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ВСТУП 

 

За умов розбудови України постає чимало складних економічних і 

соціально-політичних проблем, що вимагає 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, що 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, 

здебільшого відсутня орієнтація на досягнення соціальної ефективності в 

управлінні персоналом. Із цією метою вивчення основних підходів, принципів, 

методів управління персоналом організацій, зокрема туристичних, є 

актуальним питанням.   

Контрольна робота для студентів є важливим елементом успішного 



 

 

засвоєння матеріалу навчальної дисципліни.  Навчальний час, відведений для 

практичних занять з дисципліни «Управління персоналом туристичних 

підприємств»  визначено навчальним планом. Співвідношення обсягів 

аудиторних занять визначено специфікою та змістом навчальної дисципліни  

«Управління персоналом туристичних підприємств»,  її місцем,  значенням і 

дидактичною метою в реалізації освітньо-професійної програми.  

Головна мета викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні 

комплексного уявлення у майбутніх спеціалістів про ефективне управління 

персоналом, 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. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни «Управління персоналом туристичних підприємств» 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 розроблення програм навчання та передпідготовки 

персоналу на етапах розвитку організації; застосовувати методи оцінювання 

персоналу; обчислювати показники ефективності роботи персоналу; адаптувати 

методи управління персоналом до умов функціонування багатонаціональних 

компаній туристичного бізнесу.  

Методичні вказівки містять рекомендації щодо виконання контрольної 

роботи студентів, які навчаються без відриву від виробництва. Контрольна 

робота є активізацією самостійної роботи студента для покращення теоретичної 

та практичної підготовки, закріплення знань з навчального курсу.  



 

 

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти зі спеціальності 242 – «Туризм» освітнього ступеня «Магістр» 

за спеціалізацією «Туризмознавство», які навчаються без відриву від 

виробництва за час вивчення навчальної дисципліни «Управління персоналом 

туристичних підприємств» мають виконати контрольну роботу згідно з темами 

робочої навчальної програми. Контрольна робота є важливим засобом 

самоконтролю студента, основою глибокого засвоєння навчального матеріалу, 

сприяє активній підготовці до іспиту. 

У процесі виконання контрольної роботи студент має не тільки вивчити 

рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, але й 

провести якісну обробку отриманого матеріалу. Перелік джерел та літератури 

можливо доповнити новими публікаціями. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами залежно від 

останньої цифри номера залікової книжки. Робота має бути акуратно виконана. 

Приблизний обсяг роботи  – 15–20 сторінок. Напис на титульній сторінці має 

містити назву навчальної дисципліни з зазначенням назви роботи, курсу, 

шифру групи, особистого шифру студента, варіанта контрольного завдання, 

прізвища, ім’я та по батькові студента, згідно зі зразком титульної сторінки 

(додаток А). У кінці контрольної роботи необхідно навести список літератури. 

Викладення змісту контрольної роботи має здійснюватися послідовно, 

відповідно до складеного плану. Суттєве значення має оформлення роботи. 

Вона має бути написана чітко, без скорочень (окрім загальноприйнятих). 

Залежно від якості роботи, повноти викладення питань, правильного 

оформлення викладач може оцінити роботу, як позитивну або, за наявності 

певних недоліків, призначити години для співбесіди зі студентом. 

Студент, який своєчасно не здав і не захистив контрольну роботу, до 

іспиту не допускається. 

Виконана робота надсилається або здасться на кафедру туризму (39614, 



 

 

м. Кременчук, б-р. Пушкіна, 3, КрНУ, корпус № 5, кімн. 5501), не пізніше ніж 

за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

Захист контрольної роботи здійснюється за графіком, затвердженим 

деканатом. Під час захисту студент має показати знання положень, викладених 

у роботі. Робота вважається зарахованою, якщо вона відповідає вимогам: 

- правильно розкриває запропонований план; 

- виявляє знання джерел і літератури за темою;  

- уміщує достовірний матеріал;  

- відповідає правилам оформлення. 

 

2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Варіант 1 

1. Які особи належать до зайнятого населення та безробітних?  

2. Розкрийте зміст концепцій «управління кадрами», «управління 

персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами».  

3. У чому полягає сутність адміністративних методів управління 

персоналом. Наведіть приклади. 

