015. - 479 с.

15. Стадник  В. В. Менеджмент [Текст] : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна.
– 2-ге вид., випр., допов. – К.: Академвидав, 2010. – 472 с.

16.
Управління персоналом : навч. посіб. / А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й.
Лесько, І. В. Романець; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 283 с. ISBN
978-966-641-601-1.

17. Федоренко В. Г. Менеджмент: підручник / В. Г. Федоренко– 3-тє вид., пере-
робл. і доповн. – К. : Алерта, 2015. – 492 с.

Інформаційні ресурси 

18. Офіційний сайт Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ 

19. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.gov.ua

20. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws


