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ВСТУП 

 

Туризм в Україні належить до найбільш динамічних напрямів розвитку 

підприємницької діяльності. Він генерує значні прибутки, охоплює мільйони 

людей, що подорожують з певною метою. Це й різні за видом діяльності 

туристичні підприємства, які функціонують на внутрішньому і зовнішньому 

ринку, пропонуючи продукти, що мають задовольнити мінливі сподівання 

споживачів за невизначених умов оточення. 

Туристичний продукт як комплекс туристичних послуг, необхідних для 

задоволення потреб туриста під час його подорожі, є основним товаром на 

туристичному ринку. Оскільки туристичний продукт являє собою комплекс 

туристичних послуг, то існують різні структури, які забезпечують приймання та 

обслуговування туристів (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, 

пансіонати, підприємства харчування, транспорт, а також установи культури, 

розваг, спорту, оздоровлення, рекреації і т. д.). Сукупність таких структур є 

туристичною індустрією. 

Усі підприємства туристичної індустрії, реалізуючи свої послуги 

туристам безпосередньо або через туристичних операторів (агентів), 

одержують доход як джерело відшкодування витрат та отримання прибутку. У 

ринковій економіці діяльність підприємств туристичної індустрії аналогічно 

іншим сферам діяльності орієнтується на попит потенційних туристів.  

Надання туристичні послуги, не знаючи споживчого попиту, означає 

марнувати ресурси. Тому планування обсягів реалізації туристичного продукту 

(окремих туристичних послуг) з урахуванням основних елементів внутрішнього 

середовища є вихідним моментом процесу економічного управління суб'єктом 

підприємництва в туризмі. Це означає, що плануванню виробничо-

обслуговуючої та фінансової діяльності підприємства туристичної індустрії має 

передувати вивчення ринку й обґрунтування планів реалізації туристичного 

продукту (послуг). 



 5 

Активна інтеграція української економіки у світову господарську систему 

може бути ефективною лише в тому випадку, коли спеціалісти у галузі 

туристичної діяльності глибоко оволодіють теорією і практикою міжнародного 

менеджменту як науки. Відповідно до навчального плану, важливим етапом 

вивчення дисципліни «Менеджмент (Менеджмент організацій)» є виконання 

курсової роботи. 

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб закріпити теоретичні знання з 

даної дисципліни, привити студентам навички самостійної роботи у сфері 

досліджень різних аспектів діяльності туристичного підприємства, навчити 

розробляти заходи, спрямовані на реалізацію виявлених резервів щодо 

підвищення ефективності роботи підприємства. Для студентів, які обрали за 

базовий об’єкт туристичну організацію, що працює на місцевих ринках, під час 

проектування схеми структури управління доцільним є відображення 

перспективності її подальшої роботи. 

Базою для виконання курсової роботи є підприємницькі організації 

індустрії туризму, де студенти проходять організаційно-економічну практику. 

Не менше половини відведеного на практику часу студенти повинні присвятити 

вивченню питань з комунікативного менеджменту, економіки та маркетингу 

туризму, організації екскурсійної та анімаційної діяльності, готельного та 

ресторанного господарств, нормування праці службовців, що надасть 

можливість зібрати матеріали та забезпечити високу якість курсової роботи. 

Дані методичні вказівки покликані допомогти студентам у написанні та 

оформленні курсових робіт, а список використаних джерел допоможе 

зорієнтуватися в основній літературі, присвяченій проблемам менеджменту у 

готельному, курортному та туристичному сервісі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– методологічні засади менеджменту підприємств туристичної індустрії; 

– господарські організації туристичної індустрії як об’єкту управління;  



 6 

– формування системи менеджменту у підприємствах туристичної 

індустрії;  

– організацію управління сучасними підприємствами туристичної 

індустрії на основі функціонального та процесного підходів. 

