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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної 
дисципліни 

 
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

«Менеджмент  у туризмі» 

1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки –  
після вивчення навчальних дисциплін: 

– З державного і муніципального управління в сфері туризму, організації 

туризму, організація діяльності суб’єктів туристичної сфери) 

2. Кількість кредитів за ЄКТС - 3. 

3. Кількість модулів - 2. 

4. Обов’язкова у відповідності до навчального плану  

5. Курс -  3 

6. Семестр – 6 

7. Кількість годин: 

– загальна кількість: 6 семестр - 90.  

– лекції: 6 семестр – 16 

– практичні заняття: 6 семестр – 20 

– самостійна робота: 8 семестр – 54 

– вид підсумкового контролю - екзамен, 6 семестр  
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні 
результати навчання з навчальної дисципліни 

 
Мета дисципліни  полягає у обґрунтуванні теоретичних положень з 

організації туристичного бізнесу, практичних особливостей 

функціонування та управління підприємств туристичної галузі; 

формуванні практичних навичок використання цих знань для 

прийняття управлінських рішень щодо управління функціонуванням 
підприємствами туристичної сфери підвищення ефективності їх 

діяльності.  

Завдання дисципліни: 
освоєння комплексу знань щодо сутнісних основ та вивчення 

особливостей управління підприємствами сфери туристичного 

бізнесу; 
 формування необхідних компетенцій щодо використання 

зарубіжного та вітчизняного досвіду з управління підприємствами  та 

організаціями у сфері туризму. 

 
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні  

результати навчання 

№ 

з/п 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти студент 

Програмні результати 

навчання 

 Загальні компетентності  

   

1 здатність до критичного 

мислення, аналізу і синтезу 

(К04 

знати, розуміти і вміти 

використовувати на практиці 

базові поняття з теорії туризму, 

організації туристичного 

процесу та туристичної 

діяльності суб’єктів ринку 

туристичних послуг, а також 
світоглядних та суміжних наук. 

(ПР02) 

3 

 

прагнення до збереження 

навколишнього середовища 

(К05); 

діяти у відповідності з 

принципами соціальної 

відповідальності та 

громадянської свідомості 

(ПР16) 

володіти інструментарієм 
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№ 

з/п 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти студент 

Програмні результати 

навчання 

економічного аналізу 

ефективності використання 

ресурсного потенціалу 

туристичних підприємств та 

приймати обгрунтовані рішення 

щодо вирішення проблемних 

ситуацій (ПР24). 

 здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 
(К06); 

володіти інструментарієм 

економічного аналізу 

ефективності використання 
ресурсного потенціалу 

туристичних підприємств та 

приймати обгрунтовані рішення 

щодо вирішення проблемних 

ситуацій (ПР24). 

 здатність працювати в 

міжнародному контексті (К07); 

проявляти повагу до 

індивідуального і культурного 

різноманіття (ПР14); 

 вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми (К09); 

 

організовувати процес 

обслуговування споживачів 

туристичних послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, комунікаційних 

і сервісних технологій та 
дотримання стандартів якості і 

норм безпеки (ПР09) 

 навички міжособистісної 

взаємодії (K12) 
застосовувати навички 

продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних 

послуг (ПР12); 
 здатність працювати в команді 

та автономно (К14) ; 

 Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

 

6 знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння специфіки 

професійної діяльності (К15) 

адекватно оцінювати свої 

знання і застосовувати їх в 

різних професійних ситуаціях 

(ПР18) 

7 здатність аналізувати 

діяльність суб’єктів індустрії 

туризму на всіх рівнях 

аналізувати рекреаційно-

туристичний потенціал 

території (ПР05) 
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№ 

з/п 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти студент 

Програмні результати 

навчання 

управління. (К18); 

8 розуміння принципів, процесів 

і технологій організації роботи 

суб’єкта туристичної індустрії 

та її підсистем (К22); 

 

приймати обґрунтовані рішення 

та нести відповідальність за 

результати своєї професійної 

діяльності (ПР21); 

застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи 

організації та технології 

обслуговування туристів 

(ПР06); 

9 здатність здійснювати 
моніторинг, інтерпретувати, 

аналізувати та систематизувати 

туристичну інформацію, 

уміння презентувати 

туристичний інформаційний 

матеріал (К24). 

розуміти принципи, процеси і 
технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу 

та окремих його підсистем 

(адміністративно-управлінська, 

соціально-психологічна, 

економічна, техніко-

технологічна) (ПР10). 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 
 

Програма навчальної дисципліни «Менеджмент в туризмі» 

укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
«Туризм» освітня програма «Туризм», затвердженої наказом по 

університету від 22 березня 2019 р., № 60. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни навчальної дисципліни 
 

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Менеджмент у туризмі» 

Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

Завдання 

самостійної роботи у 

розрізі тем 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий номер 

за переліком) 

Модуль 1.  Системологія туризму та сутність менеджменту 

Тема 1. Сутність і зміст 

менеджменту туризму 

1. Організаційно-управлінський 

процес у туризмі 

2. Основні поняття й 

управлінські категорії туризму 

3. Історичні й сучасні 

інструменти управління 

4. Особливості менеджменту в 

туризмі 

  

Тема 1. Сутність і зміст 

менеджменту туризму 

 

Практичне заняття 1 

1.Організаційно-управлінський 

процес у туризмі 

2. Основні поняття й 

управлінські категорії туризму: 

туристична послуга, туристичний 

продукт.  

