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ВСТУП
Ринкове реформування економіки України визначило напрями корінних змін у сфері
управління персоналом та необхідність вивчення їх закономірностей в умовах адаптації до
нового середовища господарювання, зокрема і для підприємств які належить до сфери
туристичного бізнесу. Вирішенню даної проблеми сприяє курс «Управління персоналом у
туристичному бізнесі», який є одним із провідних та обов’язкових курсів, що вивчаються
студентами спеціальності «Туризм».
Основна мета курсу: формування у майбутніх фахівців компетентності щодо
об’єктивних закономірностей та особливостей управління персоналом підприємств
туристичного бізнесу, а саме: формування комплексу теоретичних знань і практичних умінь
щодо розробки системи управління персоналом та формування її забезпечення, формування та
реалізації персонал-стратегії, та кадрової політики в сучасних підприємствах туристичного
бізнесу, реалізації процесу управління персоналом на ґрунті сучасних кадрових технологій, а
також сприяння формуванню у майбутніх спеціалістів розуміння важливості правильної,
науково-обґрунтованої роботи з людьми, підвищенню престижу кадрових служб і, у кінцевому
результаті, підвищенню
ефективності використання людського потенціалу підприємств
туристичного бізнесу.
Завдання курсу: сформувати розуміння того, що управління персоналом є однією з
найважливіших складових управління будь-якою організацією, у тому числі і підприємствами
туристичного бізнесу і, саме через це, спеціалісту в галузі управління підприємствами
туристичного бізнесу потрібне знання основ, категорій та принципів управління персоналом;
формування та аналізування персонал-стратегії та кадрової політики; управління соціальним
розвитком трудового колективу; застосування сучасних методів та кадрових технологій у
процес управління персоналом та оцінка ефективності і результативності управління
персоналом підприємств туристичного бізнесу.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: системну концепцію та наукові основи організації і управління персоналом
підприємства туристичного бізнесу, сутність понять персонал, управління персоналом, система
управління персоналом, його класифікацію та структуру, зміст та характеристику основних
етапів процесу управління персоналом, функції управління персоналом, сутність системного
підходу до управління персоналом, методологію побудови системи управління персоналом,
підходи до формування внутрішньої структури служби управління персоналом, її функції,
функції менеджера по персоналу, кадрові технології.
вміти: визначати склад системи управління персоналом підприємств туристичного
бізнесу, розраховувати оптимальну кількість працівників підприємства; використовувати
сучасні методи найму персоналом; володіти інструментарієм стимулювання працівників, що
передбачає необхідність врахування внутрішнього потенціалу працівника; здійснювати
контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки після цього
виконання у процесі управління; здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють
необхідність та основні напрями розвитку персоналу; організовувати процес розвитку
персоналу та його оцінювання; інформаційно та документально забезпечувати управління
персоналом; застосовувати показники ефективності роботи персоналу; адаптувати методи
управління персоналом до умов функціонування підприємств туристичного бізнесу.
Структура навчального процесу з курсу «Управління персоналом у туристичному
бізнесі» для студентів денної форми навчання спеціальності «Туризм», яка передбачає 64
години аудиторного навантаження, в тому числі 34 години - лекції і 30 годин - практичні
заняття. Індивідуальні заняття складають 8 годин, а самостійна робота студентів – 36 годин.
Разом – 108 годин.
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Програма передбачає проведення практичних занять на ґрунті практичного матеріалу і
аналізу конкретних ситуацій як з досвіду діяльності вітчизняних підприємств туристичного
бізнесу, так і провідних західних туристичних агенцій та інших видів підприємств
туристичного бізнесу.
З вищезазначеного курсу підсумковою формою контролю знань є залік.
Курс «Управління персоналом у туристичному бізнесі» безпосередньо пов’язаний з такими
дисциплінами як, «Менеджмент», «Організація туризму», «Менеджмент конфліктних ситуацій
на підприємстві» і являє собою як їх логічне продовження, так і передує їх вивченню.
Методичне забезпечення навчальної програми представлено: опорним конспектом
лекцій (паперовий та електронний варіанти), презентаціями лекцій, виконаних в Power Point,
навчальним комплексом дисципліни (паперовий та електронний варіанти), тестовими
завданнями, державними нормативними документами.
Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Управління персоналом
у туристичному бізнесі» для студентів спеціальності «Туризм»
Характеристика навчальної дисципліни
1. Кількість кредитів за ECTS 3
2. Кількість модулів: денна 2
3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану – вибіркова
4. Курс: денна 4.
5. Семестр: денна 8.
6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 2 семестр - 108
- лекції: 2 семестр - 34.
- практичні заняття: 2 семестр - 30.
- самостійна робота: 2 семестр - 36
- індивідуальна робота:2 семестр – 8
- вид підсумкового контролю (зазначити: ПМК (залік), екзамен): 2 семестр – ПМК (залік)
- кількість годин на тиждень: 2 семестр - 4.
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Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни на семестр
Таблиця 2. Робочий графік навчальної дисципліни «Управління персоналом у туристичному бізнесі» для студентів спеціальності
«Туризм»
на 2 семестр
Вид навчального заняття
1. Аудиторне – 108 год., у т.ч.:
- лекція - 34 год.

