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ВСТУП 

 

За умов розбудови України постає чимало складних економічних і 

соціально-політичних проблем, що вимагають зміни системи і методів 

управління персоналу, радикального оновлення всіх ланок управління, стилю 

роботи управлінського корпусу країни, удосконалення менеджменту персоналу 

тощо. Назріла об’єктивна необхідність створити управлінський механізм, який 

би забезпечував реальну можливість обмеження впливу стихійних чинників 

розвитку. Тож осмислення управлінських проблем, що постають у процесі 

будівництва такого механізму, – одне з найважливіших завдань науки 

управління. Однак донедавна поняття «менеджмент персоналу» у вітчизняній 

управлінській практиці не було, хоча система управління кожною організацією 

мала функціональну підсистему управління кадрами та соціальним розвитком 

колективу. В основу сучасної концепції управління персоналом організації 

покладені усвідомлення зростання ролі особистості працівника, знання його 

мотиваційних настанов, уміння їх формувати та спрямовувати відповідно до 

завдань, які стоять перед організацією. Зі зміною економічної та політичної 

систем перед кожною людиною в нашій країні не лише відкрилися нові 

можливості, а й постали серйозні загрози сталості її існування, невизначеності. 

За такої ситуації менеджмент персоналу набуває особливого значення, оскільки 

дає змогу реалізувати, узагальнити цілий спектр питань адаптації індивіда до 

зовнішніх умов, урахування чинника особистості у побудові системи 

управління персоналом будь-якої організації. На жаль, в Україні управлінню 

персоналом ще не приділяється достатньо уваги, технологія розробки та 

ухвалення кадрових рішень є недосконалою і науково необґрунтованою, у 

більшості випадків відсутня орієнтація на досягнення соціальної ефективності в 

управлінні персоналом. Вивчення основних підходів, принципів, методів 

управління персоналом організацій, у тому числі туристичних, є актуальним 

питанням.   

Самостійна робота студентів є важливим елементом успішного засвоєння 

матеріалу дисципліни. Основою тут є самостійна праця студентів із 

вітчизняними і закордонними джерелами, нормативними актами у сфері 



 

 

зайнятості, безробіття, трудового законодавства. Самостійна робота – 

інструмент опанування навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять.  

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента в 

дисципліні «Управління персоналом туристичних підприємств»  визначено 

навчальним планом. Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної 

роботи студентів визначено специфікою та змістом дисципліни  «Управління 

персоналом туристичних підприємств»,  її місцем,  значенням і дидактичною 

метою в реалізації освітньо-професійної програми.  

Самостійна робота студентів поряд з аудиторною представляє одну з 

форм навчального процесу і є суттєвою його частиною. Самостійна робота 

студентів призначена не тільки для оволодіння кожною дисципліною, але й для 

формування навичок самостійної роботи взагалі, у навчальній, науковій, 

професійній діяльності, здатності брати на себе відповідальність, самостійно 

вирішувати проблему,  знаходити конструктивні рішення,  вихід із кризової 

ситуації. Самостійна робота сприяє поглибленню і розширенню знань, 

формуванню інтересу до пізнавальної діяльності, оволодінню прийомами 

процесу пізнання, розвитку пізнавальних здібностей.  

Саме тому вона стає головним резервом підвищення ефективності 

підготовки спеціалістів. Самостійна робота студентів є формою організації 

навчання,  яка пов’язує усі блоки навчання та одночасно існує паралельно у 

кожному з них. Самостійна робота –  це процес відображення і перевтілення у 

свідомості студентів явищ об’єктивної дійсності.  У цьому процесі самостійна 

робота студентів виступає як об’єкт діяльності і як форма прояву певних дій у 

навчанні щодо виконання цих завдань.  

Тому метою самостійного вивчення дисципліни «Управління персоналом 

туристичних підприємств» є формування комплексного уявлення майбутніх 

спеціалістів про ефективне управління персоналом туристичних підприємств, 

тобто формування у студентів комплексу теоретичних знань і умінь щодо 

розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добору й 

розміщення персоналу, його оцінювання і навчання, забезпечення ефективного 

використання персоналу організації.  



 

 

Основними принципами самостійної роботи є:  

–  принципи урахування і розвитку індивідуальних особливостей та 

інтересів студентів;   

– принципи комплексності,  захопленості та розвитку ініціативи та 

самодіяльності.  

Самостійна робота студента вирішує завдання:  

– удосконалення знань, навичок і умінь з  дисципліни;  

– розширення світогляду студентів;  

– розвиток творчих здібностей , самостійності, естетичних смаків.  

Основними видами самостійної роботи студентів є:  

– обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманого на 

лекціях;  

– опрацювання та вивчення інформації з джерел, рекомендованих до 

вивчення;  

– підготовка до практичних (семінарських) занять, дискусій, роботи у 

групах, опитування, тестування;  

– контрольна перевірка кожним студентом якості особистих знань за 

запитаннями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю. 

Ефективність навчальної діяльності залежить від готовності студента до 

самонавчання та його індивідуальних якостей.   

