
                                                                                                      Форма № Н - 3.04 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра «Туризму» 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

  Проректор з науково-педагогічної 

та методичної роботи 

 

___________________В.В. Костін 

“______”_______________20___ р. 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ТРПП 2.1.2А  – Управління персоналом туристичних підприємств 

 

спеціальність 242 – «Туризм»  

спеціалізація «Туризмознавство» 

освітній ступінь «Магістр»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук 2017 



Робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом туристичних 

підприємств» для студентів зі спеціальності 242 – «Туризм» за спеціалізацією 

«Туризмознавство» освітнього ступеня «Магістр»  

 

 

„__” ________ 2017 року – 15 с. 

 

 

 

Розробник: В.В. Дружиніна, професор кафедри туризму 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Туризму» 

Протокол від  “30” _____серпня_____ 2017 року № 1 

 

Завідувач кафедри «Туризм»___________проф. Труніна І.М. 

 

Схвалено науково-методичною комісією КрНУ зі спеціальності 242 – «Туризм» 

 

Протокол від  “___” __________ 2017 року № ___ 

 

Голова ________________ проф. Труніна І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            КрНУ, 2017 рік 

                      Дружиніна Вікторія Валеріївна, 2017 рік 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання: 

повна/скоро

чена 

  Кількість 

  кредитів – 4 

Галузь знань: 

 

24 «Сфера 

обслуговування» 

За вибором  

Модулів – 1 
 

Спеціальність: 

242 – «Туризм» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 

Спеціалізація: 

«Туризмознавство» 

5-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання   

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

       9-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,7 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітній ступень: 

магістр 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 8 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

90 год. 108 год. 

 

Вид контролю:  

усний іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,33 

для заочної форми навчання – 0,11 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: формування у студентів комплексу теоретичних знань і 

умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, 

добору та розміщення персоналу, його оцінювання і навчання, забезпечення 

цілеспрямованого використання персоналу в готельно-ресторанному бізнесі. 

Завдання курсу: 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати : 

– основні категорії працівників на підприємстві;  

– значення кадрової служби в управлінні персоналом підприємств, її 

структуру, методики підбору працівників та нормування її чисельності;  

– суть та послідовність здійснення кадрової політики вітчизняними 

керівниками;  

– суть понять «кадрове планування» та «кадрове прогнозування», 

ознайомити студентів з методами їх здійснення;   

– відмінності вітчизняної системи менеджменту персоналу від 

американської та японської систем, їх суть та вплив на становлення дієвої 

системи кадрового менеджменту в Україні. 

вміти : 

–  орієнтуватися в законодавчій та нормативно-правовій базі;  

– розраховувати оптимальну кількість працівників організації; 

– використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів; 

– володіти інструментарієм стимулювання працівників, що передбачає 

необхідність врахування внутрішнього потенціалу працівника; 

– здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та 

основні напрями розвитку персоналу; 

– інформаційно та документально забезпечувати управління персоналом; 

– застосовувати методи оцінки персоналу; 

– розраховувати показники ефективності роботи персоналу; 



– адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування 

багатонаціональних компаній. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1    

 

Тема 1. Людські ресурси трудової діяльності 

Трудові ресурси. Трудоресурсний потенціал. Економічно активне і 

неактивне населення. Соціально-трудові відносини. Система соціально-

трудових відносин. Ринок праці. Попит і пропозиція робочої сили. Основні 

моделі ринку праці. Зайнятість населення. Види зайнятості. Форми зайнятості. 

Державна політики зайнятості. Безробіття. Форми безробіття. Рівень безробіття. 

Закон Оукена. Державна система управління трудовими ресурсами. 

Міжнародна організація праці. 

 

Тема 2. Соціальні групи. Трудовий колектив 

Персонал. Основні ознаки персоналу. Управління персоналом як 

специфічна функція менеджменту. Зміст понять „трудові ресурси”, „персонал, 

„кадри”. Системний підхід до управління персоналом організації. Основні 

елементи (підсистеми) управління персоналом. Загальна модель управління 

персоналом. 

Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. 

співвідношення та зміст концепцій „управління кадрами”, „управління 

персоналом”, „менеджмент персоналу”, „управління людськими ресурсами”. 