уміти: 

– виявляти проблеми в управлінні підприємствами туристичної 

індустрії, здійснювати збір необхідної інформації та приймати оптимальні 

управлінські рішення;  

– залежно від форм управління господарською діяльністю у сфері 

туристичної індустрії обирати найбільш відповідні засоби і методи управління 

підприємством;  

– здійснювати пошук найбільш раціональних підходів до управління 

бізнес-процесами підприємств туристичної індустрії;  

– забезпечувати розвиток персоналу як засобу підвищення 

конкурентоспроможності туристичних підприємств;  

– застосовувати новий інструментарій менеджменту для проектування 

управлінських систем;  

– розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та 

підвищення ефективності управління підприємствами туристичної індустрії. 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ (МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ)» 

 

1.1 Характеристика етапів виконання курсової роботи 

Студент, який виконує курсову роботу, повинен насамперед ознайомитись 

з вимогами до такого дослідження. Оскільки курсові роботи повинні мати 

ознаки наукового дослідження, то особлива увага в них звертається на глибоке 

теоретичне висвітлення проблеми як в цілому, так і окремих її складових.  

Написання курсової роботи починається з визначення та висвітлення 

основного питання кожного розділу. Виклад змісту кожного питання повинен 

бути доказовим, науково аргументованим і поясненим (а не описовим і 

декларативним). Теоретичні положення та висновки мають ґрунтуватися на 

конкретних матеріалах, факти і приклади повинні бути типовими.  

Матеріал курсової роботи може бути вичерпним, а зміст правильно 

розкритим, якщо студент попередньо вивчив наукові праці українських та 

зарубіжних учених з проблеми, ознайомлений з чинним законодавством 

України, зібрав та проаналізував статистичні дані, опубліковані в статистичних 

довідниках та в мережі Інтернет тощо. Бажано, щоб результати курсового 

дослідження ґрунтувались на даних конкретних підприємств, які студент 

збирає під час проходження практики. Копії документів, які характеризують 

стан досліджуваної проблеми на підприємстві, як правило, включають у 

додатки роботи.   

Вміння письмово теоретично обґрунтовано подати матеріал свідчить про 

сформованість знань студента, їх систематизацію та свідоме засвоєння. 

Опанувавши методи наукового дослідження, студент може самостійно, логічно, 

послідовно, відповідно до зазначеної мети письмово розкрити питання щодо 

плану вибраної теми, провести відповідні розрахунки, зробити пропозиції та 

сформувати на основі цього висновки. Курсова робота повинна бути написана 

грамотно, літературною українською мовою.  
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Основною вимогою, яку ставлять перед студентами, що працюють над 

курсовими роботами, є самостійне і творче їх виконання. Слід нагадати, що 

кожна надрукована на папері (компакт-диску чи інших носіях) або у всесвітній 

мережі Інтернет думка має власника, а її несанкціоноване використання є 

крадіжкою чужої інтелектуальної власності. 

Курсова робота, в якій буде виявлено ознаки плагіату, не допускається до 

захисту, а її авторові виставляється незадовільна оцінка.  

Підготовка курсової роботи потребує виділення її певних етапів та 

визначення конкретних завдань, які необхідно розв'язати на кожному із них. 

Планування передбачає розподіл часу для написання роботи, дотримання 

визначених термінів та обсягів. Для виконання курсової роботи слід виділити 

щонайменше шість етапів: 

1. Вибір та затвердження теми курсової роботи; 

2. Пошук та вивчення літератури; 

3. Складання та узгодження з науковим керівником плану курсової роботи; 

4. Підбір та опрацювання фактичного та статистичного матеріалу; 

5. Написання роботи; 

6. Захист роботи.  

Теми курсових робіт студенти обирають самостійно із запропонованого 

кафедрою переліку. До остаточного закріплення студентів за конкретними 

темами кафедра допускає зустрічні пропозиції студентів про внесення до 

тематики додаткових тем.  

 

1.2 Пошук і обробка матеріалу, необхідного для написання курсової 

роботи 

Якість роботи, її практичне значення залежать від правильно складеної 

програми збору даних. Програма збору вихідних матеріалів може бути 

розроблена лише після ознайомлення студентів зі спеціальною літературою, а 

також з об'єктом курсової роботи. Розробка таких програм, як правило, не 

викликає особливих ускладнень. 
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Збір матеріалів полягає не в тому, щоб механічно накопичити отримані на 

туристичному підприємстві матеріали, згідно з програмою дослідження зібрати 

схеми структури управління організацією, нотатки з планової та звітної 

документації щодо організації праці різних категорій працівників, а в тому, щоб 

глибоко вивчити найважливіші (з точки зору завдань курсових робіт) 

особливості туристичної діяльності підприємницької організації, що 

досліджується. Оцінка виконаної курсової роботи ґрунтується не на кількості 

використаних матеріалів, а виходячи з якості їх обробки, ступеня самостійності 

виконання, особливостей висновків і пропозицій, наявності певної частки 

елементів новизни і оригінальності. 