4. Перелічіть основні психологічні характеристики колективу. 

5. У чому полягає специфіка кадрової політики в умовах ринкової 

системи господарювання?  

6. Охарактеризуйте етапи проведення атестації персоналу.  

7. Задача 

8. Розрахунково-графічна робота 

Література: [1−7, 9, 11, 12]. 

 

Варіант 2 

1. Які чинники впливають на формування кадрової політики?  

2. Наведіть основні поняття та концепції навчання персоналу.  

3. Перелічить методи навчання персоналу на робочому місці та поза 



 

 

ним.  

4. Перелічить основні чинники, що ускладнюють процес управління 

мотивацією підлеглих.  

5. Розкрийте сутність філософії організації. Чи розрізняється вона у 

різних країнах?  

6. У чому полягає різниця між поняттями «трудові ресурси», «персонал», 

«кадри»?  

7. Задача 

8. Розрахунково-графічна робота 

Література: [9−11, 12, 20]. 

 

Варіант 3 

1. Надайте  характеристику  основних  типів  соціально-трудових 

відносин.  

2. Охарактеризуйте основні напрями діяльності та значення менеджера в 

управлінні персоналом організації.  

3. Яке  значення  у  формуванні  колективу  належить  менеджеру  з 

персоналу?  

4. Розкрийте сутність, цілі та завдання кадрового планування.  

5. Охарактеризуйте методи оцінювання й відбору персоналу. 

6. Розкрийте  сутність  та  основні  етапи  службово-професійного 

просування  

7. Задача 

8. Розрахунково-графічна робота 

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

 

Варіант 4 

1.  Розкрийте сутність поняття «конкурентоспроможність працівників 

туристичного підприємства».  

2. Розкрийте сутність внутрішнього та зовнішнього ринку праці.  



 

 

3. Які основні вимоги висуваються до ділових, професійних та 

особистісних рис менеджера кадрової служби?  

4. Яке  значення  у  трудовому  процесі  відіграє  згуртованість 

колективу?  

4. Що являє собою оперативний план роботи з персоналом?  

5. Який інструмент управління використовується під час звільнення 

співробітника організації за власним бажанням?  

6. Які висуваються основні вимоги до психологічних якостей 

працівників і керівників сучасних організацій? 

7. Задача. 

8. Розрахунково-графічна робота 

Література: [8, 9, 12, 15, 20]. 

 

Варіант 5 

1.  Розкрийте  сутність  поняття  «система  соціально-трудових відносин».  

2. Розкрийте сутність нормативного, штатного, фактичного складу 

працівників.  

3. У чому полягає сутність соціально-психологічних методів управління 

персоналом. Наведіть приклади.  

4. Перелічить основні принципи створення ефективної команди.  

5. Розкрийте сутність поняття кадрової політики організацій, наведіть 

основні структурні складові.  

6. Розкрийте сутність поняття «найм на роботу». Надайте 

характеристику ефективності джерел найму персоналу. Що являє собою 

кар’єрограма, із якою метою вона складається та що відображає? 

7. Задача 

8. Розрахунково-графічна робота 

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

 

 



 

 

Варіант 6 

1. Розкрийте сутність поняття «організаційна культура», зміст її 

основних компонентів.  

2. Розкрийте сутність поняття «соціально-трудові відносини».  

3. Наведіть основні ознаки структурування персоналу організації.  

4. У чому полягає сутність економічних методів управління персоналом. 

Наведіть приклади.  

5. Які етапи розвитку колективу Вам відомі?  

6. Що являє собою кадровий резерв? Розкрийте структуру, принципи.  

7. Задача. 

8. Розрахунково-графічна робота 

Література: [8, 9, 12,15, 18, 20]. 

 

Варіант 7 

1. Які категорії населення належать до економічно активного і 

неактивного населення? 

2. Розкрийте основні елементи (підсистеми) управління персоналом.  

3. Перелічіть основні принципи управління персоналом. 

4. Чи залежить кадрова політика від етапів життєвого циклу організації? 

5. Що таке атестація персоналу? Які типи та види атестації вам відомі?  

6. У чому полягає значення служби управління персоналом під час 

організації навчання?  

7. Задача. 

8. Розрахунково-графічна робота 

Література: [6, 16, 18, 20]. 