Тижнів, годин
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6

8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

- практичне - 30 год.
2. Самостійна робота студента – 36 год., у т.ч.
- виконання домашніх завдань
- підготовка до практичних занять
3. Проведення поточної модульної роботи

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

4. Форма контролю:
- залік

2

7

8
Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом навчального
часу за видами навчальних занять
Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни «Управління персоналом у
туристичному бізнесі» для студентів спеціальності «Туризм»
№
з/п

Назва модуля (розділу), теми

Кількість годин за видами занять
аудиторні заняття
позааудиторні заняття

Індивідуальносамостійна
консультативна
робота
робота
Модуль 1. «Система управління персоналом: методологія створення, елементи і забезпечення»
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Управління персоналом в системі менеджменту
підприємств туристичного бізнесу
Управління персоналом як соціальна система

разом

лекції

практичні

6,5

2

2

0,5

2

11

4

4

1

2

Формування колективу підприємства
6,5
2
2
0,5
туристичного бізнесу
Згуртованість та соціальний розвиток колективу
6,5
2
2
0,5
підприємства туристичного бізнесу
Кадрова політика підприємства туристичного
6,5
2
2
0,5
бізнесу
Служби персоналу підприємства туристичного
6,5
2
2
0,5
бізнесу: організація та функції
Модуль 2. «Процес управління персоналом: етапи і кадрові технології»

2

Кадрове планування в підприємствах
туристичного бізнесу
Організація набору та відбору персоналу в
підприємства туристичного бізнесу
Оцінювання та атестація персоналу підприємств
туристичного бізнесу
Управління процесом розвитку та рухом
персоналу підприємств туристичного бізнесу
Управління процесом вивільнення персоналу
підприємств туристичного бізнесу
Соціальне партнерство в організації
Ефективність управління персоналом
підприємств туристичного бізнесу
Разом

2
2
2

6,5

2

2

0,5

2

11

4

4

1

2

8,5

4

2

0,5

2

8,5

4

2

0,5

2

6,5

2

2

0,5

2

6,5

2

2

0,5

2

7

2

2

1

2

108

34

30

8

36

Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни
Таблиця 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни
«Управління персоналом у туристичному бізнесі» для студентів спеціальності «Туризм»
Назва модуля, теми та питання, що
розглядаються на лекції
1

Обсяг
годин

Назва теми
практичного заняття

Обсяг
годин

Інформаційні
джерела (порядковий
номер за переліком)