 

1.3 Оформлення курсової роботи 

Після ознайомлення з літературою студент має сформовану думку про 

напрям свого дослідження і готовий до складання плану дослідження.  

Курсова робота зазвичай має простий план, який включає вступ, основну 

частину (3 розділи), висновки, список використаних джерел та, за необхідності, 

додатки. 

У вступі до курсової роботи необхідно висвітлити актуальність теми 

дослідження, мету та завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження, 

методологію дослідження, проаналізувати стан дослідженості проблеми 

вітчизняними та зарубіжними вченими, а також описати структуру та обсяг 

курсової роботи. Обсяг вступу має становити 2-3 сторінки.  

У першому розділі курсової роботи аналізуються теоретичні погляди на 

досліджувану проблему, описуються теорії, принципи та класифікації. Другий 

розділ роботи має бути присвячено аналізу стану проблеми на підприємстві або 

в регіоні. Аналіз проводиться на основі реальних статистичних даних 

підприємств або регіону. Третій розділ роботи повинен містити пропозиції 

щодо удосконалення діяльності підприємств, вирішення конкретних проблем 

тощо.  

Список використаних джерел має містити лише ті літературні та інші 
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джерела (ресурси Інтернету, інформація на CD-дисках), які реально 

використовувались у роботі. В курсовій роботі має бути використано не менше 

25 таких джерел.  

До додатків включають, як правило, допоміжний матеріал, потрібний для 

повноти сприйняття дослідження, наприклад, допоміжні таблиці, опис методик 

та алгоритмів, ілюстрації допоміжного характеру, копії документів 

підприємств, дані яких аналізуються тощо.   

При написанні курсової роботи необхідно обов’язково використовувати 

статистичні матеріали, які характеризують стан проблеми в Україні (регіоні) і 

бажано розглядати проблему на матеріалах конкретного підприємства. 

Висновки та пропозиції, які студент виносить в однойменну частину роботи, 

обов’язково мають бути висвітлені в основній частині курсової роботи.  

Текст курсової роботи набирається на комп’ютері у текстовому редакторі 

MS Word і розміщується з однієї сторони аркуша білого паперу                

формату А4 (210х297 мм).  

Загальний обсяг курсової роботи – 40–50 аркушів. Виконання курсової 

роботи з дисципліни «Менеджмент (Менеджмент організацій)» має характер 

науково-дослідної роботи. 

При оформленні курсової роботи слід залишати поля: ліве – 25 мм; праве – 

не менше 10 мм; верхнє і нижнє – 20 мм. Текст друкується з міжрядковим 

інтервалом 1,5, шрифт – Times New Roman 14 кегль, міжбуквенний інтервал – 

звичайний. Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому 

верхньому кутку сторінки. 

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи. Титульний аркуш, 

завдання та зміст входять до загальної нумерації, але номер сторінки на них не 

проставляють. Зразок оформлення титульного аркуша та завдання до курсової 

роботи наведено у Додатках А, Б.  

У змісті викладено структуру роботи з обов’язковим посиланням на 

сторінки, з яких починається відповідний підрозділ. 
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Заголовки розділів друкують великими літерами, підрозділів –маленькими 

літерами (крім першої великої), виділяють жирним шрифтом і розміщують 

посередині сторінки. Крапка в кінці заголовків не ставиться. Кожен розділ чи 

підрозділ курсової роботи повинен починатися з нової сторінки. 

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці 

подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації 

позначають скорочено словом «Рис.». Номер та назву ілюстрації розміщують 

посередині під ілюстрацією. Номер ілюстрації складається з номеру розділу та 

порядкового номеру цієї ілюстрації в даному розділі (наприклад, рис. 3.2 – це 

другий рисунок у третьому розділі). Після назви ілюстрації крапка не ставиться 

(Додаток В). 

Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна 

таблиця має свої номер та назву, які розміщують над таблицею. Перед номером 

таблиці пишуть слово «Таблиця», після нього ставиться номер. Назва таблиці 

починається з великої літери, після назви крапка не ставиться (Додаток В). 

Формули у тексті роботи також послідовно нумерують. Номер складається 

із номера розділу та порядкового номера формули у цьому розділі, номер 

проставляється біля правого поля аркуша поряд з формулою і пишеться в 

круглих дужках, наприклад: 

                                                      y = f (x)                                                     (2.4) 

Під час написання курсової роботи студент повинен робити посилання на 

джерела літератури та інші джерела, дані з яких наводяться у тексті роботи. 

Наявність посилань на джерела у тексті є обов’язковою. Такі посилання дають 

змогу відшукати і перевірити достовірність відомостей, поданих у тексті 

роботи.  

Посилання в тексті слід включати у квадратні дужки і зазначати 

послідовний номер джерела у списку використаних джерел та номери сторінок, 

на яких подано інформацію, наприклад [5, С. 15-17].   

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, 
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наприклад «на рис. 4.1 зображено...». Посилання на формули вказують 

порядковим номером формули в дужках, наприклад «у формулі (2.1)...». На всі 

таблиці в тексті курсової роботи повинні бути посилання, які при цьому 

пишуться скорочено, наприклад «див. табл. 1.1».   

При оформленні списку літератури усі джерела слід розміщувати в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів. Список використаних джерел 

повинен містити не менше п’ятнадцяти використаних позицій. Приклади 

оформлення літератури та інших джерел наведено у Додатку Д.   

Додатки слід оформити як продовження роботи на останніх сторінках, 

розміщуючи їх у порядку посилань у тексті. Кожен додаток починається з нової 

сторінки. Посередині рядка над заголовками малими літерами з першої великої 

повинно бути написане слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно літерами українського алфавіту, за 

винятком літер Г, Ґ Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, «Додаток А», «Додаток Б».   

Відповідним чином оформлену курсову роботу студент подає керівнику на 

перевірку. Керівник, перевіряючи курсову роботу, оформляє на неї рецензію, де 

вказує на позитивні сторони у роботі та її недоліки і про можливість допущення 

роботи до захисту.  

 

1.4 Захист курсової роботи 

Виконана та оформлена відповідно до вказаних вимог курсова робота 

повинна бути здана на кафедру студентами, майбутніми фахівцями, не пізніше 

ніж за тиждень до захисту. Керівник перевіряє курсову роботу та дає їй 

попередню оцінку. За поданням керівника студент захищає курсову роботу в 

комісії на кафедрі, де отримує кінцеву оцінку. 

 

1.5 Критерії оцінювання виконання курсової роботи 

Оцінювання виконання курсової роботи проводиться за 100-бальною 

рейтинговою системою, яка доповнюється оцінками за національною системою 

і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 
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Критерії оцінювання знань з дисципліни, формою семестрового контролю 

якої є курсовий проект (робота) (на виконання відводиться 30 годин, один 

кредит із загального обсягу кредитів, запланованих на вивчення дисципліни в 

семестрі): 

Вид контролю Максимальний бал 

Виконання курсового проекту (роботи) 

(наповнюваність змісту, якість 

оформлення, своєчасність виконання, 

творчий підхід) 

60 

(детальний розподіл балів 

здійснюється в робочій 

навчальній програмі) 

Захист проекту (роботи) 40 

Усього 100 
 

Незадовільно (1–59 балів / F–FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання стосовно дослідження курсової роботи, не зміг викласти 

основні теоретичні положення і не має навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60–63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку задовільно (64–73 бали / D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74–81 бал / С) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності. 

Оцінка добре (82–89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, 

але у роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, займається 

науковою роботою в даному напрямі, бере участь у наукових конференціях, має 

наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження мають 

елементи наукової новизни. 
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2 МОДУЛЬНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

Тематика курсових робіт розроблена з урахуванням проблем, які 

відбивають зміст дисципліни «Менеджмент (Менеджмент організацій)». 

Курсові роботи виконуються згідно з темами: 

1. Розробка організаційної структури управління туристичною 

організацією (підприємством). 