Здатність до самонавчання є однією з найважливіших передумов не 

тільки успішного оволодіння дисципліною «Управління персоналом 

туристичних підприємств»,  але й формування навичок самостійної діяльності 

взагалі.  

Необхідною умовою організації самостійної роботи є формування 

особистісної значущості навчання, яка виникає у студента внаслідок його 

інтересу не тільки до змісту навчального матеріалу, а й самого процесу набуття 

знань.  

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 

дисципліни  «Управління персоналом туристичних підприємств»,  засвоєння 

необхідних умінь і навичок у час, вільний від обов’язкових  навчальних занять. 

Під час такої роботи використовується навчальна (підручники), спеціальна 



 

 

література (монографії, статті). Для зручності опрацювання необхідної 

інформації слід користуватися фондами бібліотеки КрНУ імені Михайла 

Остроградського (абонемент, читальна зала), іншими бібліотеками та мережею 

Інтернет. 

Управління персоналом туристичних підприємств вимагає знання 

положень відповідних нормативних актів, а також даних щодо стану та 

тенденцій формування, функціонування та розвитку ринку праці на 

національному, регіональному , місцевому та локальних рівнях. Ця інформація 

має бути доповнена відповідною інформацією на міждержавному та світовому 

рівнях. Усе це обумовлює необхідність постійного реагування на всі зміни в 

міжнародній та національній економіці, поглибленого й уважного вивчення їх 

причин і наслідків у режимі поточного часу. Тому до вивчення основної та 

додаткової літератури, з якої найважливішими є законодавчо-нормативні акти 

України, навчальні посібники та підручники, необхідно залучати поточні 

матеріали з проблематики курсу, що містяться у таких періодичних виданнях, 

як: «Міжнародний туризм», «Український туризм»,  «Кадровик», «Економіка 

праці та проблеми зайнятості» та ін. 

Важливо вміло використовувати офіційні статистичні дані, що 

ілюструють закономірності розвитку ринку праці на шляху інтеграції України 

до світової економічної системи. 

Специфічною формою самостійної роботи є виконання індивідуальних 

завдань у вигляді аналізу ситуацій,  аналітичних оглядів і розрахунково-

графічної  роботи.  Самостійна робота має позитивно впливати на навчальну 

діяльність студентів з дисципліни «Управління персоналом туристичних 

підприємств».  

 Методичні вказівки містять рекомендації щодо самостійної роботи 

студентів над засвоєнням навчального матеріалу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інфраструктура туризму» 

студент повинен 

знати : 

– методологічні принципи управління персоналом; 

– підходи до формування та аналізу кадрової політики; 



 

 

– сучасні методи планування потреб у персоналі;  

– організацію набору й відбору персоналу у конкретних умовах;  

– основні аспекти атестування персоналу та використання його 

результатів;  

– методи оцінювання ефективності та результативності управління 

персоналом; 

уміти : 

– розраховувати оптимальну кількість працівників організації;  

– використовувати сучасні методи набору, добору кадрів;  

– аналізувати структуру персоналу організації, кадрової потреби;  

– аналізувати майбутні потреби, що зумовлюють необхідність роз- 

роблення програм навчання та передпідготовки персоналу на етапах розвитку 

організації;  

– застосовувати методи оцінки персоналу; 

– обчислювати показники ефективності роботи персоналу;  

– адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування 

багатонаціональних компаній туристичного бізнесу.  

  



 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

 САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ за 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лек.) 

К-сть. 

год. 

(СРС) 

К-сть 

год. 

(лек.) 

К-сть. 

год. 

(СРС) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Людські ресурси трудової 

діяльності 
2 

 

15 

 

 

2 

 

15 

2 
Соціальні групи. Трудовий 

колектив. 
2 

 

15 

 

15 

3 

Методологія управління 

персоналом організації. Кадрова 

політика та кадрове планування 

 

4 

 

 

21 

 

 

 

2 

 

 

15 

4 
Технологія управління персоналом 

організації  

2 

13 

 

15 

5 
Технологія управління розвитком  

персоналу організації 

2 

12 

 

15 

6 
Мотивація персоналу. Мотиваційні 

теорії 

2 

12 

 

15 

 

Забезпечення індивідуальних 

завдань – тестові завдання та 

розв’язання завдань з відповідної 

теми 

 

 

  

16 

 Забезпечення семестрового 

контролю 

 
2 

  

2 

 Усього годин за семестр 14 90 
 

4 

 

108 
 

  



 

 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

2.1 Тема 1 Людські ресурси трудової діяльності 

Відтворення населення та його типи. Фази відтворення населення. Рух 

населення, його види. Концепція демографічного переходу.  

Методи розрахунку прогнозних показників людських ресурсів.  Баланс 

трудових ресурсів.  

Питання для самоперевірки 

1. Які існують режими відтворення населення? 

2. Охарактеризуйте види руху відтворення населення. 

3. Якими показниками характеризується природний, соціальний, 

механічний рух населення? 

4. У чому полягає сутність концепції демографічного переходу? 

5. Які типи відтворення населення Вам відомі? 

6. Назвіть відмінності між поняттями «трудові ресурси», «трудовий 

потенціал», «людські ресурси», «людський капітал». 