2
3
4
5
МОДУЛЬ 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ:
МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ, ЕЛЕМЕНТИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕМА 1. Управління персоналом в системі
менеджменту підприємств туристичного
бізнесу
Лекція 1. Управління персоналом в
2
Практичне
2
1-8, 24-26,35,41системі менеджменту підприємств
заняття 1
43,49, 50, 58, 80, 83,
туристичного бізнесу
1. Людський фактор і його роль в
Система управління
95, 101, 104
розвитку організації та суспільства.
людськими
2. Цілі, завдання і предмет курсу, його
ресурсами
структура і зв’язок з іншими дисциплінами
підприємств
3. Зміст поняття “персонал організації”,
туристичного бізнесу
його класифікація
4. Концепції управління персоналом:
еволюція і сучасність
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ТЕМА 2. Управління персоналом як
соціальна система
Лекція 2. Управління персоналом як
соціальна система
1.
Система управління персоналом
підприємства туристичного бізнесу:
завдання та структура
2.
Функції системи управління
персоналом підприємств туристичного
бізнесу
3.
Принципи побудови системи
управління персоналом підприємств
туристичного бізнесу
Лекція 3. Напрями та методи управління
персоналом підприємств туристичного
бізнесу
1.
Структура персоналу
2.
Напрями управління персоналом
3.
Методи управління персоналом

2

Практичне
заняття 1
Цілі і функції
системи управління
персоналом
підприємства
туристичного бізнесу

2

41-43,49, 50, 58, 83,
95, 101, 104

-"2

Практичне
заняття 2
Напрями та методи
управління
персоналом
підприємств
туристичного бізнесу

2

ТЕМА 3.Формування колективу
підприємств туристичного бізнесу
2
Практичне
2
29, 35, 38, 41-43,49,
Лекція 4. Формування колективу
заняття 3
50-52, 56, 57, 58, 68,
підприємств туристичного бізнесу
1.
Персонал підприємств
Формування
83, 95, 97, 98, 101,
туристичного бізнесу як трудовий колектив:
колективу
104
зміст, структура
підприємств
2.
Особливості формування колективу
туристичного бізнесу
підприємств туристичного бізнесу
3.
Функції колективу підприємств
туристичного бізнесу
ТЕМА 3. Згуртованість та соціальний
розвиток колективу підприємству
туристичного бізнесу
2
Практичне
2
1,2,5,7,8,9,23,26,35,4
Лекція 5. Згуртованість та соціальний
заняття 4.
1-43,49, 50, 53, 58,
розвиток колективу підприємств
Згуртованість та
66, 83, 87, 95, 101,
туристичного бізнесу
1.
Сутність та особливості
соціальний розвиток
104
формування згуртованості та соціального
колективу
розвитку колективу
підприємств
2.
Соціальні програми
туристичного бізнесу
3.
Командоутворення як засіб
формування персоналу підприємств
туристичного бізнесу
МОДУЛЬ 2. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ЕТАПИ І КАДРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТЕМА 4. Кадрова політика підприємств
туристичного бізнесу
2
Практичне
2
30, 40, 50, 58,63, 64,
Лекція 6. Кадрова політика підприємств
заняття 5
83, 91, 92, 95, 97,
туристичного бізнесу
1. Стратегічні аспекти управління
Кадрова політика та
101, 104, 105
персоналом. Стратегія розвитку і персоналстратегія управління
стратегія
персоналом
2. Сутність кадрової політики, види та
підприємств
характеристика
туристичного бізнесу
3. Порядок розробки кадрової
політики
4. Маркетинг персоналу: сутність і
основні напрями
ТЕМА 5. Служби персоналу підприємств
туристичного бізнесу: організація та функції
Практичне
2
2
1,2,5,7,8,9,26,35,41Лекція 7. Служби персоналу підприємств
заняття 6
43,49, 50, 58, 83, 95,
туристичного бізнесу: організація та
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функції
1.
Стан, проблеми та тенденції
розвитку сучасних кадрових служб,
різновиди служб персоналу,
2.
Методи побудови служб управління
персоналом підприємств туричтисного
бізнесу та їх місце в загальній
організаційній структурі
3.
Внутрішня структура служби
управління персоналом
4.
Основні функції та відповідальність
служб персоналу
ТЕМА
6.
Кадрове
планування
в
підприємствах туристичного бізнесу
Лекція 8. Кадрове планування в
підприємствах туристичного бізнесу
1.
Сутність кадрового планування,
оперативний план роботи з персоналом
2.
Нормування і облік чисельності
персоналу
3.
Якісна і кількісна потреба в
персоналі і методи їх визначення
4.
Планування витрат на персонал
ТЕМА 7. Організація набору та відбору
персоналу в підприємства туристичного
бізнесу
Лекція
9.
Джерела
та
методи
забезпечення підприємств туристичного
бізнесу персоналом
1. Джерела забезпечення підприємств
туристичного бізнесу персоналом
2. Служби зайнятості та кадрові агенції і
особливості їх функціонування
3. Методи забезпечення підприємств
туристичного бізнесу персоналом, правові
аспекти оформлення трудових відносин при
прийомі на роботу
Лекція 10. Процедура прийому персоналу
в підприємства туристичного бізнесу та
його адаптація
1.
Процедура прийому персоналу в
підприємства туристичного бізнесу
2.
Психологічні особливості найму
персоналу в підприємства туристичного
бізнесу
3.
Адаптація персоналу в
підприємства туристичного бізнесу
ТЕМА 8. Оцінювання та атестація
персоналу
підприємств
туристичного
бізнесу
Лекція 11. Оцінювання та атестація
персоналу підприємств туристичного
бізнесу
1. Сутність і цілі оцінки персоналу
підприємств туристичного бізнесу та
тенденції її розвитку
2. Організація та методологія створення
системи оцінки персоналу,
3. Показники та методи оцінки персоналу
Лекція 12. Атестація персоналу
підприємств туристичного бізнесу

