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ВСТУП
Прийняття оптимальних управлінських рішень можливе лише за
рахунок комплексного дослідження, обдумування, прогнозування
виробничих ситуацій. У сучасних мінливих економічних умовах у
галузі туризму прийняття управлінських рішень ще більше
ускладнюється зовнішніми та внутрішніми чинниками і вимагає від
менеджерів, керівників туристичних підприємств глибокого знання
економіки, комерції, фінансів, а також психології.
Психологія управління передбачає використання сукупності
психологічних знань і вмінь щодо джерел, особливостей та
закономірностей діяльності людини, групи людей, організації з метою
більш ефективного управління ними.
Метою дисципліни «Психологія управління в туризмі» є
отримання майбутніми фахівцями сфери туризму знань про
психологію управління й психологію управління в туризмі зокрема,
навичок і вмінь щодо ефективного управління в сфері туризму в
контексті психологічних особливостей управлінського персоналу.
Завданнями вивчення дисципліни «психологія управління в
туризмі» є отримати знання й практичні навички у сфері:
- теоретичних основ психології управління;
- психології керівника, його індивідуального стилю управління;
- психології підлеглого та управління його професійною діяльністю;
- психології вирішення управлінських завдань;
- особливостей управлінських рішень у туризмі;
- психології ділового спілкування;
- психології відповідальності, соціальної відповідальності керівника;
- психології управління конфліктними ситуаціями в туризмі;
- попередження та подолання стресів у діяльності підприємств
туризму;
- організацію й проведення психометричного оцінювання персоналу в
сфері туризму.
Результатом вивчення дисципліни «Психологія управління в
туризмі» є компетенції майбутніх фахівців у сфері туризму:
- уміло користуватися основними поняттями та категоріями психології
управління;
- застосовувати на практиці знання про психологію керівника та
підлеглого;
- забезпечувати вироблення оптимальних управлінських рішень на
підґрунті знання психології управління;

- використовувати знання про особливості психології управління в
туризмі;
- організація ділового спілкування у сфері туризму;
- підготовка напрямів щодо формування соціальної відповідальності
керівників;
- попередження та подолання стресів працівників і керівників у сфері
туризму;
- навички організації, проведення психометричного оцінювання
управлінського персоналу в туризмі.
Предмет навчальної дисципліни: загальні засади і методи
психологічних основ формування оптимальних управлінських рішень
у галузі туризму.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: теоретичні
основи психології управління; психологія керівника, індивідуальний
стиль управління; психологія підлеглого та управління професійною
діяльністю в туризмі; психологія вирішення управлінських завдань у
туризмі; сутність та особливості управлінських рішень у туризмі;
психологія ділового спілкування у сфері туризму; психологія
відповідальності, соціальної відповідальності керівників; психологія
управління конфліктними ситуаціями у туризмі; попередження та
подолання
стресів
працівників
сфери
туризму;
методи
психометричного оцінювання управлінського персоналу в туризмі.
Процес вивчення дисципліни «Психологія управління в туризмі
має комплексний характер, оскільки передбачає проведення
лекційних, практичних та індивідуальних занять, інтенсивну
самостійну роботу студентів.
Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні
дисципліни вирішальним чином залежить від оптимального
застосування таких методів навчання, як: словесні (розповідь,
пояснення, навчальні лекції); наочні (ілюстрація та демонстрація
певних фактів, ідей, явищ); практичні (розв’язання навчальних
завдань); частково-пошукові методи (з використанням мережі
Інтернет); метод самостійної роботи з навчальною літературою;
науково-дослідницька робота студентів; метод навчальної дискусії на
заняттях.
Підвищенню ефективності процесу навчання сприятимуть такі
засоби навчання: підручники, навчальні посібники, персональні
комп’ютери, мультимедійні презентації, інформативні веб-сайти у
мережі Інтернет тощо.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1. Теоретичні та прикладні основи психології управління
в туризмі
Тема 1. Теоретичні основи психології управління
Цілі, завдання, зміст, специфіка психології управління. Зв’язок
психології управління з іншими науками. Еволюція управлінської
думки, школи управління. Управлінська діяльність як специфічний
вид праці. Функції управління. Вплив людського чинника на
внутрішньо організаційні процеси.
Тема 2. Психологія керівника, індивідуальний стиль управління
Зміст діяльності керівника, типологія керівників. Основи
психологічних
особливостей
керівника.
Стилі
управління:
авторитарний, ліберальний, партисипативний. Спілкування та його
роль в діяльності керівника. Психологічні особливості людини як
основа формування стилю й іміджу керівника.
Тема 3. Психологія підлеглого та управління професійною
діяльністю працівників туризму
Зміст діяльності працівників туризму. Психологічні основи
управління працівниками туризму. Мотивація праці в туризмі.
Психологічні особливості працівників як основа розробки систем
мотивації на туристичних підприємствах. Управління професійною
діяльністю працівників туризму з позиції психології.
Тема 4. Психологія вирішення управлінських завдань в туризмі
Управлінські завдання, їх специфіка у туризмі, особливості
вирішення. Мотивація прийняття управлінських рішень. Види
управлінських рішень. Особливості стратегії і тактики вирішення
управлінських завдань у туризмі. Стратегії поведінки керівників у
туризмі. Методики розв’язання управлінських завдань у туризмі.
Тема 5. Сутність та особливості управлінських рішень у туризмі
Сутність управлінських рішень. Психологічні основи прийняття
управлінських
рішень.
Психологічні
чинники
формування
оптимальних управлінських рішень. Особливості управлінських
рішень у туризмі. Психологічне підґрунтя при прийнятті
управлінських рішень у туризмі.

Тема 6. Психологія ділового спілкування у сфері туризму.
Спілкування та його роль у діяльності керівника й підлеглих.
Професійне спілкування керівника. Стилі керівництва та спілкування.
Особливості ділового спілкування у туризмі. Психологічні
особливості працівників і керівника у сфері туризму як основа їх
ділового спілкування. Оцінка ефективності ділового спілкування на
туристичних підприємствах.
Тема 7. Психологія відповідальності, соціальної відповідальності
керівників.
Відповідальність як найважливіша якість особистості. Соціальна
відповідальність. Критерії й показники соціальної відповідальності на
підприємствах галузі туризму. Психологічні основи формування
відповідальності керівника. Соціальна відповідальність туристичного
підприємства: сутність та особливості формування.
Тема 8. Психологія управління конфліктними ситуаціями
Конфлікти в управлінні та можливості їх подолання. Види та
особливості конфліктів в управлінні туристичним підприємством.
Стратегії поведінки керівників в умовах конфліктної діяльності.
Психологія управління конфліктними ситуаціями.
Тема 9. Попередження та подолання стресів працівників туризму.
Сутність стресу. Психологія стресу. Особливості виникнення та
подолання стресу у працівників туристичних підприємств. Чинники
виникнення стресу. Психологічні особливості особистості як
передумова стресостійкості. Показники й рівень стресостійкості
працівників туризму. Управління стресами на туристичному
підприємстві.
Тема 10. Методи психометричного оцінювання управлінського
персоналу у туризмі.
Сутність та особливості психометричного оцінювання на туристичних
підприємствах. Формування «батареї тестів» для психометричного
оцінювання управлінського персоналу туристичних підприємств.
Тестування професійних компетенцій управлінського персоналу,
необхідних для туристичного бізнесу: рівень комунікабельності,
організованості, тип темпераменту, рівень стресостійкості, рівень
амбіцій, рівень схильності до ризику тощо.
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