2. Розробка бізнес-плану туристичного підприємства (на прикладі 

готелю). 

3. Розвиток інфраструктури туристичного ринку України. 

4. Розвиток малого бізнесу в готельному господарстві (туризмі). 

5. Управління підприємствами готельного господарства (туризму) у 

туристичних дестинаціях України та шляхи їх удосконалення.  

6. Шляхи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні. 

7. Управління інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві та 

шляхи її вдосконалення.  

8. Управління туристичним підприємством малого бізнесу та шляхи його 

вдосконалення. 

9. Обґрунтування напрямів удосконалення організаційної структури 

управління туристичним підприємством. 

10. Розробка бізнес-плану підвищення якості послуг туристичного 

підприємства. 

11. Обґрунтування бізнес-плану реконструкції готельного комплексу. 

12. Управління інноваціями та розробка бізнес-плану інноваційного 

проекту на туристичному підприємстві. 

13. Підвищення конкурентоспроможності та оцінювання впливу факторів 

зовнішнього середовища на ефективність управління туристичним 

підприємством. 

14. Розробка бізнес-плану реструктуризації туристичного підприємства. 

15. Розробка заходів і напрямів забезпечення конкурентних переваг 
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туристичного підприємства. 

16. Організаційна структура управління туристичним підприємством і 

шляхи її удосконалення. 

17. Упровадження сучасних моделей і методів прийняття управлінських 

рішень у туристичному підприємстві. 

18. Управління ціновою політикою на туристичному підприємстві. 

19. Формування інформаційної системи туристичного підприємства на 

основі створення АРМ та шляхи її вдосконалення. 

20. Упровадження Internet-технологій у господарську діяльність 

туристичного підприємства. 

21. Організація праці менеджера туристичного підприємства на основі 

сучасних інформаційних технологій та шляхи її удосконалення. 

22. Управління комунікаційною діяльністю туристичного підприємства 

на основі впровадження сучасних інформаційних технологій та шляхи її 

удосконалення. 

23. Розробка системи управління якістю послуг підприємства готельного 

господарства. 

24. Удосконалення стратегічного управління діяльністю туристичного 

підприємства. 

25. Організація праці персоналу та підвищення якості обслуговування 

споживачів за рахунок удосконалення організації праці персоналу та шляхи її 

удосконалення. 

26. Підвищення ефективності управління шляхом удосконалення 

функціонування виробничої інфраструктури в підприємстві готельного 

господарства. 

27. Управління організацією дозвілля туристів на підприємстві. 

28. Формування системи інформаційної логістики в туристичному 

підприємстві. 

29. Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств на 
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основі сучасної маркетингової стратегії. 

30. Розробка політики просування туристичного (готельного) продукту 

вітчизняних підприємств на міжнародному ринку. 

31. Удосконалення системи управління персоналом туристичної 

організації в ринкових умовах. 

32. Підвищення ефективності використання людських ресурсів за 

рахунок удосконалення мотивації праці в туристичному підприємстві. 

33. Підвищення якості обслуговування споживачів за рахунок 

удосконалення управління персоналом у туристичному підприємстві. 

34. Управління господарською діяльністю туристичного підприємства та 

шляхи його вдосконалення. 

35. Управління ефективністю господарської діяльності туристичного 

підприємства та шляхи його вдосконалення. 

Під час написання курсової роботи рекомендується дотримуватися 

відповідної структури (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Рекомендована структура курсових робіт 

Розділи роботи 
Обсяг розділів  

у відсотках до загалу, % 

1 Вступ 3 

2 Аналітична частина 10 

3 Проектно-розрахункова частина 15 

4 Дослідницька частина 10 

5 Розрахунок економічної ефективності 7 

6 Висновки, література 5 
 

Якщо курсова робота виконується на основі літературних джерел, вона 

повинна містити узагальнення теоретичних основ і передового досвіду з 

проблем управління, організації та нормування праці менеджерів туристичного 

підприємства. У аналітичній частині такого проекту слід детально розглянути 

принципи аналізу та узагальнення відповідного передового досвіду. 

 



 17 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: 

Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : навчальний посібник /   

Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. – К. : Знання України, 2002. – 358 с.  

2. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг : навч. посіб. /  

В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – К. : КНТЕУ, 1998. – 288 с. 