  



 

 

Варіант 8 

1. Обґрунтуйте роль та значення управління персоналом як науки.  

2. Розкрийте сутність та основні принципи маркетингу персоналу.  

3. Які основні цілі соціального розвитку організації?  

4. Розкрийте сутність трудоресурсного потенціалу країни.  

5. Які існують види навчання?  

6. Розкрийте сутність мотивації. За якими ознаками вона 

класифікується?  

7. Задача 

8. Розрахунково-графічна робота 

Література: [5, 8, 12, 18, 19]. 

 

Варіант 9 

1. Охарактеризуйте  державну  систему  управління  трудовими 

ресурсами.  

2. Охарактеризуйте основні напрями діяльності та значення менеджера в 

управлінні персоналом організації.  

3. У чому полягає специфіка жіночих колективів? 

4. Розкрийте сутність поняття «якісна потреба у персоналі».  

5. Розкрийте сутність понять «явочна» і «спискова» чисельність 

персоналу. Які чинники впливають на розрізнення їх величин?  

6. Що таке автоматизовані інформаційні технології управління 

персоналом? Які стадії вони вміщують?  

7. Задача 

8. Розрахунково-графічна робота 

Література: [3, 8, 12, 20] 

 

 

 

 



 

 

Варіант 10 

1. Перелічіть основні функції управління конфліктами та стресами.  

2. Які існують основні стилі керівництва? Чи впливають вони на кадрову 

політику? 

3. Розкрийте сутність поняття «атестація персоналу», перелічіть типи та 

види атестації персоналу.  

4. Які форми бланків використовуються під час проведення атестації?  

5. Розкрийте сутність поняття «стимул». За якими ознаками вони 

класифікуються? 

6. Які основні процесуальні теорії мотивації вам відомі. Охарактеризуйте 

їх.  

7. Задача. 

8. Розрахунково-графічна робота. 

Література: [3, 8, 12, 20] 

 

Задача відповідно до варіанта 

Варіант 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, із них 28 тис. 

осіб працевлаштовані на тих же підприємствах. Визначити додатковий попит на 

робочу силу протягом року. 

Варіант 2. Визначити перспективну чисельність працездатного 

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

трудових ресурсів складає 500 тис. осіб. Із 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. 

Варіант 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. 

Варіант 4. Визначити коефіцієнти народжуваності, фертильності та 

середній темп збільшення кількості 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 %, із них фертильного віку – 78 %. 

Варіант 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. 

Варіант 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. 

Варіант 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; 1 

млн осіб із числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки 

роботи. Визначити початковий рівень безробіття, чисельність зайнятих, 

кількість безробітних і рівень безробіття через місяць. 

Варіант 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 %). 

Варіант  9. 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. 

 

Варіант 10. У таблиці наведені дані, що характеризують обсяги 

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

в умовах повної зайнятості з рівнем 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. 

 

Організація розрахунково-графічної роботи студентів 

Розрахунково-графічна робота має бути виконана логічно, послідовно. 

Перед розрахунками слід стисло викласти теоретичні аспекти питання, усі 

розрахунки мають супроводжуватися поясненнями, графічним матеріалом і 

відповідними висновками. 

Варіант розрахунково-графічної роботи визначається як сума двох 

останніх цифр залікової книжки студента. 

Вихідні дані студент отримує з табл. 1–2. 

  



 

 

Таблиця 1 – Вихідні дані 
 

Показник (умовне 

позначення) 

Середньорічна 

чисельність 

персоналу в звітний період 

Чисельність вибулих 

працівників (а також 

вибулих/прибулих 

унаслідок внутрішнього 

руху [/ ± п]), люд. 
1 2 3 4 5 6 

Прогнозоване 

збільшення 

обсягу 

виробництва 

турфірми в 

період 

“високого”  

сезону, % від  
відповідного 

періоду звітного 

року 

20 Чисельність 
працівників 1-го 
відділу:  всього,   
у тому числі 

17 Чисельність 
працівників 1-го 
відділу:  всього,  
у тому числі 

3(0) 

Прогнозоване 

збільшення 

виробництва 

турфірми в період 

міжсезоння, % від 

відповідного 

періоду звітного 

року 

5 Адміністративний 

персонал 

2 Адміністративний 

персонал 

1(+1) 

Середні витрати 

часу на 

виробництво 

однієї 

послуги у 

плановому 

році, ВЧпл., хв 

40 Менеджери з 

продажу 

турпослуг 

9 Менеджери з 

продажу 

турпослуг 

К-1 

Середні витрати 
часу на 

виробництво 

однієї послуги у 

звітному році, 

ВЧзв., хв. 