7. У чому суть поняття потенційних і зайнятих трудових ресурсів? 

8. Від яких характеристик стану трудових ресурсів залежить ефективність 

їх використання? 

9. Що розуміють під «відтворенням людських ресурсів» та які типи 

відтворення розрізняють? 

10. Охарактеризуйте фази відтворення трудових ресурсів. 

11. Дайте кількісну і якісну характеристику трудового потенціалу. 

12. Які методи розрахунку прогнозних показників трудових ресурсів Вам 

відомі? 

13. Розкрийте сутність та структуру балансу трудових ресурсів. 

 

 

 

 



 

 

Завдання для самостійного розв’язання 

 

Завдання 1. Чисельність працівників на підприємствах міста на початок 

року склала 500 тис. осіб, планова чисельність на кінець року – 480 тис. осіб. 

Протягом року з підприємств міста було вивільнено 60 тис. осіб, з них 

28тис.осіб працевлаштовані на тих же підприємствах. Визначити додатковий 

попит на робочу силу протягом року. 

Завдання 2. Визначити перспективну чисельність працездатного 

населення міста, яке потребує робочих місць, за умови, що чисельність 

трудових ресурсів складає 500 тис. осіб. З них: жінок, що доглядають за дітьми, 

– 5 тис. осіб; багатодітних матерів – 0,5 тис. осіб; тих, що знаходяться у стані 

зміни роботи – 5 тис. осіб; військовослужбовців – 3 тис. осіб; осіб, які мають 

потребу в навчанні з відривом від виробництва, – 1,5 тис. 

Завдання 3. Населення працездатного віку становить 80 млн. осіб, у тому 

числі інваліди 1 і 2 груп, які не працюють, – 1,2 млн. осіб; підлітки, які 

працюють – 0,1 млн. осіб; пенсіонери, які працюють, 4,5 млн. осіб. 

Визначити чисельність трудових ресурсів. 

Завдання 4. Визначити коефіцієнти народжуваності, фертильності та 

середній темп зростання населення, якщо чисельність населення міста на 

початок року становить 25,4 тис. осіб, на кінець року – 26,8 тис. осіб. Відомо, 

що за рік народилося 2,5 тис. дітей. У середньорічній чисельності частка жінок 

становить 72 %, з них фертильного віку – 78 %. 

Завдання 5. Середньорічна чисельність населення міста складає 500 тис. 

осіб. За рік прибуло 20 тис. осіб., сальдо міграції 121 тис. осіб. 

Визначити валову міграцію, коефіцієнти інтенсивності вибуття і 

прибуття. 

Завдання 6. Чисельність працездатного населення області на початок 

року склала 1 млн. осіб, осіб пенсійного віку й підлітків до 16 років, які 

працюють, – 40 тис. осіб. Протягом року в структурі працездатного населення 

відбулися наступні зміни: вступило в робочий вік 250 тис. осіб; прибуло з 



 

 

інших областей – 90 тис. осіб; залучено для роботи в народному господарстві 

20 тис. осіб пенсійного віку; перейшло в пенсійний вік, на інвалідність і 

померло – 200 тис. осіб працездатного віку; 15 тис. пенсіонерів перестали 

працювати; вибуло в інші регіони – 75 тис. осіб працездатного віку. 

Визначити чисельність трудових ресурсів на початок і кінець року; 

загальний, природний і механічний приріст трудових ресурсів, а також 

відповідні коефіцієнти руху трудових ресурсів. 

Завдання 7. Чисельність зайнятих у складі економічно активного 

населення – 85 млн. осіб; чисельність безробітних – 15 млн. осіб. Через місяць 

із 85 млн. осіб, які мали роботу, минулого місяця було звільнено 0,5 млн. осіб; 

1млн. осіб із числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки 

роботи. Визначити початковий рівень безробіття, чисельність зайнятих, 

кількість безробітних і рівень безробіття через місяць. 

Завдання 8. Фактичний ВНП (валовий національний продукт) становить 

750 млрд  дол., природний рівень безробіття – 5%, фактичний рівень безробіття 

– 9%. Який обсяг продукції у вартісному вираженні недовироблений у країні 

(коефіцієнт Оукена 2,5%). 

Завдання 9. Користуючись матеріалами періодичних видань заповнити 

табл. 1. 

Таблиця 1 – Показники працересурсного потенціалу регіонів України за 

поточний рік 
 

Регіони 

Усього трудових 

ресурсів,  

тис. осіб 

Рівень 

зайнятості 

населення, % 

Частка 

працездатного 

населення, % 

Рівень безробіття 

населення, %  

Україна     

АР Крим     

області:     

Вінницька     

Волинська     

Дніпропетровська     

Донецька     

Житомирська     

Закарпатська     

Запорізька     



 

 

Продовження табл. 1 
 

Івано-Франківська     

Київська     

Кіровоградська     

Луганська     

Львівська     

Миколаївська     

Одеська     

Полтавська     

Рівненська     

Сумська     

Тернопільська     

Харківська     

Херсонська     

Хмельницька     

Черкаська     

Чернівецька     

Чернігівська     

 
 

Завдання  10. Потенційний ВНП – 1400 млрд грн. Фактичний ВНП на 

початок року склав 1330 млрд грн., на кінець року – 1295 млрд грн. Природний 

рівень безробіття становить 5%. 

