
  

 

       

 СИЛАБУС  

         

навчальної дисципліни 

«Менеджмент в туризмі» 

 

Спеціальність 

242 Туризм 

 

Освітньо-професійна програма 

Туризм 

 

Освітньо-професійний 

ступінь 
 Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
 Вибіркова дисципліна 

Форма навчання  Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

 

        4 кредити /120 годин 

 

5 семестр – 3-го року навчання 

 

Мова викладання  Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Менеджмент в туризмі» є складовою циклу дисциплін 

професійної підготовки фахового молодшого бакалавра з туризму.  

Курс спрямований на формування у майбутніх фахівців туристичної 

сфери сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань 

в галузі менеджменту підприємства на всіх стадіях його життєвого 

циклу, управління підсистемами та елементами внутрішнього 

середовища підприємства, закріплення теоретичних знань, опанування 

навичок управлінської діяльності підприємств туристичного бізнесу, 

формування професійного менеджера з навичками організації особистої 

праці для досягнення цільової функції підприємств, оволодіння 

практичними навиками які необхідні майбутнім спеціалістам для 

роботи на підприємствах туристичного бізнесу. 

Дисципліна готує студентів до вивчення взаємопов’язаних професійно 

орієнтованих і спеціальних дисциплін, до використання отриманих 

знань при вирішенні практичних задач, проведенні досліджень, 

підготовці кваліфікаційних робіт. Крім того, вона спрямована на 

формування у студентів навичок і знань, необхідних для ухвалення 

управлінських рішень, займає важливе місце у системі підготовки 

фахівців з туризму. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення дисципліни є особливості процесів планування, 

організації, мотивації та контролю в системі туристичного 

підприємства, комунікаційні процеси в туризмі, принципи, методи та 

ефективність менеджменту туризму. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Оволодіння базовим комплексом теоретичних знань з менеджменту 

в туризмі сформує у студентів здатність комплексно розв’язувати 

складні професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму, 

рекреації та управлінні туристичним підприємством як в процесі 

навчання, так і в процесі роботи.  

Розвивати навички комунікації, лідерства, здатність брати на себе 

відповідальність і працювати в критичних умовах, працювати в 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


  

команді, управляти своїм часом, розуміння важливості дедлайнів, 

здатність логічно і системно мислити, креативність. 

 

 

 

 

 

 
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 ПР 02. 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  

ПР 08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно 

нею користуватися  

ПР 10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем 

(адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, 

техніко-технологічна) 

 ПР 15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та 

методів виконання професійних завдань  

ПР 17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в 

професійній туристичній сфері  

ПР 18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях 

ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності. 

 ПР22. Професійно виконувати завдання в невизначених та 

екстремальних ситуаціях 

 

 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ІК. Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та 

практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі навчання, 

так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів 

системи наук, які формують туризмознавство, і характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК08. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій.  

ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.  

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК13. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно. 

ФК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ФК 4. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на 

всіх рівнях управління.  

ФК 6. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 

комплексного туристичного обслуговування (готельного, 

ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного).  

ФК 7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

споживання туристичного продукту.  

ФК 8. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи 

суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем.  

ФК 11. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств 

інформаційні технології та офісну техніку.  

ФК 12. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести 

претензійну роботу.  

ФК 13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, 

уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації.  

ФК 16. Здатність працювати з документацією та здійснювати 



  

розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.  

ФК 17. Відстежувати тенденції функціонування національного та 

світового ринків туристичних послуг, встановлювати взаємозв'язок між 

розвитком туризму та соціально-економічними процесами у країні.  

ФК 18. Розробляти рекомендації для державних органів влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері контролю за туристичною 

діяльністю. 

ФК22. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи 

суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем  

ФК27. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння 

забезпечувати з ними ефективні комунікації 

Структура дисципліни 

Розділ 1. 

 Сутність і зміст менеджменту туризму. Система та структура 

управління туризму 

  Тема 1: Організаційно-управлінські процеси в туризмі. 

  Тема 2: Етапи розвитку менеджменту туризму. 

  Тема 3: Суб’єкти господарської взаємодії в туризмі. 

  Тема 4: Система та структура управління туризму. 

  Тема 5: Соціальна сфера як зовнішнє середовище туризму. 

  Тема 6: Основні елементи системи та структури  управління туризму. 

Розділ 2. 

 Управління внутрішнім і зовнішнім середовищем в туризмі 

  Тема 1: Внутрішнє середовище туризму. 

  Тема 2: Зовнішнє середовище туристичної діяльності. 

Мікросередовище    туризму. 

  Тема 3: Характеристика макросередовища туризму. 

  Тема 4: Формальні організації та управління ними. 

  Тема 5: Управління неформальними організаціями. 

Розділ 3. 