45 Кур’єри  4 Кур’єри 1(0) 

Обсяг 
виробництва 
послуг у 

базисному 

періоді, ОВбаз, од. 

37856 Фахівці з 

маркетингу 

2 Фахівці з 

маркетингу 

0(0) 

У т.ч. 1 відділу, 
ОВбаз1, од. 

6553 Чисельність 

працівників 2-го 

відділу: усього  

У тому числі 

46 Чисельність 

працівників 2-го 

відділу: усього  

У тому числі 

8(0) 

2 відділу, ОВбаз2, 

од. 

31303 Адміністративний 

персонал 

5 Адміністративний 

персонал 

0(0) 



 

 

Продовження табл. 1 
 

 

1 2 3 4 5 6 

Обсяг виробництва 
послуг у звітному 

періоді, ОВзв, од. 

 Менеджери з 

продажу 

турпослуг 

28 Менеджери з 

продажу 

турпослуг 

6(+1) 

У т.ч. 1 відділу 

ОВзв1, % 

25 Кур’єри 9 Кур’єри 2(-2) 

2 відділу, ОВзв.2, % 75 Фахівці з 

маркетингу 

4 Фахівці з 

маркетингу 

0(+1) 

Середньоспискова 
чисельність 

персоналу у 

баз. періоді, ССЧб, 

люд. 

61     

у т.ч. 1 відділу 
ССЧб1, люд 9 

    

2 відділу ССЧб2, 

люд. 26 

    

Середньоспискова 

чисельність 

персоналу у 

звітному 

періоді,ССЧзв, 

люд. 63 

    

у т.ч. 1 відділу 

ССЧзв1, люд. 9 

    

2 відділу, ССЧзв2, 

люд. 28 

    

Фонд робочого 
часу, ФРЧ, дня 240 

    

Тривалість 

робочого дня  

РДзв, год 8 

    

Чисельність 
вибулого 
персоналу у 

звітному 

році, ВПзв, люд. 

11     

Чисельність 
вибулого 
персоналу у  
звітному 
році, ВПзв1, люд. 

7(2)     

 

 

  



 

 

Таблиця 2 – Обсяг виробництва послуг у звітному році 

 

ОВПзв = i + n, де і – табличне значення ОВПзв; n – номер варіанта 

О
б

ся
г 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

п
о

сл
у

г 

Місяць Рік 

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

4403 1011 5250 4891 1663 4565 7173 4831 1043 1046 1084 1711  

 

 

Розрахувати плановий обсяг виробництва. Обсяг виробництва звітного періоду 

в січні, березні – квітні, червні – серпні («високий сезон») збільшується на 20 %, 

урешту місяців (міжсезоння) — на 5 %. 

 

Рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи 

1. Розрахунок планової чисельності основного виробничого 

персоналу туристичноїої фірми (менеджерів з продажу туристських послуг) 

1. Використовуючи вихідні дані (за варіантом) розрахувати планові 

обсяги виробництва, якщо за рахунок рекламних заходів очікується їх 

збільшення: 

ОВП пл = ОВПзв
100%+ВЗпл

100%
, 

 

де ОВПзв – обсяг виробленої продукції у звітному році, од.; ОВПпл – обсяг 

виробленої продукції у плановому періоді, од.; ВЗпл – відсоток збільшення 

обсягу виробленої продукції у плановому періоді за рахунок рекламних заходів, 

%. 

ΣОВП = ОВП1 + ОВП2 + ... +ОВП12,  

де ОВПзв1…..12 – обсяг виробленої продукції за місяць, од. 

Розрахунки занести до таблиці 3. 

  



 

 

Таблиця 3 – Обсяг виробництва послуг у плановому році  

Обсяг 
виробниц
тва 
послуг 

   Місяць                   

01 

  

02 03 

 

04 05 06 07 

 

08 09 10 11 12 Рік     

                 

 
Зведена таблиця 4 для полегшення подальших розрахунків. 