5.  Історичні й сучасні 

інструменти управління 
6. Ринкова сутність туризму 

7. Попит та пропозиція у сфері 

туризму 

9.Особливості менеджменту в 

туризмі 

Підготувати 

порівняльну таблицю  

змін до Закону 

України про Туризм 

та проаналізувати 

основні положення 

Підготувати приклади 

з детальним описом 

та характеристиками:  

туристичний продукт, 

як обєк (лицарський 

замок у Мальброку, 
Заповідник Тустань 

та інші; 

Туристичний 

продукт-місце 

(регіон, округ, 

місцевість; 

4 ,9,14,19, 

https://pidru4niki.com/14170120/turizm/sutnist_zmist_menedzhmentu_turizmu#81
https://pidru4niki.com/14170120/turizm/sutnist_zmist_menedzhmentu_turizmu#81
https://pidru4niki.com/13761025/turizm/osnovni_ponyattya_upravlinski_kategoriyi_turizmu#44
https://pidru4niki.com/13761025/turizm/osnovni_ponyattya_upravlinski_kategoriyi_turizmu#44
https://pidru4niki.com/13761025/turizm/osnovni_ponyattya_upravlinski_kategoriyi_turizmu#51
https://pidru4niki.com/10561127/turizm/turistichniy_produkt#20
https://pidru4niki.com/10561127/turizm/turistichniy_produkt#20
https://pidru4niki.com/15290527/turizm/istorichni_suchasni_instrumenti_upravlinnya#20
https://pidru4niki.com/15290527/turizm/istorichni_suchasni_instrumenti_upravlinnya#20
https://pidru4niki.com/15290527/turizm/istorichni_suchasni_instrumenti_upravlinnya#25
https://pidru4niki.com/15970122/turizm/popit_sferi_turizmu#14
https://pidru4niki.com/15970122/turizm/popit_sferi_turizmu#14
https://pidru4niki.com/12810419/turizm/osoblivosti_menedzhmentu_turizmi#57
https://pidru4niki.com/12810419/turizm/osoblivosti_menedzhmentu_turizmi#57
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

Завдання 

самостійної роботи у 

розрізі тем 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий номер 

за переліком) 

Туристичний 

продукт-подія: 

Міжнародний 

фестиваль 

«Полтавська 
галушка», Опішня-

Слива Фест, 

Octoberfest інші. 

Тема 2. Розвиток менеджменту 

і туризму як сфер людської 
діяльності 

 

1. Індустріальні відносини і 

менеджмент туризму 

2. Сучасні детермінанти 

менеджменту туризму  

3. Оптимальність наукових 

підходів менеджменту в 

управлінні туристичною 

діяльністю 

 

Тема 2. Розвиток менеджменту і 

туризму як сфер людської 
діяльності 

 

Практичне заняття 2 

1. Індустріальні відносини і 

менеджмент туризму 

2. Розвиток менеджменту на 

етапі становлення соціального 

туризму 

3. Розвиток менеджменту і 

туризму у другій половині XX ст  

4. Сучасні детермінанти 
менеджменту туризму  

Підготувати доповіді 

на теми: Великий тур 
1750 року. 

Розвиток елітарного 

туризму (ХХ- ХІХ - 

століття) 

Становлення і 

розвиток соціального 

туризму  в США та 

країнах Західної 

Європи. 

Глобалізація туризму 

або виклики 
майбутнього : від 

4,6,7,8,9,10,11,17,19 

https://pidru4niki.com/15941024/turizm/evolyutsiya_menedzhmentu_turizmu#29
https://pidru4niki.com/15941024/turizm/evolyutsiya_menedzhmentu_turizmu#29
https://pidru4niki.com/15941024/turizm/evolyutsiya_menedzhmentu_turizmu#29
https://pidru4niki.com/12281128/turizm/industrialni_vidnosini_menedzhment_turizmu#52
https://pidru4niki.com/12281128/turizm/industrialni_vidnosini_menedzhment_turizmu#52
https://pidru4niki.com/15800119/turizm/suchasni_determinanti_menedzhmentu_turizmu#45
https://pidru4niki.com/15800119/turizm/suchasni_determinanti_menedzhmentu_turizmu#45
https://pidru4niki.com/18060203/turizm/optimalnist_naukovih_pidhodiv_menedzhmentu_upravlinni_turistichnoyu_diyalnistyu#91
https://pidru4niki.com/18060203/turizm/optimalnist_naukovih_pidhodiv_menedzhmentu_upravlinni_turistichnoyu_diyalnistyu#91
https://pidru4niki.com/18060203/turizm/optimalnist_naukovih_pidhodiv_menedzhmentu_upravlinni_turistichnoyu_diyalnistyu#91
https://pidru4niki.com/18060203/turizm/optimalnist_naukovih_pidhodiv_menedzhmentu_upravlinni_turistichnoyu_diyalnistyu#91
https://pidru4niki.com/15941024/turizm/evolyutsiya_menedzhmentu_turizmu#29
https://pidru4niki.com/15941024/turizm/evolyutsiya_menedzhmentu_turizmu#29
https://pidru4niki.com/15941024/turizm/evolyutsiya_menedzhmentu_turizmu#29
https://pidru4niki.com/12281128/turizm/industrialni_vidnosini_menedzhment_turizmu#52
https://pidru4niki.com/12281128/turizm/industrialni_vidnosini_menedzhment_turizmu#52
https://pidru4niki.com/12461220/turizm/rozvitok_menedzhmentu_etapi_stanovlennya_sotsialnogo_turizmu#77
https://pidru4niki.com/12461220/turizm/rozvitok_menedzhmentu_etapi_stanovlennya_sotsialnogo_turizmu#77
https://pidru4niki.com/12461220/turizm/rozvitok_menedzhmentu_etapi_stanovlennya_sotsialnogo_turizmu#77
https://pidru4niki.com/20080215/turizm/rozvitok_menedzhmentu_turizmu_drugiy_polovini#77
https://pidru4niki.com/20080215/turizm/rozvitok_menedzhmentu_turizmu_drugiy_polovini#77
https://pidru4niki.com/15800119/turizm/suchasni_determinanti_menedzhmentu_turizmu#45
https://pidru4niki.com/15800119/turizm/suchasni_determinanti_menedzhmentu_turizmu#45
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