Використовуючи залежність Оукена, розрахувати, на скільки відсотків 

зміниться рівень безробіття протягом року. 

Завдання 11. У таблиці наведені дані, що характеризують обсяги 

фактичного й потенційного ВНП (млрд. грн.). У 1-му році економіка 

розвивалася в умовах повної зайнятості при рівні безробіття 6%. 
 

Рік Потенційний ВНП Фактичний ВНП 

1-й 3000 3000 

2-й 3800 3705 

3-й 4125 3712,5 

 

Використовуючи залежність Оукена, розрахувати рівень безробіття у 2 та 

3 роках. 

Література: [1−7, 9, 11, 12]. 

 



 

 

2.2 Тема 2 Соціальні групи. Трудовий колектив. 

Соціологічний аналіз трудового колективу. Етапи та стадії розвитку 

трудового колективу. Функції трудового колективу як виробничої організації та 

малої соціальної групи. Згуртованість трудового колективу. Критерії 

ефективності трудового колективу. Управління трудовим колективом. Критерії 

ефективності соціального управління 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке згуртованість трудового колективу? Які типи трудових 

колективів виділяють за рівнем згуртованості. 

2. Які чинники впливають на згуртованість колективу? 

3. Які існують методи вивчення та показники рівня згуртованості 

трудового колективу? 

4. У чому полягає роль керівника у трудовому колективі? 

5. Що являє собою процес керівництва трудовими колективами? 

6. За якими критеріями визначається ефективність трудового колективу? 

Література: [9−11, 12, 20]. 

 

2.3 Тема 3 Методологія управління персоналом організації. Кадрова 

політика та кадрове планування 

Планування й аналіз показників праці, витрат на персонал. Система 

показників праці: норма організації; загальноекономiчнi показники; кадрові 

показники; витрати на персонал; умови праці. Спільна характеристика 

показників. Методи планування продуктивності праці. Взаємозв’язок 

планування й аналізу. Види аналізу: попередній, поточний і ретроспективний. 

Нормування і врахування чисельності персоналу. Види норм: часу, виробітку, 

обслуговування, часу обслуговування, чисельності. Розрахунки норм. 

Напрямки вдосконалення норм праці, розрахунки чисельності персоналу. 

Методи і прийоми нормування. Соціальне планування. Планування 

прогресивних змін структури колективу, зростання матеріального добробуту і 

підвищення культурно- технічного рівня працівників, удосконалення характеру 



 

 

утримання трудової діяльності. Прогнозування в управлiннi персоналом. 

Основні етапи і процедури прогнозування. Основні методи прогнозування. 

Кадрова політика і філософія підприємства. Основи теорії і практики 

розробки та реалізації кадрової політики; стратегії в організації. Етапи і 

технології побудови кадрової політики та стратегії. Цілі, норми і засоби 

здійснення кадрових заходів. Моніторинг персоналу як механізм підтримки 

адекватної кадрової політики. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняттям «стратегія та політика управління 

персоналом». 

2.   Охарактеризуйте пасивну  політику управління персоналом. 

3.   Охарактеризуйте реактивну  політику управління персоналом. 

4.   Охарактеризуйте превентивну  політику управління персоналом. 

5.   Охарактеризуйте підтипи активної  політики управління персоналу. 

6.   В чому полягає основна відмінність відкритої та закритої політики 

управління персоналом? 

7.   Які умови ефективності закритої та відкритої політики управління 

персоналом? 

8.   Назвіть етапи проектування  політики управління персоналом. 

9.   Поясніть поняття «кадровий захід». 

10.  Які чинники внутрішнього та зовнішнього середовища впливають на 

формування  політики управління персоналом? 

11.  Охарактеризуйте бюрократичну та патерналістичнуу моделі 

внутрішньо фірмового ринку праці (системи управління персоналом) 

Завдання для самостійного розв’язання 

Середньоспискова чисельність працівників підприємства за звітний рік 

склала 1000 чоловік. Підприємство працює за п’ятиденним робочим тижнем. У 

табл. 2 подано структуру ресурсів робочого часу підприємства в людино-днях. 

Використовуючи дані цієї таблиці, необхідно: визначити показники нез'явлень 

на роботу і фактично відпрацьованого часу загалом на підприємстві в люд.-



 

 

днях (гр. 4); розрахувати використання ресурсів робочого часу в середньому на 

одного працівника (гр. 5); розрахувати структуру ресурсів робочого часу в % до 

календарного фонду часу працівників (гр. 6); проаналізувати використання 

ресурсів робочого часу підприємства; запропонувати заходи щодо поліпшення 

використання робочого часу.  

Таблиця 2 – Вихідні дані 
Ресурси робочого Людино-  Використання ресурсів робочого часу  

часу за звітний рік дні структура ресурсів всього, в середньому в % до 
   робочого часу люд.-дн. на одного всього 

     працівника  

Календарний 36500 1. Святкові і 111000 ? ? 
фонд часу  вихідні дні    

працівників  2. Нез’явлення    

(середньоспискова  на роботу, всього ? ? ? 