Етапи історичного розвитку управління персоналом. Особливості управління 

персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду. 

Персонал як суб`єкт і об`єкт управління. Характеристика персоналу 

організації. 

Чисельність персоналу організації. Структура персоналу організації. 

Трудовий потенціал працівника. Управління трудовим потенціалом організації. 



Особливості управління персоналом на підприємствах туристської індустрії. 

Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Різновиди служб 

персоналу. Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, 

організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв’язок 

кадрової служби з іншими підрозділами організації. 

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, 

проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.  

Соціальна група. Різновиди соціальних груп. Статусні групи – класи, слої 

і касти. Поняття і основні ознаки колективу. Колектив як соціальна група. Види 

колективів. Принципи формування колективу. Психологічні характеристики 

колективу. Етапи розвитку колективу. Принципи створення ефективної 

команди. 

Формальні і неформальні групи. Роль менеджера з персоналу у 

формуванні колективу. Специфіка жіночих колективів. Лідерські якості 

керівника в управлінні персоналом. Суть та стадії згуртованості колективу. 

Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу. Фактори, 

що впливають на згуртованість колективу. 

Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління. 

Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних 

якостей працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси 

особливостей керівника, вимоги до нього як до лідера. 

Специфіка процесу управління персоналом в багатонаціональних 

організаціях. 

 

Тема 3. Методологія управління персоналом організації . Кадрова 

політика і кадрове планування організації 

 

Управління персоналом організації. Функції управління персоналом. 

Філософія організації. Методи управління персоналом. 

Кадрова політика. Державна кадрова політика. Суб’єкти кадрової 



політики. Фактори, що впливають на формування кадрової політики. Цілі 

кадрової політики. Засоби кадрової політики. 

Кадрове планування. Рівні кадрового планування. Процес планування 

роботи з персоналом. Види та вибір методів планування. 

Маркетинг персоналу. Якісна і кількісна потреба в персоналі. Основні 

методи розрахунку потреби в персоналі. Кваліфікація. Професія. Спеціальність. 

Стратегія управління персоналом. Взаємозв’язок стратегії розвитку 

організації. Стратегія управління персоналом та кадрової політики. Зміст 

кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації. 

Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових 

документах. Правова база для здійснення сучасної кадрової політики. Вплив 

стилів керівництва на кадрову політику. 

 

Змістовий модуль 2 

 

 Тема 4. Технологія управління персоналом організації 

Наймання на роботу. Джерела залучення персоналу. Відбір кадрів. Підбір 

кадрів. Адаптація персоналу. Види адаптації. Напрямки трудової адаптації. 

Оцінка персоналу. Методи оцінки персоналу. Критерії оцінки персоналу 

Вивільнення персоналу. Види звільнень 

Психологічний аналіз особистості: темперамент, характер, здібності, 

спрямованість, інтелектуальність, емоційність, вольові якості, уміння 

спілкуватися, самооцінка, рівень самоконтролю, здатність до групової 

взаємодії. 

 

Тема 5. Технологія управління розвитком персоналу організації 

Атестація кадрів. Етапи процесу атестації кадрів. Розстановка персоналу. 

Ділова кар'єра. Види кар'єри. Основні моделі кар'єри. Управління діловою 

кар’єрою персоналу. Управління службово-професійним просуванням кадрів. 

Управління кадровим резервом. 



Рух персоналу. Розвиток персоналу. Компетентність працівника. Види 

компетенцій. Професійна компетентність і професійна придатність. Види 

навчання. Організація навчання персоналу. Соціальна структура колективу. 

Соціальне планування. Планування соціального розвитку на підприємстві. План 

соціального розвитку. Методи збирання соціальної інформації. Характеристика 

основних розділів: вдосконалення умов праці, забезпечення високого життєвого 

рівня та підвищення культурно-побутових умов працівника, розвиток 

самоуправління тощо. Управління соціальним розвитком колективу. 

 

Тема 6.  Мотивація персоналу. Мотиваційні теорії 

Мотивація. Основні чинники, що ускладнюють процес управління 

мотивацією підлеглих. Класифікація мотивації. Процес мотивації. Потреби як 

основа мотивації. Класифікація потреб. Мотиви діяльності. Класифікація 

мотивів. Стимули. Класифікація стимулів. Стимулювання. Функції 

стимулювання. 