Основи
проектування
системи управління
персоналом
підприємств
туристичного бізнесу

101, 104

2

Практичне
заняття 7
Кадрове планування
в підприємствах
туристичного бізнесу

2

30, 40, 50, 58,63, 64,
83, 91, 92, 95, 97,
101, 104, 105

2

Практичне з
аняття 8-9
Методи
комплектування
штату підприємств
туристичного бізнесу

4

1,2,9, 24, 35,41-43,8,
49, 50, 56-58, 70-72,
83, 95, 101, 104

2

2
Практичне
заняття 10
Адаптація персоналу
в підприємствах
туристичного бізнесу

2

Практичне
заняття 11
Оцінка персоналу
підприємств
туристичного бізнесу

2

26,35,41-43,49, 50,
55, 58, 76, 81, 83, 91,
95, 101, 104
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1.
Атестація персоналу – види та
функції,
2.
Процес атестації, нетрадиційна
методи проведення атестації
3.
Юридичні аспекти атестації
ТЕМА 9. Управління процесом розвитку та
рухом персоналу підприємств туристичного
бізнесу
Лекція
13.
Управління
процесом
розвитку
та
рухом
персоналу
підприємству туристичного бізнесу
1. Складові елементи професійного
розвитку персоналу підприємств
туристичного бізнесуї
2. Процес та методи управління
професійним навчанням персоналу
підприємств туристичного бізнесу
3. Статистика професійного навчання та
руху персоналу
Лекція 14. Управління рухом персоналу
підприємств туристичного бізнесу
1.
Система управління рухом
персоналу
2.
Особливості управління кар,єрою
персоналу
3.
Управління службово-професійним
розвитком персоналу
ТЕМА
10.
Управління
процесом
вивільнення
персоналу
підприємств
туристичного бізнесу
Лекція
15.
Управління
процесом
вивільнення
персоналу
підприємств
туристичного бізнесу
1. Сутність процесу звільнення персоналу,
принципи та основні методи
2. Правові аспекти звільнення працівників
з підприємства
3. Морально-психологічні аспекти
звільнення працівників
4. Світовий досвід управління
звільненням персоналу
ТЕМА 11. Соціальне партнерство в
організації
Лекція 16. Соціальне партнерство в
організації
1. Сутність та зміст соціального
партнерства в організації
2. Учасники соціального партнерства та
нормативна база
3. Особливості управління соціальним
партнерством в організації
ТЕМА
12.
Ефективність
управління
персоналом
підприємств туристичного
бізнесу
Лекція 17. Ефективність управління
персоналом підприємств туристичного
бізнесу
1.
Сутність та основні показники
ефективності управління персоналом
2.
Процес управління персоналом та
його ефективність
3.
Методи оцінки ефективності

2

Практичне
заняття 12
Управління
процесом розвитку
та рухом персоналу
підприємств
туристичного бізнесу