чисельність  у тому числі:    

працівників  дні чергової    

помножена на  відпустки; 18000 ? ? 

кількість  відпустки з    

календарних днів  навчання; 3000 ? ? 

року) 1000*365  відпустки з    

  вагітності і    

  пологів; 36000 ? ? 

  нез’явлення через    

  хворобу; інші 5000 ? ? 

  нез’явлення,    

  дозволені    

  законодавством; 1000 ? ? 

  нез'явлення з    

  дозволу    

  адміністрації; 2700 ? ? 

  прогули 200 ? ? 

  3. Фактично    

  відпрацьовані дні ? ? ? 

  УСЬОГО 365000 ? 100 

 

 

Тести 

1. Маркетинг персоналу – це:  

1) активна форма соціального обмінного процесу між підприємством та 

ринком робочої сили; 

2) форми та методи роботи з персоналом;  

3) політичні та соціально-психологічні чинники служби управління 



 

 

персоналом; 

4) сукупність форм та методів впливу на використання працівників в 

процесі реалізації програм розвитку організації.  

2. Маркетинг персоналу базується на:  

1) динамічних факторах;  

2) системних та диференційованих принципах;  

3) методологічних принципах; 

4) функціональних факторах.  

3. Головними завданнями маркетингу персоналу є такі:  

1) дослідження ринків, вивчення перспектив розвитку виробництва;  

2) дослідження ринку праці та надання послуг споживачам;  

3) дослідження ринку освітніх послуг і вивчення перспектив розвитку 

виробництва;  

4) дослідження ринків, вивчення перспектив розвитку виробництва і 

надання послуг споживачам.  

4. Яка з функцій не виконується підрозділом «маркетинг персоналу»:  

1) проведення маркетингових досліджень;  

2) розробка обґрунтованих рекомендацій і методів вирішення конкретних 

проблем; 

3) управління конкурентоспроможністю персоналу;  

4) володіння ситуацією на ринку праці та ринку освітніх послуг.  

5. Маркетинг освітніх послуг повинен дати можливість визначити:  

1) загальний обсяг і структуру підготовки кадрів за професіями 

(спеціальностями);  

2) перспективи розвитку навчального закладу;  

3) потенціал наявних та майбутніх конкурентів;  

4) потенційні можливості клієнтів щодо споживання освітніх послуг 

навчального закладу.  

6. Вихідною інформацією для визначення напрямів маркетингу персоналу 

організації, формування плану персонал-маркетингу та заходів щодо його 



 

 

виконання є аналіз:  

1) зовнішніх чинників;  

2) внутрішніх чинників;  

3) зовнішніх і внутрішніх чинників;  

4) жодних.  

7. Зовнішні чинники, що визначають напрям маркетингу персоналу 

організації такі:  

1) розвиток техніки і технології, ситуація на ринку освітніх послуг, 

кадрова політика організацій-конкурентів;  

2) особливості потреб населення, розвиток законодавчої та нормативної 

бази;  

3) ситуація на ринку освітніх послуг, розвиток техніки і технологій, 

особливості потреб населення, розвиток законодавчої та нормативної бази, 

кадрова політика організацій-конкурентів;  

4) жодних.  

8. Для управління професійним розвитком персоналу особливе значення 

має розділ «Кваліфікаційні вимоги». У ньому визначено:  

1) Рівень спеціальної підготовки працівника;  

2) Рівень професійно-кваліфікаційного просування;  

3) Рівень навчально-виховного процесу.  

4) Рівень присвоєння кваліфікаційних розрядів.  

9. Основними напрямами дій у сфері маркетингу освітніх послуг є:  

1) одержання інформації;  

2) аналіз ситуації та аналіз конкуренції;  

3) одержання внутрішньої інформації;  

4) одержання зовнішньої інформації.  

10. Загальна потреба у фахівцях – це:  

1) додаткова потреба у фахівцях;  

2) вся чисельність фахівців організації, яка необхідна для виконання 

передбаченого обсягу робіт;  



 

 

3) потреба у фахівцях на основі залежності від основних техніко- 

економічних виробничих показників;  

4) методи розрахунку за нормами обслуговування.  

11. До внутрішніх чинників впливу на визначення потреб організації в 

робочій силі належить:  

а) реалізація тактичних і стратегічних завдань;  

б) макроекономічні параметри середовища; політична ситуація; рівень 

технологічного рoзвитку; стан конкурентного середовища та ринків збуту;  

в) реалізація тактичних і стратегічних завдань; стан конкурентного 

середовища та ринків збуту.  

12. До зовнішніх чинників належать:  

а) реалізація тактичних і стратегічних завдань; стан конкурентного 

середовища та ринків збуту;  

б) реалізація тактичних і стратегічних завдань;  

в) макроекономічні параметри середовища; політична ситуація; рівень 

технологічного рoзвитку; стан конкурентного середовища та ринків збуту. 

13. Основні питання у стратегії трудових ресурсів:  

а) залучення працівників, мотивація через компенсацію, професійний 

аналіз;  

б) передбачення потреб людських ресурсів та їх наявність, підвищення по 

роботі;  

в) забезпечення роботою, рівноправні можливості.  