3. Бай С. І. Розвиток організацій: політика, потенціал, ефективність : 

монографія / С. І. Бай. – К. : КНТЕУ, 2009. – 280 с. 

4. Баумгартен Л. В. Стратегический менеджмент в туризме : практикум /  

Л. В. Баумгартен. – М. : ПП «Рута», 2006. – 176 с. 

5. Василенко    В.   О.    Ситуаційний    менеджмент  :   навч.    посіб.   /     

В. О. Василенко,  В. І. Шостка,  О. М. Клейменов.  – [вид.  2-ге,  випр.   та  

допов.]. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 372 с. 

6. Волошин Н. И. Менеджмент туризма : туризм как объект управления : 

учебник  для  студ.  вузов  турист.  профиля / Н. И. Волошин, Н. В. Исаева,      

Е. Н. Ильина, Л. В. Курило. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 302 с. 

7. Голова О. Б. Менеджмент туризма: практический курс : учеб.-метод. 

пособие / О. Б. Голова. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 224 с. 

8. Гуляев В. Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в 

туристской деятельности : учебно-практическое пособие / В. Г. Гуляев. – М. : 

ПРИОР, 1998. – 336 с.  

9. Євдокименко    В.   К.   Регіональна   політика   розвитку   туризму   /    

В. К. Євдокименко. – Чернівці : Прут, 1996. - 287 с. 

10. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности : учебник /       

Е. Н. Ильина. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 256 с.  

11. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма : учебник / Н. И. Кабушкин. – 

Минск : Новое знание, 2002. – 409 с.  

12. Кабушкин Н.  И.  Менеджмент туризма  :  практикум / Н. И. Кабушкин, 

http://infotour.in.ua/ilina.htm
http://infotour.in.ua/ilina.htm
http://infotour.in.ua/kabushkin.htm
http://infotour.in.ua/kabushkin.htm


 18 

В. И. Малашенко. – Минск : Финансы и статистика, 2005. – 137 с. 

13. Квартальнов В. А. Туризм : учебник / В. А. Квартальнов. – М. : 

Финансы и статистика, 2002. – 320 с.  

14. Косолапов А. Б. Менеджмент в туристической фирме : учеб. пособие / 

А. Б. Косолапов. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 256 с. 

15. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) /     

О. О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.  

16. Мальська М. П. Основи туристичного бізнесу : навчальний посібник /  

М. П. Мальська, В. В. Худо, В. І. Цибух. – К. : Центр навчальної літератури, 

2004. – 272 с.  

17. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : [навч. 

посібник  для студентів  вищих навч. закладів] / М. П. Мальська, В. В. Худо. – 

К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с. 

18. Мельниченко С. В. Менеджмент підприємств туристичної індустрії :  

[навч.-метод.   посібник   для   самостійного   вивчення   дисципліни]  /                 

С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь. – К. : КНТЕУ, 2007. – 217 с. 

19. Менеджмент туризма : Основы менеджмента : учебник. – М. : Финансы 

и статистика, 2002. – 352 с.  

20. Менеджмент туризма : Экономика туризма : учебник. – М. : Финансы и 

статистика, 2001. – 320 с.  

21. Моисеева  Н.  К.  Стратегическое  управление  туристской  фирмы  /   

Н. К. Моисеева. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 208 с. 

22. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навчальний 

посібник / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш. – К. : Центр навчальної літератури,    

2003. – 348 с.  

23. Новиков В. С. Менеджмент в туризме : учеб. пособие / В. С. Новиков. – 

М. : Дело и Сервис, 2006. – 166 с. 

24. Папирян Г. А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и 

рестораны) / Г. А. Папирян. – М. : Экономика, 2000. – 207 с.  

http://infotour.in.ua/kvartalnov_tourism.htm
http://infotour.in.ua/kvartalnov_tourism.htm
http://infotour.in.ua/lubiceva_rtp.htm
http://infotour.in.ua/lubiceva_rtp.htm
http://infotour.in.ua/nechauk.htm
http://infotour.in.ua/nechauk.htm
http://infotour.in.ua/nechauk.htm
http://infotour.in.ua/papiran_men.htm
http://infotour.in.ua/papiran_men.htm
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25. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту : навч. посіб. – К. :   

2005. – 408 с. 

26. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму : теорія, методологія, реалії 

бізнесу : монографія. – [2-ге вид., випр. та доп.]. – К. : КНТЕУ, 2009. – 463 с. 

27. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. А. Д. Чудновского. – М. : 

ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.  

28. Управление индустрией туризма. Лучший опыт деятельности 

национальных организаций и агентств по туризму / Дж. Дж. Леннон, Х. Смит, 

Н. Кокерелл, Дж. Трю ; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 272 с. 

29. Чудновский А. Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : 

учебник / А. Д. Чудновский. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 199 с. 

30. Школа І. М. Розвиток міжнародного туризму в Україні / І. М. Школа,  

В. С. Григорків, В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 1997. – 142 с. 

31. Школа   І.   М.   Менеджмент   туризму   :   підручник / І. М. Школа,     

О. П. Корольчук. – Чернівці : Книги –  ХХІ, 2011. – 464 с. 

32. Школа  І.   М.   Менеджмент  туристичної  індустрії  :  навч.  посіб.  /    

І. М. Школа. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с. 

33. Энциклопедия туризма : справочник. – М. : Финансы и статистика,  

2003. – 368 с.  

 

 

 

 

http://infotour.in.ua/chudnovsky.htm
http://infotour.in.ua/chudnovsky.htm


 20 



 21 



 22 

 



 23 

Додаток В 

Зразок оформлення ілюстрацій і таблиць 

 

 

Рис. 1.1 - Структура відділу реалізації путівок 

 

Таблиця 1.1 - Інноваційна діяльність суб’єктів господарської діяльності 

СЕЗ «Курортополіс Трускавець» 

Назва показника 
Од. 

виміру 

Роки 
Всього 

2014 2015 2016 

Упроваджено 

інновацій (нових 

технологій, 

технологічних ліній, 

машин обладнання, 

устаткування) 

шт. 4 6 3 13 

тис. грн. 11347,0 8760,3 2292,5 22399,8 

у тому числі у сфері 

лікування та 

оздоровлення 

шт 2 3 1 6 

тис. грн. 5304,5 499 955,4 6758,9 

 

 

Начальник відділу реалізації путівок 

Старший 

економіст 

 

Економіст 

 

Бухгалтер 

 

Менеджер  

з реклами 
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Додаток Д 

Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел 

Вид джерела Приклад оформлення 

Законодавчі та 

нормативні  

документи 

1. Про туризм : Закон України від 15.09.95 р. № 325/95 // 

Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – С. 241.  

2. Про стандартизацію та сертифікацію : Декрет Кабінету 

Міністрів України вiд 10.05.1993 р. № 46-93 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1993. – № 27. – С. 289 

Стандарти 1. Система управління якістю. Вимоги. (ISO 9001–2000, IDT) – на 

заміну ДСТУ ISO 9001–95, ДСТУ ISO 9002–95, ДСТУ ISO 9003–

95: Чинний від 01.10. 2001. – К., 2001. – 44 с. 

Книги:  

 

Один автор 

1. Агафонова Л. Г. Підготовка бізнес-плану. Практикум / 

Л. Г. Агафонова. – К. : Знання, 2001. – 52 с. 

2. Любіцева О. О. Методика розробки турів : навч. посібн. /               

О. О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2003. – 104 с. 

3. Уніфіковані технології готельних послуг : навч. посібн. / за 

ред. В. К. Федорченка. – К. : Вища школа, 2001. – 237 с. 

Два (три) автори 1. Яновська Н. Туризм : організація і облік / Н. Яновська, 

С. Філатов. – Х. : Фактор, 2002. – 220 с.  

2.  Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг : 

навч. посібн. / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – К. : 

Альтерпрес, 2004. – 288 с.  

Чотири і більше 

авторів 

 

1.  Формування здорового способу життя молоді : навч.-

метод. посібн. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та 

молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-

Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – 

(Серія "Формування здорового способу життя молоді" :             

у 14 кн., кн. 13) 

Без автора 1.  Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого        

монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. 

– (Грані світу) 
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Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Менеджмент (Менеджмент організацій)» для студентів денної 

форми навчання зі спеціальності 6.140103 – «Туризм» 
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