 

Таблиця 4 - Вихідні дані для розрахунків планової чисельності персоналу 

 

 Показник   
Величина 
показника  

    

 
Базовий 
період  Звітний період Плановий 

      20__ р. період 20___ р. 

1.Обсяг виробництва послуг, 

од. 

37856  39780 46583 

    

У тому числі 1 -го відділу 

6553  9377  

    

2-го відділу   31303  30403  
2. Середньоспискова 
чисельність персоналу, осіб. 61  63  
У тому числі основний 
виробничий персонал 35  37  

У тому числі 1 -го відділу 9  9  

       

2-го відділу   26  28  

3.Середньорічний виробіток 
одного працівника, од. 

621  631  

(37856/61)  (39780/63)  

У тому числі основний 
виробничий персонал 

1082  1075  

    

З них 1-го відділу  728  1042  

2-го відділу   1204  1086  

4.  Середні витрати часу на 
виробництво одиниці 

послуги, хв (ЗВ) 

  45 40 
    

    

5. ФРЧ, дні     240 240 

6. Тривалість робочого дня, 

год. 

  8 8 

    

7. Чисельність вибулого 
персоналу, люд. 

  11  

    

У тому числі основний 
виробничий персонал 

  7(2)  

    

 



 

 

2. Розрахувати коефіцієнт виконання норми виробітку звітного періоду: 

Кнв.зв=
Тм

СЧПзв×ФРЧ
, 

де Тм – трудомісткість виготовлення всього обсягу продукції, нормо-годин; 

СЧПзв – середньооблікова чисельність персоналу у звітному році, осіб;  ФРЧ – 

середньорічний фонд робочого часу одного працівника, годин. 

Тм = ОВПзв ×tобсл.зв, 

де tобсл.зв – середні витрати часу на обслуговування одного споживача у звітному 

році, годин. 

ФРЧ = Д * t р.д., 

де Д – кількість робочих днів за рік; tр.д – тривалість робочого дня, годин. 

3. Розрахувати середньорічну планову чисельність основного 

виробничого персоналу турфірми (менеджерів з продажу туристських послуг): 

СЧПпл =  
Тм пл

ФРЧ × Кнв.зв
 

Тм.пл =  ∑ ОВПпл 
× (𝑡обсл.зв + ∆𝑡обсл.пл). 

4. Побудувати графік поквартальних коливань потреби в персоналі 

(рис.1) за алгоритмом: 

– розрахувати поквартальну планову чисельність основного виробничого 

персоналу; 

СЧПпл.кв = 
Тм.  пл.кв

ФРЧ×Кнв.зв
. 

Тм.пл.кв. = ОВПпл.кв × (𝑡обсл.зв + ∆𝑡обсл.пл), 

ФРЧкв = 
Д

4
 × 𝑡р.д.. 

– побудувати осі координат;  

– позначити на графіку середньорічну планову чисельність працівників 

(ЧПпл.);  

– позначити на графіку поквартальну потребу в персоналі. Якщо 

стовпчик потреби в персоналі у кварталі знаходиться над лінією середньорічної 

планової чисельності основного виробничого персоналу турфірми, то є 

недокомплект штату, якщо нижче – надлишок персоналу. Як надлишок, так і 



 

 

недокомплект штату негативно позначаються на ефективності діяльності 

персоналу. Слід описати ці негативні наслідки та запропонувати заходи щодо 

розв’язання проблеми тимчасового надлишку або нестачі персоналу. 

 

Рисунок 1 – Схематичний приклад побудови графіка поквартальних 

коливань потреби у персоналі 

 

2. Планування структури основного виробничого персоналу 

турфірми на основі аналізу зміни продуктивності праці 

1. Розрахувати відносну економію чисельності працівників кожного з 

двох відділів турфірми у результаті використання резервів збільшення 

продуктивності праці: 

Ɛч.зв. =  
ЧПб

ІОВП
−  ЧПзв. 

де ЧПб, ЧПзв — чисельність персоналу відділу відповідно в базисному і 

звітному періодах; ІОВП – індекс зміни обсягів виробленої продукції 

ІОВП =  
ОВПзв

ОВПб
. 