14. Відбір кадрів складається з таких кроків:  

а) заява-анкета, закрите інтерв’ю, тестування;  

б) довідкова перевірка рекомендацій, поглиблене інтерв’ю, фізичне 

випробування, приймання на роботу; 

в) а, б. 

Література: [8−11, 12, 14, 15, 17, 20]. 

 

 



 

 

2.4 Тема 4. Технологія управління персоналом організації 

Діагностика професійної здатності, особистих і ділових якостей 

(спостереження, бесіда, аналіз результатів діяльності, експеримент, тестування, 

метод соціометрії). Психодіагностика – основа і мистецтво «проникливості» 

менеджера. Психодіагностика як сукупність тестів, наука, особлива форма мис- 

лення менеджера. Рівні дослідження персоналу організації: психофізіо- 

логічного, психологічного, соціально-психологічного; їх характеристика. 

Методи психологічного дослідження: спостереження (порівняльний, 

генетичний), організаційний (порівняльний, люнгнітивний, комплексний), 

емпіричний (обсерваційний, експериментальний, психодіагностичний), 

праксиметричний, моделювання, біографічний; обробки експериментальних 

даних (кількісний, якісний); інтерпретації даних (генетичний, структурний). 

Питання для самоперевірки 

1. Яке значення психодіагностики в управлінні персоналом туристичних 

підприємств?  

2. Визначте основні вимоги та загальні правила діагностики професійної 

здатності, особистих і ділових якостей.  

3. Коротко охарактеризуйте основні методи психологічного дослідження.  

Тести для самоконтролю 

1. У разі відсутності підтримуючих чинників задоволення роботою й 

наявності тільки мотивуючих чинників: 

а) незадоволеність від роботи мінімальна;  

б) працівник любить роботу, але не може собі її дозволити;  

в) робота стає нестерпної для працівника;  

г) робота приносить максимальне задоволення.  

2. У ході розмови з клієнтом менеджер турпідприємства:  

а) завжди пропонує конкретний готель у маршруті подорожі;  

б) пропонує тільки країну, у якій особисто побував;  

в) не обмежує час спілкування з клієнтом по розмові; 

г) намагається бути доброзичливим.  



 

 

3. Своєчасна інформованість туриста про хід подорожі є елементом:  

а) побутового комфорту;  

б) психологічного комфорту;  

в) естетичного комфорту;  

г) інформаційного комфорту.  

4. Делегування повноважень – це:  

а) процес, за допомогою якого керівники встановлюють формальні згоди 

людей в організації;  

б) передача завдань і повноважень посадовій особі, що відповідає за їхнє 

виконання;  

в) механізм відбору людей для роботи на рівні взаємин «начальник-  

підлеглий»;  

г) засоби, за допомогою яки керівництво розподіляють серед 

співробітників численні завдання. 

5. Що означає поняття «кадри» в управління персоналом?  

а) працівники апарату управління;  

б) постійний штатний склад працівників;  

в) оперативний персонал підприємства;  

г) працівники підприємства високої кваліфікації. 

 6. У вигляді яких рішень розробляються прогнози роботи з персоналом?  

а) твердження стосовно можливості чи неможливості здійснення процесів 

щодо управління персоналом;  

б) стратегічного проекту щодо тенденцій сучасного розвитку персоналу; 

в) сукупності кількісних і якісних оцінок персоналу, а також показників 

імовірності їх досягнення;  

г) конкретних програм дій щодо визначення джерел поповнення 

організації кваліфікованими кадрами.  

7. Менеджер туристичної агенції повинен:  

а) мати вищу освіту в туризмі;  

б) володіти інформацією про туристичний продукт;  



 

 

в) мати досвід роботи;  

г) усі відповіді правильні. 

Література: [8, 9, 12, 15, 20]. 

 

2.5 Тема 5 Технологія управління розвитком  персоналу організації 

Методи якісної оцінки та кількісного вимірювання особистісного і 

професійного розвитку. Основні види акмеологічних технологій; 

удосконалення особистого і професійного розвитку людини. Навчальні 

технології. Технологія моделювання ігор. Акмеологічне забезпечення 

особистісного і професійного розвитку людини. Акмеологічні технології 

розвитку аутопсихологічної компетентності. 

Неперервна освіта працівників. Організація і методологічне забезпечення 

системи неперервного навчання кадрів.  Виробниче навчання. Схема 

виробничої концепції освіти. Визначення попиту на навчання і потреби в 

ньому. Навчальні цілі. Навчальний зміст. Методи навчання: на робочому місці 

(керівництво і порада, планомірні регулярні вказівки, уведення у справу як 

співробітника, залучення до особливих завдань), поза робочим місцем (лекції, 

семінари, реферати, конференції, опис практичних прикладів, ділові, рольові, 

організаційно-діяльнісні ігри та ін.). Контроль за розвитком кадрів. Галузі 

контролю виробничого навчання. Методи контролю розвитку. Методика 

розрахунків витрат на підвищення кваліфікації.  