Завдання 

самостійної роботи у 

розрізі тем 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий номер 

за переліком) 

5. Оптимальність наукових 

підходів менеджменту в 

управлінні туристичною 

діяльністю 

глобального до 

глокального. 

Тема 3. Система менеджменту в 

туризму 

 

1. Поняття про систему туризму 

2. Керуюча підсистема (суб'єкт) 

управління в туризмі 
3. Об'єкт управління в туризмі 

4. Функції туристичних 

організацій 

5. Регіональна політика у сфері 

туризму 

 

Тема 3. Система менеджменту в 

туризму 

 

Практичне заняття 3 

1. Поняття про систему туризму 

2. Економіка і туризм 
3. Екологія і туризм 

4. Соціальне середовище і туризм 

5. Політика і туризм 

6. Технологія і туризм 

7. Міжнародне середовище 

туристичної діяльності 

 

Підготувати доповідь 

на тему: «Фактори 

туристичної 

мотивації: 
Віковий фактор, 
соціальна належність, 
менталітет, конфесія, 
дохід, сімейний стан, 
робота, відпустка та 
інші  (за вибором 
студента). 

1,3,4,5,8,12,13,14 

Тема 3. Система менеджменту в 

туризму 

 Практичне заняття 4 

 

1. Керуюча підсистема (суб'єкт) 

Здіснити 
порівняльний аналіз 
регіональних політик 
управлнння (обрати 
по дві області 

1,3,4,5,8,12,13,14 

https://pidru4niki.com/18060203/turizm/optimalnist_naukovih_pidhodiv_menedzhmentu_upravlinni_turistichnoyu_diyalnistyu#91
https://pidru4niki.com/18060203/turizm/optimalnist_naukovih_pidhodiv_menedzhmentu_upravlinni_turistichnoyu_diyalnistyu#91
https://pidru4niki.com/18060203/turizm/optimalnist_naukovih_pidhodiv_menedzhmentu_upravlinni_turistichnoyu_diyalnistyu#91
https://pidru4niki.com/18060203/turizm/optimalnist_naukovih_pidhodiv_menedzhmentu_upravlinni_turistichnoyu_diyalnistyu#91
https://pidru4niki.com/12980108/turizm/sistema_menedzhmentu_turizmi#17
https://pidru4niki.com/12800528/turizm/keruyucha_pidsistema_subyekt_upravlinnya_turizmi#98
https://pidru4niki.com/12800528/turizm/keruyucha_pidsistema_subyekt_upravlinnya_turizmi#98
https://pidru4niki.com/16330826/turizm/obyekt_upravlinnya_turizmi#41
https://pidru4niki.com/15060913/turizm/funktsiyi_turistichnih_organizatsiy#54
https://pidru4niki.com/15060913/turizm/funktsiyi_turistichnih_organizatsiy#54
https://pidru4niki.com/13560615/turizm/regionalna_politika_sferi_turizmu#97
https://pidru4niki.com/13560615/turizm/regionalna_politika_sferi_turizmu#97
https://pidru4niki.com/12980108/turizm/sistema_menedzhmentu_turizmi#17
https://pidru4niki.com/19570411/turizm/ekonomika_turizm#671
https://pidru4niki.com/19570411/turizm/ekonomika_turizm#741
https://pidru4niki.com/19570411/turizm/ekonomika_turizm#114
https://pidru4niki.com/19570411/turizm/ekonomika_turizm#488
https://pidru4niki.com/19570411/turizm/ekonomika_turizm#461
https://pidru4niki.com/19570411/turizm/ekonomika_turizm#347
https://pidru4niki.com/19570411/turizm/ekonomika_turizm#347
https://pidru4niki.com/12800528/turizm/keruyucha_pidsistema_subyekt_upravlinnya_turizmi#98


 

11 

 

Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

Завдання 

самостійної роботи у 

розрізі тем 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий номер 

за переліком) 

управління в туризмі 

2. Функції туристичних 

організацій 

3. Регіональна політика у сфері 

туризму 
4. Туристичні підприємства: 

туроператор, турпосередник 

5. Обсяги роботи 

турпосередників 

 