Позитивне значення показника відносної економії чисельності 

працівників свідчить про їх недостатню кількість, від’ємне значення – про 

надлишок. 
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2. Розрахувати оптимальну чисельність персоналу відділів, яка мала би 

бути у звітному періоді 

ЧПопт.зв. =  ЧПзв. + Ɛч.зв.. 

3. Визначити фактичну частку менеджерів з продажу турпослуг у 

кожному відділі в загальній чисельності цієї професійної групи у звітному 

періоді  

Чф =  
ЧПопт.зв.×100%

ЧПзв
. 

4. Визначити оптимальну частку менеджерів з продажу турпослуг у 

кожному відділі в загальній чисельності даної професійної групи, яка мала би 

бути у звітному періоді  

Чопт =  
ЧПопт.зв×100%

ЧПопт.зв.заг
,  

де ЧПопт.зв.заг – сукупна оптимальна чисельність менеджерів першого та другого 

відділів. 

5. Визначити оптимальну планову чисельність менеджерів з продажу 

турпослуг у кожному відділі: 

ЧПопт.пл = 
Чопт.×СЧПпл.

100%
. 

 

3 Розрахувати планову чисельність всього персоналу турфірми за 

балансовим методом 

1. Визначити загальну планову чисельність персоналу за балансовим 

методом 

СЧПзаг.пл =  СЧПзаг.б(Іовп./Ір) 

де Ір – індекс збільшення продуктивності праці персоналу, 

Іовп. – індекс збільшення обсягу виробництва 

2. Скласти матрицю міжпрофільних переходів, заповнивши таблицю  

 

 

 

 



 

 

Таблиця 5 – Матриця міжпрофільних переходів  

 
Середньорічна 

чисельність 

персоналу в 

звітному 

періоді 

Чисельність працівників, 

які вибули (-)/ прибули 

(+) з причини 

внутрішнього руху 

кадрів 

Планована 

чисельність 

персоналу 

 

Професійні групи 

працівників 

 

 

 

 

 

      
 

         

 Осіб % Осіб (+/-)  %, (+/-) % Осіб 
 

1 2 3 4  5 6=3+5 7 
 

Чисельність працівників        
 

1-го відділу, усього        
 

         

у т.ч.адміністративний        
 

персонал        
 

менеджери з продажу        
 

турпослуг        
 

кур'єри        
 

         

фахівці з маркетингу        
 

Чисельність працівників        
 

2-го відділу, усього        
 

         

у т.ч. адміністративний        
 

персонал        
 

менеджери з продажу        
 

турпослуг        
 

кур'єри        
 

фахівці з маркетингу        
 

         

Середньорічна СЧПзаг.зв 100    100 СЧПзагпл. 
 

чисельність персоналу        
 

підприємства        
 

  



 

 

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ» 

 

1. Розкрийте сутність поняття «трудоресурсний потенціал країни».  

2. Які категорії населення належать до трудових ресурсів країни?  

3. Які категорії населення належать до економічно активного і 

неактивного населення?  

4. Які особи належать до зайнятого населення та безробітних?  

5. Розкрийте сутність поняття «соціально-трудові відносини».  

6. Розкрийте сутність поняття «система соціально-трудових відносин».  

7. Надайте характеристику основних типів соціально-трудових відносин.  

8. Розкрийте сутність ринку праці, наведіть основні його характеристики.  

9. Розкрийте сутність внутрішнього та зовнішнього ринку праці.  

10. Розкрийте сутність понять «зайнятість населення» і «зайнятість 

персоналу організації»  

11. Розкрийте сутність поняття «безробіття».  Охарактеризуйте форми 

безробіття.  

12. Яке значення в регулюванні соціально-трудових відносин має 

законодавча, виконавча й судова влада?  

13. Розкрийте сутність залежності Оукена.  

14. Охарактеризуйте державну систему управління трудовими ресурсами.  

15. У чому полягає мета створення Міжнародної організації праці, які 

завдання вона розв’язує?  

16.   Розкрийте сутність поняття «соціальна група». Які існують різновиди 

соціальних груп?  

17. Розкрийте сутність поняття і наведіть основні ознаки «колективу».  

18. Які існують види колективів?  