2

2

8, 20-22, 36, 41-43,47,
49, 50,52, 55, 58, 69,
83, 84, 95, 101, 104

-«-

2

Практичне
заняття 13
Управління
процесом
вивільнення
працівників
підприємств
туристичного бізнесу

2

1 -7, 26, 14, 24, 35,4143,49, 50, 58, 68, 72,
83, 85, 90, 95, 101,
104

2

Практичне
заняття 14
Соціальне
партнерство в
організації

2

1 - 22, 35,41-43,49,
50, 54, 101, 104

2

Практичне
заняття 15
Ефективність
управління
персоналом
підприємств
туристичного бізнесу

2

26,35,41-43,49, 50,
58, 83, 85, 95, 96, 99,
101, 104
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управління персоналом

Розділ 5. Самостійна робота студентів
Таблиця 5. Технологічна карта самостійної роботи студента з навчальної дисципліни
«Управління персоналом у туристичному бізнесі» для студентів спеціальності «Туризм»
№
з/
п

1

2

3

4

5

6

7

8

Назва модуля, теми,
Перелік питань, що вивчаються студентом
Література
Засоби контролю
з якої виносяться
самостійно
(порядковий
знань
питання на
номер за
самостійне
переліком)
опрацювання
1
2
3
4
5
МОДУЛЬ 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ,
ЕЛЕМЕНТИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Управління
Історія розвитку праці та ділового
7,11,13,17,
Усне опитування
персоналом в
підприємництва
42-55
Тести
системі
Психофізіологія трудових процесів і
менеджменту
соціологія праці
підприємств
Виконайте вхідне тестування з НК
туристичного
бізнесу
Управління
Основні напрямки перебудови діяльності
7,11,13,17,
Тести
персоналом як
кадрових служб на сучасному етапі
42-55
Усне опитування
соціальна система
Функції системи управління персоналом
Ситуаційна
західних компаній
задача
Виконайте завдання для самостійної роботи з
НК
Формування
Людина як особистість з потребами,
1-9, 23, 25,
Тести
колективу
мотивами, цінностями, відносинами
42-55
Усне опитування
підприємств
Специфіка жіночих колективів
Ситуаційна
туристичного
задача
бізнесу
Згуртованість та
Роль комунікацій в управлінні персоналом
12. 15, 17, 42- Тести
соціальний розвиток Психологічна сумісність працівників в
5522
Усне опитування
колективу
організації
Ситуаційна
підприємств
Виконайте завдання для самостійної роботи з
задача
туристичного
НК
бізнесу
МОДУЛЬ 2. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ЕТАПИ І КАДРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Кадрова політика
Норми і нормативи для персоналу організації
Тести
підприємств
Особливості планування і кадрової політики
42-55,
Перевірка
туристичного
на підприємствах Японії, США і країн Європи 7,11,13,17
домашнього
бізнесу
Виконайте завдання для самостійної роботи з
завдання
НК
Ситуаційна
задача
Служби персоналу:
Документаційне забезпечення процесу
Тести
організація та
проектування системи управління персоналом 5-9, 13, 25,
Усне опитування
функції
Виконайте завдання для самостійної роботи з
42-55
НК
Кадрове
Порядок аналізу робочого місця (посади)
Тести
планування в
Особистісна специфікація, порядок розробки і
Перевірка
підприємствах
особливості використання
3-7, 14, 17,
домашнього
туристичного
Виконайте завдання для самостійної роботи з
26, 42-55
завдання
бізнесу
НК
Ситуаційна
задача
Організація набору
Служби зайнятості і особливості їх
Усне опитування
та відбору
функціонування
Тести
персоналу
Кадрові агенції і особливості їх
2-6, 18, 28,
Усне опитування
підприємств
функціонування
33, 42-55
Ситуаційне
туристичного
Правові порушення при прийомі персоналу на
завдання
юізнесу
роботу
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9

10

11

12

13

Оцінювання та
атестація персоналу
підприємств
туричтисного
бізнесу
Управління
процесом розвитку
та рухом персоналу
підприємств
туристичного
бізнесу
Управління
процесом
вивільнення
персоналу
підприємств
туристичного
бізнесу
Соціальне
партнерство в
організації
Ефективність
управління
персоналом
підприємств
туристичного
бізнесу