України та по дві 
країни) 

Тема 3. Система менеджменту в 

туризму 

Практичне заняття 5 

 

1. Фактори туристичної мотивації 

2. Об'єкт управління в туризмі 

3. Туристичний регіон як об'єкт 
управління в туризмі 

4. Поняття про туристичний 

регіон 

5.Туристичний регіон і 

туристичний продукт-місце 

 На основі 
запропонованої 
анкети провести 
опитування серед 
туристів та 
результати 
представити на 
заянтті 

1,3,4,5,8,12,13,14 

https://pidru4niki.com/12800528/turizm/keruyucha_pidsistema_subyekt_upravlinnya_turizmi#98
https://pidru4niki.com/15060913/turizm/funktsiyi_turistichnih_organizatsiy#54
https://pidru4niki.com/15060913/turizm/funktsiyi_turistichnih_organizatsiy#54
https://pidru4niki.com/13560615/turizm/regionalna_politika_sferi_turizmu#97
https://pidru4niki.com/13560615/turizm/regionalna_politika_sferi_turizmu#97
https://pidru4niki.com/10560412/turizm/turistichni_pidpriyemstva#29
https://pidru4niki.com/10560412/turizm/turistichni_pidpriyemstva#441
https://pidru4niki.com/10611207/turizm/turposerednik#456
https://pidru4niki.com/10611207/turizm/turposerednik#353
https://pidru4niki.com/10611207/turizm/turposerednik#353
https://pidru4niki.com/16520205/turizm/faktori_turistichnoyi_motivatsiyi#72
https://pidru4niki.com/16330826/turizm/obyekt_upravlinnya_turizmi#41
https://pidru4niki.com/16330826/turizm/obyekt_upravlinnya_turizmi#19
https://pidru4niki.com/16330826/turizm/obyekt_upravlinnya_turizmi#19
https://pidru4niki.com/16330826/turizm/obyekt_upravlinnya_turizmi#26
https://pidru4niki.com/16330826/turizm/obyekt_upravlinnya_turizmi#26
https://pidru4niki.com/15660212/turizm/turistichniy_region_turistichniy_produkt-mistse#16
https://pidru4niki.com/15660212/turizm/turistichniy_region_turistichniy_produkt-mistse#16
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

Завдання 

самостійної роботи у 

розрізі тем 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий номер 

за переліком) 

6.Наукові підходи до управління 

туристичним регіоном 

7. Туристичні організації як 

об'єкт управління 

8.Сутність діяльності 
туристичних організацій 

Тема 4.Управління внутрішнім 

і зовнішнім середовищем у 

туризмі.  
 

 

  

Тема 4.Управління внутрішнім і 

зовнішнім середовищем у 

туризмі.  
 
Практичне заняття 6 

1. Внутрішнє середовище в 

туризмі 

2. Цілепокладання в туризмі 

3. Організаційні структури 

управління в туризмі 

4. Поняття та типи організаційну 

структуру управління 

5. Зовнішнє середовище 

туристичної діяльності 

6. Мікросередовище туристичної 
організації 

Підготувати доповіді 

на теми : Пандемії 6 

виклики та 

можливості для 
туристичної галузі. 

 

 

2,4,6,7,9,14-19 

https://pidru4niki.com/18421120/turizm/naukovi_pidhodi_upravlinnya_turistichnim_regionom#48
https://pidru4niki.com/18421120/turizm/naukovi_pidhodi_upravlinnya_turistichnim_regionom#48
https://pidru4niki.com/19240701/turizm/turistichni_organizatsiyi_obyekt_upravlinnya#96
https://pidru4niki.com/19240701/turizm/turistichni_organizatsiyi_obyekt_upravlinnya#96
https://pidru4niki.com/19240701/turizm/turistichni_organizatsiyi_obyekt_upravlinnya#58
https://pidru4niki.com/19240701/turizm/turistichni_organizatsiyi_obyekt_upravlinnya#58
https://pidru4niki.com/14940511/turizm/upravlinnya_vnutrishnim_zovnishnim_seredovischem_turizmi#22
https://pidru4niki.com/14940511/turizm/upravlinnya_vnutrishnim_zovnishnim_seredovischem_turizmi#22
https://pidru4niki.com/12590605/turizm/tsilepokladannya_turizmi#56
https://pidru4niki.com/11570718/turizm/organizatsiyni_strukturi_upravlinnya_turizmi#96
https://pidru4niki.com/11570718/turizm/organizatsiyni_strukturi_upravlinnya_turizmi#96
https://pidru4niki.com/11570718/turizm/organizatsiyni_strukturi_upravlinnya_turizmi#60
https://pidru4niki.com/11570718/turizm/organizatsiyni_strukturi_upravlinnya_turizmi#60
https://pidru4niki.com/12120124/turizm/zovnishnye_seredovische_turistichnoyi_diyalnosti#73
https://pidru4niki.com/12120124/turizm/zovnishnye_seredovische_turistichnoyi_diyalnosti#73
https://pidru4niki.com/13340203/turizm/mikroseredovische_turistichnoyi_organizatsiyi#54
https://pidru4niki.com/13340203/turizm/mikroseredovische_turistichnoyi_organizatsiyi#54
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

Завдання 

самостійної роботи у 

розрізі тем 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий номер 

за переліком) 