Організація внутрішньофірмового навчання. Система управлiння 

соціальним розвитком колективу; її функції щодо забезпечення реалізації 

методів і основних напрямків плану соціального розвитку. Узагальнена оцінка 

управління розвитком персоналу. 

Роль і місце соціального управління у плануванні та організації розвитку 

персоналу. Основні чинники соціального середовища. Завдання і функції 

соціальної служби. Удосконалення соціальної структури і професійно-

кваліфікаційного складу працівників 

 



 

 

Питання для самоперевірки 

1. Яка роль професійного навчання робітників на виробництві в 

збереженні та розвитку трудового потенціалу суспільства?  

2.  Охарактеризуйте класифікацію професійного навчання робітників в 

організації за типами, видами, характером та формами. 

3. Обґрунтуйте вимоги до викладачів та інструкторів виробничого 

навчання, які здійснюють професійне навчання робітників на виробництві. 

4. Обґрунтуйте переваги використання навчальних комп’ютерних 

програм у процесі самостійного навчання керівників і фахівців.  

5. Яке значення гнучкого навчання в організації систематичного 

навчання керівників і фахівців? 

6. У чому полягає сутність соціального розвитку організації?  

7. Назвіть основні напрямки соціального розвитку персоналу.  

8. Як здійснюється управління соціальним розвитком персоналу в 

організації? 

9. Назвіть головні напрямки вдосконалення соціальної структури 

колективу організації.  

10. Дайте визначення понять «соціальний прогноз» і «соціальне 

планування розвитку персоналу»?  

11. Що таке соціальні стандарти, норми та нормативи планування 

соціального розвитку персоналу?  

12. Хто в організації повинен розробляти та здійснювати заходи з 

трудового та економічного виховання персоналу? 

Завдання до теми 

Завдання 1. Ви інспектор з проведення професійного навчання. Оберіть 

один із методів професійного навчання на робочому місці і поза ним і проведіть 

опис такого навчання. Запропонуйте свої методи навчання позаробочий час.  

Завдання 2. Побудуйте схему взаємозв’язку цілей розвитку персоналу із 

загальними цілями підприємства. Охарактеризуйте цю схему. Наведіть 

відповідні приклади. 



 

 

Тести 

 1. Основні методи навчання на робочому місці:  

а) учнівство і наставництво;  

б) інструктаж і ротація;  

в) а, б.  

2. Основні методи навчання поза робочим місцем:  

а) практичні ситуації, лекції, самостійне навчання, ділові ігри;  

б) лекції, експерименти, комп’ютеризоване навчання;  

в) заняття іншими видами діяльності, лекції, ділові ігри.  

3. Професійне навчання персоналу – це:  

1) процес формування у працівників організації професійних теоретичних 

знань, умінь та практичних навичок за допомогою спеціальних форм і методів;  

2) процес визначення потреби у робітниках і фахівцях, їх знань, умінь та 

навичок;  

3) процес здійснення планування професійної і кваліфікаційної структури 

робітників. 

4. Цілі професійного навчання мають бути:  

а) гнучкими, локальними, вимірними;  

б) конкретними, вимірними, орієнтуючими на отримання практичних 

навичок;  

в) чіткими, специфічними, довгостроковими.  

5. Принципи професійного навчання:  

а) інформаційність, достовірність, повторення, участь;  

б) ефективність, актуальність, повторення, участь;  

в) актуальність, участь, зворотній зв’язок, повторення.  

6. Чинники мотивації працівників на участь у професійному навчанні:  

а) інтерес, бажання, зацікавленість, прагнення;  

б) увага, інтерес, можливість, здатність;  

в) можливість, бажання, інтерес, увага.  

 



 

 

7. Сертифікація персоналу – це:  

а) положення про професійне навчання кадрів;  

б) процедура підтвердження відповідності працівників організації 

професійним стандартам;  

в) управління системою професійного навчання кадрів.  

8. Перепідготовка працівників – це: 

а) розширення професійного профілю;  

б) професійно-технічне навчання;  

в) навчання суміжним та іншим професіям.  

10. За характером професійного навчання розрізняють підготовку 

робітників:  

1) первинну та вторинну; 

2) з відривом від виробництва та без відриву від виробництва;  

3) професійну та кваліфікаційну.  

11. Для сприяння організації професійного навчання персоналу на 

підприємстві створено:  

а) Міжвідомчу консультативну раду;  

б) Раду з питань професійного розвитку;  

в) Соціальну раду з питань професійного розвитку.  

12. Навчально-виробнича база професійного навчання кадрів на 

підприємстві – це:  

а) навчальні майстерні, ділянки, полігони, окремі робочі місця, 

тренажери, автодроми;  

б) навчальні господарства, навчальні приміщення (лабораторії, класи, 

кабінети);  

в) а і б. 

Література: [8, 9, 11, 12, 15, 19, 20]. 

2.6 Тема 6 Мотивація персоналу. Мотиваційні теорії 

Мережа закладів ресторанного господарства. Характеристика закладів з 

чайною концепцією. Характеристика закладів ресторанного господарства для 



 

 

дітей. Заклади ресторанного господарства при готелях. Характеристика 

закладів швидкого приготування.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть заклади швидкого обслуговування та визначте загальні 

принципи їх роботи. 