Оплата праці персоналу. Етика ділових відносин. Організаційна культура. 

Управління конфліктами та стресами. Безпека, умови та дисципліна персоналу. 

Первинні теорії мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесуальні теорії 

мотивації. 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Людські ресурси 

трудової діяльності 

18 2 4  15 17 1 

 

1  15 

Тема 2. Соціальні групи. 

Трудовий колектив 

16 2 2  15 17 1 1  15 

Тема 3. Методологія 

управління персоналом 

організації . Кадрова 

політика і кадрове 

планування організації 

26 4 4  21 17,5 0,5 2  15 

Разом за змістовним 

модулем 1 

69 8 10  51 51,5 2,5 4  45 

Змістовий модуль 2 

Тема 4. Технологія 

управління персоналом 

організації 

17 2 2  13 16,5 0,5 1  15 

Тема 5. Технологія 

управління розвитком 

персоналу організації 

16 2 2  12 16,5 0,5 1  15 

Тема 6. Мотивація 

персоналу. Мотиваційні 

теорії  

16 2 2  12 17,5 0,5 2  15 

Разом за змістовним 

модулем 2 

49 6 6   37 50,5 1,5 4  45 

ІНДЗ –  - - - - - 16    16 

Семестровий контроль - 

іспит 
2 - - - 2 2    

 

2 

 

Усього годин 120 14 16  90 120 4 8  108 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    

 

 

 



6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Людські ресурси трудової діяльності 4 1 

2 Соціальні групи. Трудовий колектив 2 1 

3 Методологія управління персоналом організації. Кадрова політика 

і кадрове планування організації 

4 2 

4 Технологія управління персоналом організації 2 1 

5 Технологія управління розвитком персоналу організації 2 1 

6 Мотивація персоналу. Мотиваційні теорії 2 2 

 Усього  16 8 

 

 

7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    

 

8. Самостійна  робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Людські ресурси трудової діяльності 15 15 

2 Соціальні групи. Трудовий колектив 15 15 

3 Методологія управління персоналом організації. Кадрова політика 

і кадрове планування організації 

 

21 

 

15 

4 Технологія управління персоналом організації 13 15 

5 Технологія управління розвитком персоналу організації 12 15 

6 Мотивація персоналу. Мотиваційні теорії 12 15 

 Усього забезпечення аудиторних занять 88 90 

 Забезпечення індивідуальних завдань –  - 16 

 Забезпечення семестрового контролю 2 2 

 Усього  90 108 

 

9. Методи навчання 

Словесні методи у формі лекцій, бесіди, ситуаційні вправи та індивідуальні 

завдання. 

 

 

 



10. Методи контролю 

Контроль за роботою студентів включає поточний контроль за 

виконанням завдань та оцінювання виконання семестрового підсумкового 

завдання. Курс завершується іспитом, що передбачає усне опитування. 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам за іспит 

Вид занять Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Лекції 2 1 2 2 2 1 10 

Практ. зан. 5 5 5 5 5 5 30 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

2 2 2 2 2 2 

60 розрахункова 

робота 

      

опитування 5 4 5 5 5 4 

іспит      20 

Усього 14 12 14 14 14 32 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки  щодо практичних занять  з навчальної 

дисципліни «Управління персоналом туристичних підприємств»  для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 242 – «Туризм» за спеціалізацією 

«Туризмознавство» освітнього ступеня «Магістр». 

2. Методичні вказівки  щодо практичних занять  з навчальної 

дисципліни «Управління персоналом туристичних підприємств»  для студентів  

заочної форми навчання зі спеціальності 242 – «Туризм» за спеціалізацією 

«Туризмознавство» освітнього ступеня «Магістр». 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Управління персоналом туристичних підприємств» для студентів 

денної форми навчання спеціальності 242 – «Туризм» за спеціалізацією 

«Туризмознавство» освітнього ступеня  «Магістр». 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Управління персоналом туристичних підприємств» для студентів 

заочної форми навчання спеціальності 242 – «Туризм» за спеціалізацією 

«Туризмознавство» освітнього ступеня  «Магістр». 
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7. Зорін І. В. Туристський термінологічний словник [Електронний 

ресурс] / І. В. Зорін, В. А. Квартальнов. – Режим доступу:  http://rmat-
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