7. Макросередовище 

туристичного бізнесу 

Модуль 2. Особливості управління у туризмі 

Тема 5.  
Функції і принципи 

менеджменту в туризмі 

1. Сутність і взаємний зв'язок 

функцій менеджменту 

2. Планування в туризмі  

3. Організаційна функція в 

туризмі 

4. Мотивація в туризмі 

5. Контроль в управлінні 

туристичною діяльністю 

 

Тема 5. Функції менеджменту в 
туризмі 

 

Практичне заняття 7 

1. Сутність і взаємний зв'язок 

функцій менеджменту 

2. Планування в туризмі-аналіз 

іміджу України 

3. Конкурентоспроможність 

туристичної індустрії України 

4. Організаційна функція в 

туризмі 
5. Мотивація в туризмі 

6. Контроль в управлінні 

туристичною діяльністю 

За прикладом  
здійснити аналіз 

реалізації чотирьох 

функцій 

менеджменту за 

прикладом реального 

підприємства 

4,6,7,15,17,22,23,36,3
7 

Тема 6.  Методи  і  принципи 

менеджменту в туризмі 

 
1. Принципи менеджменту в 

Тема 6.  Методи  і  принципи 

менеджменту в туризмі 

 
Практичне заняття 8 

Підготувати 

порівняння двох 

туристичних 
підприємств та 

4,6,7,9,12,14,15,16,17. 

https://pidru4niki.com/15410104/turizm/makroseredovische_turistichnogo_biznesu#23
https://pidru4niki.com/15410104/turizm/makroseredovische_turistichnogo_biznesu#23
https://pidru4niki.com/18340719/turizm/funktsiyi_printsipi_metodi_menedzhmentu_turizmu#39
https://pidru4niki.com/18340719/turizm/funktsiyi_printsipi_metodi_menedzhmentu_turizmu#39
https://pidru4niki.com/16850303/turizm/planuvannya_turizmi#80
https://pidru4niki.com/15341220/turizm/organizatsiyna_funktsiya_turizmi#78
https://pidru4niki.com/15341220/turizm/organizatsiyna_funktsiya_turizmi#78
https://pidru4niki.com/14051003/turizm/motivatsiya_turizmi#82
https://pidru4niki.com/12090613/turizm/kontrol_upravlinni_turistichnoyu_diyalnistyu#39
https://pidru4niki.com/12090613/turizm/kontrol_upravlinni_turistichnoyu_diyalnistyu#39
https://pidru4niki.com/18340719/turizm/funktsiyi_printsipi_metodi_menedzhmentu_turizmu#39
https://pidru4niki.com/18340719/turizm/funktsiyi_printsipi_metodi_menedzhmentu_turizmu#39
https://pidru4niki.com/16850303/turizm/planuvannya_turizmi#80
https://pidru4niki.com/16850303/turizm/planuvannya_turizmi#80
https://pidru4niki.com/11510513/turizm/swot-analiz_imidzhu_ukrayini#14
https://pidru4niki.com/11510513/turizm/swot-analiz_imidzhu_ukrayini#566
https://pidru4niki.com/11510513/turizm/swot-analiz_imidzhu_ukrayini#566
https://pidru4niki.com/15341220/turizm/organizatsiyna_funktsiya_turizmi#78
https://pidru4niki.com/15341220/turizm/organizatsiyna_funktsiya_turizmi#78
https://pidru4niki.com/14051003/turizm/motivatsiya_turizmi#82
https://pidru4niki.com/12090613/turizm/kontrol_upravlinni_turistichnoyu_diyalnistyu#39
https://pidru4niki.com/12090613/turizm/kontrol_upravlinni_turistichnoyu_diyalnistyu#39
https://pidru4niki.com/15950210/turizm/printsipi_menedzhmentu_turizmi_klasifikatsiya#97
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

Завдання 

самостійної роботи у 

розрізі тем 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий номер 

за переліком) 

туризмі та їх класифікація 

2. Організаційні принципи. 

3. Система методів 

менеджменту та їх 

взаємозв'язок 
4. Організаційно-

адміністративні методи 

менеджменту 

5. Економічні методи 

управління 

6. Соціально-психологічні 

методи управлінського впливу 

1. Принципи менеджменту в 

туризмі та їх класифікація 

2. Організаційні принципи. 

3. Система методів менеджменту 

та їх взаємозв'язок 
4. Організаційно-адміністративні 

методи менеджменту 

5. Економічні методи управління 

6. Соціально-психологічні 

методи управлінського впливу 

 

описати систему 

методів 

застосовуваних 

керівниками. 