2. Пріоритетні місця розміщення закладів ресторанного господарства для 

дітей. 

3. Типи закладів ресторанного господарства для дітей . 

4. Які види закладів ресторанного господарства існують у підприємствах 

готельно-туристичного комплексу? 

Завдання 

Визначте свій профіль мотивації: дайте відповіді на запитання, 

поставивши хрестик у відповідному віконці (допускаються кілька відповідей). 

Після цього проаналізуйте реальну ситуацію на роботі або у навчанні.  

Орієнтовний список запитань для визначення особистого профілю 

мотивації:  

1. Де найбільше ви любите працювати?  

а) _ у малій фірмі; 

б) _ у великій фірмі; 

в) _ самостійно(сам собі шеф). 

2. Вам подобається розвивати нові ідеї і втілювати їх на робочому місці?  

а) _ ні  

б) _ іноді  

в) _ це моя щоденна мета.  

3. Наскільки вам важливі дружні стосунки на робочому місці?  

а) _ потрібні або _ не потрібні для отримання особистого задоволення на 

робочому місці; 

б) без дружніх контактів я не в змозі виконати робоче завдання _  

в) дружні контакти стимулюють мене до праці _ ; 

г) дружні стосунки на робочому місці відволікають мене від роботи _ ; 



 

 

4. Чи завжди намагаєтесь бути кращими за колег?  

а) _ ні; 

б)  _ іноді; 

в) _ коли вимагають; 

г) _ завжди. 

 5. Чи хочете бути лідером (формальним або неформальним)? 

 а) _ ні;  

б) _ хочу, але не пропонують;  

в)_ завжди. 

 6. Яка винагорода вам потрібна (крім зарплати, яка задовольняє ваші 

потреби)?  

а) висока зарплата _; 

б) місце угорі службової ієрархії _; 

в) додаткові соціальні блага (користування фірмовою машиною тощо) _; 

г) соціальна захищеність (гарантія робочого місця) _. 

 7. Наскільки готові ви іти на ризик?  

не люблю ризику _ ; 

іноді можу ризикувати_;  

мене ризик не лякає _ . 

8. Де і з ким / чим ви любите працювати? 

а) надворі _ у приміщенні _  

б) з людьми _ з ідеями _ з технікою _ . 

Тести 

  1. Цінність винагороди працівника організації – це: 

1.Передбачення поведінки працівника, який отримав винагороду. 

2.Передбачення ставлення працівника до виконання своїх функцій.  

3.Передбачення ступеня відносного задоволення, що відчуває працівник, 

який отримав певну винагороду.  

4.Передбачення поведінки працівника.  

2. Теорія мотивації персоналу розглядає дві основні групи концепцій 

мотивації:  



 

 

1.Змістовні та процесуальні.  

2.Змістовні та організаційні.  

3.Процесуальні та матеріально-грошові.  

4.Змістовні та грошові.  

3. Що слід розуміти під функцією мотивації:  

1.Діяльність, яка забезпечує спонукання себе до високопродуктивної 

праці.  

2.Діяльність, яка забезпечує спонукання себе та інших до виконання 

поставлених завдань.  

3.Управлінську діяльність, яка забезпечує спонукання персоналу на 

досягнення особистих цілей.  

4.Управлінську діяльність, яка забезпечує процес спонукання себе та 

інших працівників до дій, спрямованих на досягнення цілей організації.  

4. Потреби бувають:  

1.Первинні та внутрішні.  

2.Первинні, вторинні, внутрішні та зовнішні. 

3.Внутрішні та вторинні.  

4.Внутрішні та зовнішні. 

5. До зовнішніх потреб належать: 

1. Зарплата, кар'єра, додаткова відпустка тощо.  

2. Зарплата і службове авто.  

3. Службове авто і кар'єра.  

4.Зарплата і додаткова відпустка. 

6. Процесуальні концепції мотивації працівників організацій ураховують:  

1. Індивідуальну поведінку людей у процесі виконання своїх функцій.  

2. Групову поведінку людей у процесі виконання своїх функцій.  

3.Поведінку окремих працівників у процесі виконання своїх функцій.  

4.Поведінку всіх працівників організації.  

7. Мотив – це:  

1. Внутрішнє бажання людини задовольнити свої потреби.  

2. Спонукання людини за допомогою ідейно-психологічного впливу.  

3. Процес спонукання людини до певних дій.  

4. Поведінка працівника організації. 



 

 

 8. Існують такі способи мотивації:  

1. Індивідуальна та функціональна.  

2. Групова, індивідуальна та примусова. 

3. Нормативна, примусова, стимулювання.  

4. Стимулювання, нормативна та функціональна. 

9. Мотиви існують:  

1. Матеріальні та духовні.  

2. Виробничо-побутові та соціальні.  

3. 1 та 2.  

10. Матеріальні мотиви – це: 

1. Матеріальна винагорода.  

2. Поліпшення життєвих умов.  

3. Придбання необхідних товарно-матеріальних цінностей. 

Література: [8, 9, 12,15, 18, 20]. 
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