Функції принципи і методи менеджменту туризму 

  Тема 1: Суть і взаємозв’язок функцій менеджменту. 

  Тема 2: Планування в організації. 

  Тема 3: Організація як об’єкт управління і функція менеджменту. 

  Тема 4: Мотивація як функція менеджменту в туризмі. 

  Тема 5: Контроль як функція менеджменту. 

  Тема 6: Процес регулювання туристичної діяльності. 

  Тема 7: Принципи менеджменту в туризмі. 

  Тема 8: Конкурентоспроможність туристичної індустрії України. 

  Тема 9: Система методів менеджменту та їх взаємозв’язок. 

Розділ 4. 

 Комунікаційні процеси в туризмі 

  Тема 1: Комунікаційний процес в управлінні туристичною 
діяльністю. Невербальні прийоми комунікацій. 

  Тема 2: Специфіка спілкування з представниками інших держав. 

  Тема 3: Управління збутом туристичного продукту. 

  Тема 4: Управлінські рішення в туризмі. 

  Тема 5: Управління анімаційною діяльністю в туризмі. 

  Складові ефективної анімаційної діяльності. 

  Тема 6: Анімаційний менеджмент як складова менеджменту 

гостинності. 

Розділ 5.  

Ефективність менеджменту туризму 

  Тема 1: Ефективність та успішність менеджменту туризму. 

  Тема 2: Управління персоналом в туризмі. 

  Тема 3: Управління процесами праці в туризмі. 

  Тема 4: Управління орієнтоване на клієнта. 



  

 

 

 Міжпредметні зв’язки  

   Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Основи менеджменту», «Технологія та організація 

туристичної діяльності», «Туроперейтинг», «Комунікативний 

менеджмент», «Маркетинг в туризмі». 

     Набуті знання можуть бути використані при написанні курсової 

роботи, проходженні навчальної та виробничої практик. 

 
 

 

 

 

 

 

Політика оцінювання  

та академічної 

доброчесності 

      

     Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

      За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

       Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 

заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

Рекомендована 

література 

    

Основна (базова) 

 1. Андренко І. Б. Менеджмент готельно-ресторанного господарства: 

підручник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський; Харк. 

нац. ун-т міськ. господарства ім. О. М. Бекетова. Х.: ХНУМГ, 2018. 

431 с.  

 2. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту: навч. 

посіб. / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. Вид. 2-ге, перероб. та 

допов. Київ: Альтерпрес, 2018. 230 с.  

 3. Василенко, О. П. Менеджмент організацій: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / О. П. Василенко, Г. О. Коваленко, О. О. Поліщук. - 

Умань: Вид. "Сочінський", 2019. 490 с.  

 4. Василенко В.О. Ситуаційний менеджмент: навч. посіб. / В.О. 

Василенко, В.І. Шостка. К.: ЦУЛ, 2019. 241с.  

 5. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: навч. посіб. / 

М.Д. Виноградський, A.M. Виноградська, О.М. Шкапова. К.: Кондор, 

2018. 234 с.  

   

Допоміжна 

6. Гудзинський, О. Д. Менеджмент підприємницької діяльності: навч. 

посіб. / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко: заг. ред. О. 

Д. Гудзинського; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості 

України. К.: ІПК ДСЗУ, 2019. 321 с.  

7. Дяченко Т.О. Основи менеджменту: навч. посібник. / Дяченко Т.О. – 

К.: Кондор, 2019. 176 с. 

8. Заславська, К. А. Менеджмент підприємств малого бізнесу: навч. 

посіб. / К. А. Заславська; Харк. нац. екон. університет. Х.: Вид. ХНЕУ, 

2019. 200 с.  

9. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: підручник / В. К. Кіптенко. К.: 

Знання, 2019. 502 с.  



  

Інформаційні    

ресурси 

1. http://rada.gov.ua/ - Офіційний веб-портал Верховної Ради України 

[Електронний ресурс].  

 2. http://www2.unwto.org/ - Офіційний сайт Всесвітньої туристичної 

організації World Tourism Organization (UNWTO): [Електронний 

ресурс].  

 3. http://www.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики України 

[Електронний ресурс].  

 4. https://www.facebook.com/DARTUkraine/ - Державне агентство 

розвитку туризму України [Електронний ресурс]. 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Семінарські заняття  20 

Самостійна робота 66 

                                           ЗАЛІК 

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

 
Оцінка 
ЄКТС 

 
Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

ІРИНА ВАСИЛІВНА ФЕДЬКО  

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: fedko.iryna@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

туризму,  іноземних мов 

          (назва комісії) 

Протокол № 6 від 13 грудня 2022 р. 

 

Голова циклової комісії ________Наталія СТОЛЯР 
                                                                                                    (підпис) 

http://www2.unwto.org/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.facebook.com/DARTUkraine/
https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