 

Тема 7. Управління 

сполучними процесами: 

комунікації та управлінські 

рішення в туризмі 

 

1. Комунікаційний процес в 

управлінні туристичною 

діяльністю 

2. Управління зовнішніми 
комунікаціями 

Тема 7. Управління сполучними 

процесами: комунікації та 

управлінські рішення в туризмі 

 

Практичне заняття 9 

1. Комунікаційний процес в 

управлінні туристичною 

діяльністю 

2. Управління зовнішніми 
комунікаціями 

Підготувати 
презентацію  за 
прикладами 
розвязання кризових 
ситуацій в туризмі. 
Використовуючи 
досвід ЮНВТО 

1,3,4,6,10,13,18,19 

https://pidru4niki.com/15950210/turizm/printsipi_menedzhmentu_turizmi_klasifikatsiya#97
https://pidru4niki.com/10981205/turizm/organizatsiyni_printsipi#823
https://pidru4niki.com/18800413/turizm/sistema_metodiv_menedzhmentu_vzayemozvyazok#70
https://pidru4niki.com/18800413/turizm/sistema_metodiv_menedzhmentu_vzayemozvyazok#70
https://pidru4niki.com/18800413/turizm/sistema_metodiv_menedzhmentu_vzayemozvyazok#70
https://pidru4niki.com/16790422/turizm/organizatsiyno-administrativni_metodi_menedzhmentu#91
https://pidru4niki.com/16790422/turizm/organizatsiyno-administrativni_metodi_menedzhmentu#91
https://pidru4niki.com/16790422/turizm/organizatsiyno-administrativni_metodi_menedzhmentu#91
https://pidru4niki.com/10310208/turizm/ekonomichni_metodi_upravlinnya#88
https://pidru4niki.com/10310208/turizm/ekonomichni_metodi_upravlinnya#88
https://pidru4niki.com/12991010/turizm/sotsialno-psihologichni_metodi_upravlinskogo_vplivu#47
https://pidru4niki.com/12991010/turizm/sotsialno-psihologichni_metodi_upravlinskogo_vplivu#47
https://pidru4niki.com/15950210/turizm/printsipi_menedzhmentu_turizmi_klasifikatsiya#97
https://pidru4niki.com/15950210/turizm/printsipi_menedzhmentu_turizmi_klasifikatsiya#97
https://pidru4niki.com/10981205/turizm/organizatsiyni_printsipi#823
https://pidru4niki.com/18800413/turizm/sistema_metodiv_menedzhmentu_vzayemozvyazok#70
https://pidru4niki.com/18800413/turizm/sistema_metodiv_menedzhmentu_vzayemozvyazok#70
https://pidru4niki.com/16790422/turizm/organizatsiyno-administrativni_metodi_menedzhmentu#91
https://pidru4niki.com/16790422/turizm/organizatsiyno-administrativni_metodi_menedzhmentu#91
https://pidru4niki.com/10310208/turizm/ekonomichni_metodi_upravlinnya#88
https://pidru4niki.com/12991010/turizm/sotsialno-psihologichni_metodi_upravlinskogo_vplivu#47
https://pidru4niki.com/12991010/turizm/sotsialno-psihologichni_metodi_upravlinskogo_vplivu#47
https://pidru4niki.com/12560607/turizm/upravlinnya_spoluchnimi_protsesami#95
https://pidru4niki.com/12560607/turizm/upravlinnya_spoluchnimi_protsesami#95
https://pidru4niki.com/12560607/turizm/upravlinnya_spoluchnimi_protsesami#95
https://pidru4niki.com/12560607/turizm/upravlinnya_spoluchnimi_protsesami#95
https://pidru4niki.com/12560607/turizm/upravlinnya_spoluchnimi_protsesami#95
https://pidru4niki.com/12560607/turizm/upravlinnya_spoluchnimi_protsesami#95


 

15 

 

Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

Завдання 

самостійної роботи у 

розрізі тем 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий номер 

за переліком) 

3. Управлінські рішення в 

туризмі 

4. Сутність процесу прийняття 

рішень 

5. Моделі і методи прийняття 
управлінського рішення в 

туристичній діяльності 

3. Управлінські рішення в 

туризмі 

4. Сутність процесу прийняття 

рішень 

5. Моделі і методи прийняття 
управлінського рішення в 

туристичній діяльності 

Тема 8. Клієнтоорієнтоване 

управління в туризмі та 

ефективність менеджменту 
1. Ефективність та успішність 

менеджменту туризму 

2. Управління персоналом та 

процесами праці в туризмі 

3. Toп-менеджер у туризмі 

4. Управління, орієнтоване на 

клієнта 

5. Управління продажем 

туристичного продукту 

 

 

Практичне заняття 10 

Тема 8.  

Клієнтоорієнтоване управління в 
туризмі та ефективність 

менеджменту 

1. Ефективність та успішність 

менеджменту туризму 

2. Управління персоналом та 

процесами праці в туризмі 

3. Toп-менеджер у туризмі 

4. Управління, орієнтоване на 

клієнта 

5. Управління продажем 

туристичного продукту 

Підготувати 

презентацію за 

вибором студента в 
рамках теми заняття 

1,3,4,6,10,13,18,19. 