Виконайте завдання для самостійної роботи з
НК
Тенденції в розповсюдженні методів оцінки
персоналу
Особливості самооцінки персоналу
Виконайте завдання для самостійної роботи з
НК
Розвиток особистості
Теорія і практика професійної освіти за
кордоном
Типові моделі кар’єри
Виконайте завдання для самостійної роботи з
НК
Соціально-психологічні особливості роботи з
безробітними
Світовий досвід управління плинністю і
трудовою мобільністю працівників в
організації
Виконайте завдання для самостійної роботи
з НК
Соціальна відповідальність менеджера перед
суспільством, колективом та окремими
працівниками
Виконайте завдання для самостійної роботи з
НК
Оцінка по коефіцієнту трудової участі
Ефективність роботи персоналу і ефективність
діяльності організації
Виконайте завдання для самостійної роботи з
НК

4-8, 22, 26,
38, 42-55

Усне опитування
Тести
Ситуаційне
завдання

5-9, 13, 26,
42-55

Усне опитування
Тести
Ситуаційне
завдання

14, 18, 25-33,
42-55

Усне опитування
Тести
Ситуаційне
завдання

14, 18, 25-33,
42-55

Усне опитування
Тести
Ситуаційне
завдання

14, 18, 25-33,
42-55

Усне опитування
Тести
Ситуаційне
завдання
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Розділ 6. Методики активізації процесу навчання
При викладанні дисципліни «Управління персоналом у туристичному бізнесі» для
студентів спеціальності «Туризм» застосовуються наступні навчальні технології, спрямовані на
активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів:
1. Проведення лекцій, спрямованих на обговорення актуальних проблем управління
операційною діяльністю сучасної бізнес-організації. Лекційний процес здійснюється в
інтерактивному режимі із активним залученням студентів до висловлювання власних думок
щодо сучасного рівня розвитку операційних систем, тенденцій та перспектив видозмінень
форм, методів та способів управління операційною діяльністю підприємств, установ,
корпорацій тощо.
2. Перегляд презентацій, слайдів та відеофрагментів, що містяться на СD-дисках, з
подальшим обговоренням і дискусіями по проблематиці відеокліпів.
3. Організація роботи в малих групах на кожному семінарському занятті при обговоренні
дискусійних питань, рефератів, доповідей, есе.
4. Проведення семінарів-дискусій
5. Розгляд ситуаційних вправ, що базуються на прикладі діяльності підприємств
туристичного бізнесу.
6. Розв'язок аналітично-розрахункових завдань, що активізує процес набуття студентами
навичок обґрунтування та вибору економічних та організаційно-технічних рішень.

Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів
Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового
контролю з навчальної дисципліни «Управління персоналом у туристичному бізнесі» для
студентів спеціальності «Туризм»
Оцінка за
Сума балів за всі види
шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ECTS
90-100
А
відмінно
82-89
В
добре
74-81
С
64-73
D
задовільно
60-63
Е
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

Таблиця 7. Система нарахування додаткових балів за видами навчальної роботи з
вивчення навчальної дисципліни «Управління персоналом у туристичному бізнесі» для
студентів спеціальності «Туризм»
Форма
навчальної
Вид навчальної роботи
Бали
роботи
1. Аудиторна
45-60
1.1. Лекція
1. Відвідування
1-10
1.2. Практичне
Відвідування
1-15
заняття
Захист виконаного домашнього завдання
0,5-7
Обговорення теоретичного та практичного матеріалу
0,5-7
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3. Самостійна та
індивідуальноконсультативна
робота

Постановка та розкриття проблемного питання
Виконання навчальних завдань
Доповіді з рефератами, есе та їх обговорення
Тестування
Контрольна робота на занятті
Інше
Виконання та захист індивідуальних навчально-дослідних
завдань:
вирішення (аналіз) конкретної виробничої ситуації
вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших
робіт графічного характеру;
відпрацювання тренінгових програм (завдань) з навчальних
дисциплін;
аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної
записки (Case study);
написання реферату, підготовка критичного есе на статті
зарубіжних і вітчизняних авторів за визначеною тематикою;
підбір та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
інше.
Поточна модульна робота