19. Перелічіть принципи формування колективу.  

20. Перелічіть психологічні характеристики колективу.  



 

 

21. Обґрунтуйте роль і значення управління персоналом як науки.  

22. У чому полягає різниця між поняттями «трудові ресурси», «персонал», 

«кадри»?  

23. Розкрийте зміст концепцій «управління кадрами», «управління 

персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами».  

24. Наведіть основні ознаки структурування персоналу організації.  

25. Розкрийте сутність нормативного, штатного, фактичного складу 

працівників.  

26. Розкрийте сутність понять «посада», «професія», «кваліфікація»?  

27. Розкрийте сутність управління персоналом, наведіть основні функції.  

28. Розкрийте сутність філософії організації. Чи розрізняється вона у 

різних країнах?  

29. Перелічіть принципи управління персоналом.  

30. Які існують методи управління персоналом? Наведіть їхню 

класифікацію.  

31. У чому полягає сутність адміністративних методів управління 

персоналом. Наведіть приклади.  

32. У чому полягає сутність економічних методів управління персоналом. 

Наведіть приклади.  

33. У чому полягає сутність соціально-психологічних методів управління 

персоналом? Наведіть приклади.  

34. Розкрийте сутність поняття кадрової політики організацій, наведіть її 

основні структурні складові.  

35. Які чинники впливають на формування кадрової політики?  

36. Які існують стилі керівництва? Чи впливають вони на кадрову 

політику?  

37. Розкрийте сутність, цілі й завдання кадрового планування.  

38. Які вимоги висуваються до кадрового планування?  

39. Що являє собою оперативний план роботи з персоналом?  

40. Яку структуру має типовий оперативний план кадрового планування?  



 

 

41. Розкрийте сутність і основні принципи маркетингу персоналу.  

42. Назвіть етапи планування потреби в персоналі.  

43. Розкрийте сутність поняття «якісна потреба у персоналі».  

44. Які основні цілі соціального розвитку організації?  

45. Що таке атестація персоналу? Які типи та види атестації вам відомі?  

46. Охарактеризуйте етапи проведення атестації персоналу.  

47. Розкрийте сутність поняття «найм на роботу». Надайте 

характеристику ефективності джерел найму персоналу.  

48. Дайте характеристику методам оцінювання й відбору персоналу.  

49. Що означає поняття «вивільнення персоналу»? Назвіть види 

вивільнення персоналу.  

50. Перелічіть основні критерії психологічного аналізу особистості.  

51. Які існують джерела залучення персоналу, перелічіть недоліки й 

переваги кожного з них.  

52. Перелічіть види адаптації. Які основні умови успішної трудової 

адаптації?  

53. Які існують види навчання?  

54. Перелічіть методи навчання персоналу на робочому місці та поза 

нього.  

55. У чому полягає значення служби управління персоналом під час 

організації навчання?  

56. Розкрийте сутність поняття «атестація персоналу», перелічить типи та 

види атестації персоналу.  

57. Охарактеризуйте основні етапи проведення атестації персоналу.  

58. Розкрийте сутність поняття «ділова кар’єра», перелічіть її основні 

види.  

59. Розкрийте сутність поняття «управління діловою кар’єрою».  

60. Розкрийте сутність і значення соціального розвитку колективу.  

61. Розкрийте сутність мотивації. За якими ознаками вона класифікується?  

62. Перелічіть основні чинники, що ускладнюють процес управління 



 

 

мотивацією підлеглих.  

63. Розкрийте сутність поняття «потреба». За якими ознаками вона 

класифікується?  

64. Розкрийте сутність поняття «стимул». За якими ознаками вони 

класифікуються?  

65. Розкрийте сутність поняття «стимулювання».  

66. Охарактеризуйте функції стимулювання.  

67. Розкрийте сутність заробітної плати. Які форми й системи заробітної 

плати Вам відомі?  

68. Які основні первинні теорії мотивації вам відомі. Охарактеризуйте їх.  

69. Які основні змістовні теорії мотивації вам відомі. Охарактеризуйте їх.  

70. Які основні процесуальні теорії мотивації вам відомі. Охарактеризуйте 

їх.  

71. Які етапи розвитку колективу вам відомі?  

72. Перелічіть принципи створення ефективної команди.  
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