https://pidru4niki.com/18540516/turizm/upravlinski_rishennya_turizmi#26
https://pidru4niki.com/18540516/turizm/upravlinski_rishennya_turizmi#26
https://pidru4niki.com/18540516/turizm/upravlinski_rishennya_turizmi#90
https://pidru4niki.com/18540516/turizm/upravlinski_rishennya_turizmi#90
https://pidru4niki.com/17280924/turizm/modeli_metodi_priynyattya_upravlinskogo_rishennya_turistichniy_diyalnosti#43
https://pidru4niki.com/17280924/turizm/modeli_metodi_priynyattya_upravlinskogo_rishennya_turistichniy_diyalnosti#43
https://pidru4niki.com/17280924/turizm/modeli_metodi_priynyattya_upravlinskogo_rishennya_turistichniy_diyalnosti#43
https://pidru4niki.com/18540516/turizm/upravlinski_rishennya_turizmi#26
https://pidru4niki.com/18540516/turizm/upravlinski_rishennya_turizmi#26
https://pidru4niki.com/18540516/turizm/upravlinski_rishennya_turizmi#90
https://pidru4niki.com/18540516/turizm/upravlinski_rishennya_turizmi#90
https://pidru4niki.com/17280924/turizm/modeli_metodi_priynyattya_upravlinskogo_rishennya_turistichniy_diyalnosti#43
https://pidru4niki.com/17280924/turizm/modeli_metodi_priynyattya_upravlinskogo_rishennya_turistichniy_diyalnosti#43
https://pidru4niki.com/17280924/turizm/modeli_metodi_priynyattya_upravlinskogo_rishennya_turistichniy_diyalnosti#43
https://pidru4niki.com/11800912/turizm/efektivniy_menedzhment_upravlinnya_oriyentovane_kliyenta#29
https://pidru4niki.com/11800912/turizm/efektivniy_menedzhment_upravlinnya_oriyentovane_kliyenta#29
https://pidru4niki.com/18210712/turizm/upravlinnya_personalom_protsesami_pratsi_turizmi#50
https://pidru4niki.com/18210712/turizm/upravlinnya_personalom_protsesami_pratsi_turizmi#50
https://pidru4niki.com/15130616/turizm/top-menedzher_turizmi#31
https://pidru4niki.com/14940807/turizm/upravlinnya_oriyentovane_kliyenta#89
https://pidru4niki.com/14940807/turizm/upravlinnya_oriyentovane_kliyenta#89
https://pidru4niki.com/13731120/turizm/upravlinnya_prodazhem_turistichnogo_produktu#64
https://pidru4niki.com/13731120/turizm/upravlinnya_prodazhem_turistichnogo_produktu#64
https://pidru4niki.com/11800912/turizm/efektivniy_menedzhment_upravlinnya_oriyentovane_kliyenta#29
https://pidru4niki.com/11800912/turizm/efektivniy_menedzhment_upravlinnya_oriyentovane_kliyenta#29
https://pidru4niki.com/18210712/turizm/upravlinnya_personalom_protsesami_pratsi_turizmi#50
https://pidru4niki.com/18210712/turizm/upravlinnya_personalom_protsesami_pratsi_turizmi#50
https://pidru4niki.com/15130616/turizm/top-menedzher_turizmi#31
https://pidru4niki.com/14940807/turizm/upravlinnya_oriyentovane_kliyenta#89
https://pidru4niki.com/14940807/turizm/upravlinnya_oriyentovane_kliyenta#89
https://pidru4niki.com/13731120/turizm/upravlinnya_prodazhem_turistichnogo_produktu#64
https://pidru4niki.com/13731120/turizm/upravlinnya_prodazhem_turistichnogo_produktu#64


 
Розділ 5. Система поточного та підсумкового 

контролю знань 
 

Система поточного і підсумкового контролю має за мету 
оцінювання рівня сформованості тих чи інших компетентностей та 

досягнення програмних результатів навчання за навчальною 

дисципліною «Менеджмент у туризмі)» 
Компетентність як інтегрований результат індивідуальної 

навчальної діяльності студентів, формується на основі оволодіння 

ними змістовими (знання), процесуальними (уміння) і мотиваційними 
компонентами, його рівень виявляється в процесі оцінювання. 

Визначення рівня сформованості дисциплінарних компетентностей 

(результатів навчання) здійснюється за: певним розділом (темою) 

робочої програми навчальної дисципліни; семінарськими заняттями 
(контрольна робота, перевірка та захист індивідуального завдання, 

тестування тощо). 

Об’єктами контролю є: робота студентів на лекціях, семінарських, 
заняттях, якість та своєчасність виконання індивідуальних і домашніх 

завдань, поточних модульних робіт. Контрольні заходи здійснюються 

науково-педагогічними працівниками і включають поточний і 
підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, 

практичних, перевірки виконання індивідуальних і домашніх завдань 

та має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального 
матеріалу навчальної дисципліни та оцінювання набутих 

компетентностей. 

Під час проведення лекцій застосовуються такі методи контролю, 
як усне опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та 

пов’язаних з матеріалом попередніх лекцій, дискусійне обговорення 

проблемних питань з теми лекції та інше. 

При проведенні практичних занять – контроль здійснюється при 
перевірці виконаних студентами практичних завдань та обговоренні  

проблемних ситуацій тощо. 

Поточний контроль, який застосовується під час проведення 
поточних модульних робіт, здійснюється при перевірки виконання 

відповідних тестів в письмовій формі або за допомогою відповідного 

програмного забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього 
процесу, при перевірці виконання практичних ситуацій в письмовій 

формі тощо. 
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Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється у формі ПМК. 

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання 
усіх видів навчальної роботи протягом семестру до загальної 

підсумкової оцінки можуть бути додані бали у розмірі до 10 % від 

загальної підсумкової оцінки,  коефіцієнт мотивації (0,1). Мотивація 

студентів застосовується за умови виконання ними всіх видів 
навчальної роботи, які передбачені робочим навчальним планом 

підготовки студентів і робочою програмою з навчальної дисципліни 

незалежно від результатів виконання.  
Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації 

пізнавальної діяльності студентів визначається науково-педагогічним 

працівником кафедри, враховуючи активність студента при вивченні 
навчальної дисципліни (відвідування навчальних занять, виконання 

видів навчальної діяльності, виконання поточних модульних робіт, 

участь у науково-дослідній роботі тощо). 

Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не 
може перевищувати 100 балів. 

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за 

вивчення навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не 
може перевищувати 100 балів. 



 

18 

 

Таблиця 5. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення навчальної 
дисципліни  «Менеджмент у туризмі» 

Назва модулю, теми 

Вид навчальної роботи 
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Модуль 1. Системологія туризму та сутність менеджменту 

Тема 1. Сутність і зміст менеджменту туризму 0,1 0,5 0,5 0,5 2 0,5 1 1 6 

Тема 2. Еволюція менеджменту туризму 0,1 0,5 0,5 0,5 2 0,5 1 1 6 

Тема 3. Система менеджменту в туризму 0,1 0,5 0,5 0,5 2 0,5 1 1 6 

Тема 4.Управління внутрішнім і зовнішнім середовищем 
у туризмі.  

0,1 0,5 0,5 0,5 2 0,5 1 1 6 

Поточний контроль         14 

Модуль 2. Особливості управління у туризмі 

Тема 5. Функції менеджменту в туризмі 0,1 0,5 0,5 0,5 2 0,5 1 2 7 

Тема 6. Методи  і  принципи менеджменту в туризмі 0,1 0,5 0,5 0,5 2 0,5 1 2 7 

Тема 7. Управління сполучними процесами: комунікації 0,1 0,5 0,5 0,5 2 0,5 1 2 7 
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Назва модулю, теми 

Вид навчальної роботи 
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та управлінські рішення в туризмі 

Тема 8. Клієнтоорієнтоване управління в туризмі та 

ефективність менеджменту 

0,1 0,5 0,5 0,5 2 0,5 1 2 7 

Поточний контроль         14 

Підсумковий контроль ПМК    

Разом    100 
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Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

«Менеджмент у туризмі» 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за 
шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 

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 
робіт з вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у туризмі» 

Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь в конкурсах на кращого знавця 

дисципліни: університетських, міжвузівських, 

всеукраїнських, міжнародних 

2. Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань підвищеної складності  

 

 

6 

 

6 

2. Науково-

дослідна 

1. Участь в наукових гуртках 

2. Участь в конкурсах студентських робіт: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних  

3. Участь в наукових студентських конференціях: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних 

6 

 

 
6 

 

 

6 

Разом*  30 

 

*За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не 

більше 30 балів. 
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Розділ 6. 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 – відсутнє. 
3. Дистанційний курс «Менеджмент у туризмі», який розміщено у 

програмній оболонці Moodle на платформі Центру дистанційного 

навчання ПУЕТ (https://el.puet.edu.ua/). 
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Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації 
 

 

1. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму : туроперейтинг : 
понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : 

навч. посібник / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – 2-ге вид., 

переробл. та доповн. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 288 с. 

2. Барибіна Я. О.  Формування навичок цифрової комунікації для 
фахівців туристичної екосистеми в умовах діджиталізації. Ефективна 

економіка. – 2020. – № 5. 

3. Барибіна Я. О. Вплив факторів на конкурентоспроможність 
ринку туристичних послуг в Україні / Я. О. Барибіна, Є.С. Гайденко // 

Збірник наукових праць «Економічний часопис Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки». – 2020. – № 2. – С. 
36-40. 

4. Барибіна Я. О. Колаборація як форма спільної діяльності в 

туризмі :теорія і практика / Я. О. Барибіна // Соціально-економічні 

проблеми сучасного періоду України: зб. наук. праць. ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – 

2018. – Вип. 6 (134). – С. 15-20. 

5. Барибіна Я. О. Роль інформаційно-комунікаційної складової в 
управлінні туристичною дестинацією / Я. О. Барибіна // Економічний 

аналіз. зб.наук. пр. – 2020. – Том 30. – № 1. – С.15-22. 

6. Барибіна Я. О. Якість як визначальна характеристика в 
управлінні туристичною дестинацією. Журнал «Європейський вектор 

економічного розвитку». – 2019. – № 1 (26). – С. 7-19. 

7. Барибіна Я. О. Менеджмент туристичного бізнесу : метод. 

рекомендації щодо проходження виробничої практики / Я. О. 
Барибіна. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 50 с. 

8. Білоусов О.М. Менеджмент туристичної галузі : підручник / О. 

М. Білоусов, О. Є. Лугінін, О. С. Морозова, Л. В. Соколова. – Херсон: 
Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 580 с. 

9. Бикташева, Д. Л.  Менеджмент в туризме : учеб. пособие / Д. 

Л. Бикташева, Л. П. Гиевая, Т. С. Жданова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-

М, 2016. – 272 с 
10. Воротіна Л. I. Проектний менеджмент у сфері туристичного 

підприємництва / Л. I. Воротіна // Актуальні Проблеми Економіки. – 

2004. – № 5. – С. 54-63.  

http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/84186/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/84186/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/84187/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/62320/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/62320/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/62320/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/96937/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/96937/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/96937/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/96938/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/96939/source:default
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