0,5-7
0,5-7
0,5-3
0,5-3
0,5-3
0,5-2

0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-5

4.Поточний
модульний
контроль
5. Підсумковий
Екзамен
40
контроль
Таблиця 8. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення
навчальної дисципліни «Управління персоналом у туристичному бізнесі» для студентів
спеціальності «Туризм»
Форма роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

3. Інші форми

Вид роботи
1.
Участь в предметних олімпіадах: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
2.
Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни:
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
3.
Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань
підвищеної складності
1.
Участь в наукових гуртках
2.
Участь в наукових студентських клубах
3.
Участь в наукових магістерських семінарах
4.
Участь в конкурсах студентських робіт: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
5.
Участь в наукових студентських конференціях:
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
1. Учать у днях кафедри з зазначеної дисципліни
2. Розробка власних кейсів з дисципліни

Бали
10

10

10

16

Розділ 8. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу
1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів
Microsoft Office.
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу з
навчальної дисципліни, яке включає перелік конкретних програмних продуктів: дистанційний
курс, електронні методичні розробки, які розміщені у програмних оболонках, АРМ-фахівця,
«Підприємство – 1С» та інші програмні продукти.
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Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни «Управління персоналом
підприємств туристичного бізнесу»
1.
Закон України "Про зайнятість населення" // Закони України. – К, 1999. – Т.1. –
С. 252-268.
2.
Закон України "Про колективні договори і угоди" // Закони України. – К., 1996. –
Т.6. – С. 5-11.
3.
Закон України "Про пенсійне забезпечення" // Закони України. – К., Т.2. – C. 254285.
4.
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" // Закони України. – К., Т.15. – C. 332-343.
5.
Закон України "Про оплату праці" // Закони України. – К., 1997. – Т.8. - C. 210218.
6.
Закон України "Про охорону праці" // Закони України. – К., 1996. – Т.4. – C. 114133.
7.
Кодекс законів про працю України. – К.: Парламентське видавництво, 1997. –
456c.
8.
Класифікатор професій ДК 003-2010. – К.: Держстандарт України, 2010. – 348 c.
9.
Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, закладах та
організаціях, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 г. Ns 58, зі змінами та
доповненнями
10.
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р.№ 336
11.
Наказ Міністерства статистики України від 08.10.95 р. № 253 "Про затвердження
типових форм первинного обліку"
12.
Наказ Міністерства статистики України від 27.10.95 р. № 277 "Про затвердження
типових форм первинного обліку особистого складу"
13.
Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження форм
державної статистичної звітності з праці” від 11.08.2004 р. № 472
14.
Інструкція по заповненню особових карток (форма П-2ДС), затверджена наказом
Міністерства статистики України від 26.12.95 р. № 343
15. Господарський кодекс України: за станом на 6 лист. 2014 р. / Верховна Рада України. –
Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2003. – 208 с.
16. Закон України «Про акціонерні підприємства»: за станом на 19 черв. 2014 р. / Відомості
Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51, – 384 с.
17. Закон України «Про колективні договори та угоди» Верховна Рада України; Закон від
01.07.1993 № 3356-XII/Документ 3356-12, чинний, Редакція від 24.07.2013, підстава 37918.
18. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про господарські підприємства»:
Закон від 7.03.2002 р. N 3095-III / Україна. Верховна Рада // Галицькі контракти. –
21/04/2002. – N15. – С.77-79.15.
19. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» / Верховна
Рада України; Закон від 30.10.1996 № 448/96-ВР
20. Закон України «Про професійний розвиток працівників на виробництві» // Документ
4312-17, чинний, Редакція від 01.01.2013, підстава 5067-17. Верховна Рада України;
Закон від 12.01.2014 № 4312-VI.
21. Закон України «Про освіту» Закон від 23.05.1991 № 1060-XII Документ 1060-12, чинний,
поточна редакція - Редакція від 01.01.2013, підстава 5499-17.
22. Закон України «Про вищу освіту» Верховна Рада України; Закон від 17.01.2002 № 2984III Документ 2984-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2014, підстава
5460-17.
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