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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна “Менеджмент туристичної діяльності” розкриває
сутність, принципи, основні поняття та закономірності менедж-
менту туристичної діяльності. Вивчається система наукових
підходів та методів менеджменту, які дають змогу приймати об-
ґрунтовані рішення з основних напрямів та рівнів туристичної
сфери: міжнародного, національного, регіонального регулюван-
ня. Розглядається вплив зовнішнього та внутрішнього середови-
ща на обирання стратегії менеджменту туристичної діяльності.

Метою вивчення дисципліни є формування знань, навичок і
вмінь у студентів, розвиток здібностей, що дають змогу здійсню-
вати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інно-
ваційну діяльність, керуючи організаціями туристичної сфери.

На лекційних заняттях студенти отримують теоретичні знан-
ня з питань розвитку менеджменту туристичної діяльності нашої
країни та суб’єктів світового господарства. На семінарських за-
няттях студенти закріплюють теоретичні положення тем курсу,
вирішують практичні завдання, проблемні ситуації, пов’язані з
управлінням, особливостями організації туристичного бізнесу,
розглядають питання, винесені на самостійне опрацювання, бе-
руть участь в обговоренні рефератів та фіксованих виступів.

За підсумками курсу студенти повинні
знати:
• організаційно-функціональні основи управління туристич-

ними фірмами;
• стратегічний менеджмент в туризмі;
• менеджмент регіонального туризму;
• інноваційний менеджмент туристичної діяльності;
• особливості управління інвестиційними програмами роз-

витку туризму;
уміти:
• проводити експертизу інноваційного проекту;
• розробляти комунікаційну стратегію туристичної фірми;
• визначати вплив технологічних нововведень на ефек-

тивність туристичного бізнесу;
• формувати стратегію розвитку туристичної фірми.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
№ 
пор. Назва теми 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Основи менеджменту туристичних фірм 
Стратегічний менеджмент у туризмі 
Менеджмент регіонального туризму 
Управління персоналом 
Управління маркетингом 
Маркетингові комунікації в туристичному бізнесі 
Інноваційний менеджмент у туристичній діяльності 
Управління інвестиційними програмами розвитку туризму 
Міжнародне регулювання туристичної діяльності 

 
ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Тема 1. Основи менеджменту туристичних фірм

Організаційно-функціональні основи управління туристични-
ми фірмами. Поняття та функції індустрії туризму. Характери-
стика організаційних структур управління.

Технологія прийняття рішень та комунікації в управлінні.
Основні етапи розробки та прийняття управлінських рішень.
Роль комунікацій в управлінні. Види комунікацій.

Соціально-психологічні основи керівництва туристичними
фірмами. Форми влади. Лідерство. Характеристика видів вла-
ди. Стилі керівництва.

Література [1–9]

Тема 2. Стратегічний менеджмент у туризмі

“Оксамитова” революція в управлінні туристичною системою.
Еволюція топ-менеджменту. Управлінські функції правлін-

ня. Структура та склад правління. Взаємовідносини між дирек-
торами та менеджерами. Завдання топ-менеджменту. Визначен-
ня потенціалу покращень.
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Формування стратегії розвитку туризму.
Ефективність управління туризмом.
Підвищення прибутковості туризму. Планування прибутку

компанії. Взаємозв’язок функцій співробітників.
Джерела прибутку в туризмі.
Ділове адміністрування в туризмі. Формування менеджера

нового типу. Нові вимоги до управління. Нові технології в
індустрії туризму.

Управління життєвим циклом туристичного продукту. Су-
часна концепція управління життєвим циклом туристичного
продукту. Контроль життєвого циклу продукту. Аналіз життє-
вого циклу продукту. Профілізація.

Управління технологічними інноваціями. Вплив технологіч-
них нововведень на ефективність туристичного бізнесу. Критичні
проблеми керівництва. Стратегія технологічних основ бізнесу.

Література [10–20]

Тема 3. Менеджмент регіонального туризму

Основні поняття та методологічна база регіонального менед-
жменту.

Основи регіональної організації господарства та принципи
районування.

Особливості регіонального туризму як об’єкта управління.
Поняття туристичного регіону.
Організаційні структури регіонального туризму. Ієрархічна

структура управління туристичними організаціями.
Функції організаційних структур регіонального туризму.
Етапи рішень організаційних завдань регіонального менедж-

менту.

Література [21–32]

Тема 4. Управління персоналом

Управління людськими ресурсами в туристичних фірмах.
Менеджмент персоналу.
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Характерні особливості послуг. Особливості людських ре-
сурсів. Функції і завдання менеджера з персоналу. Характери-
стика професійного складу кадрової служби.

Управління комплектуванням кадрів. Завдання менеджера при
комплектації кадрів. Статті витрат, пов’язані з роботою персона-
лу. Мінімізація помилок під час найму. Характеристика якісної
потреби у персоналі. Методи планування потреби у персоналі.
Визначення чисельності адміністративно-управлінського персоналу
туристичної фірми з використанням формули Розенкранца.

Управління розвитком персоналу. Організація навчання та
підготовки кадрів. Планування кар’єри.

Основні поняття теорії мотивації та її розвиток. Теорія по-
треб Маслоу. Теорії Мак-Клелланда і Герцберга. Процесуальні
теорії. Теорія Макгрегора. Теорія трудових установок Гастєва.
Концепція “гуртків якості”. Корпоративна культура.

Кваліфікаційні вимоги до основних посад працівників турис-
тичної індустрії.

Література [33–37]

Тема 5. Управління маркетингом

Прийняття маркетингових рішень в умовах нестабільності
туристичного ринку. Процес формування та підтримки конку-
рентної раціональності.

Процес планування маркетингу в сфері туризму.
Управління маркетинговою розвідкою. Джерела даних про

ринок та їх використання.
Управління товарно-ціновою політикою туристичної фірми.

Система підтримки маркетингових рішень. Взаємозв’язки та
складові інструментальних стратегій маркетингу.

Управління каналами розподілу послуг та їх просуванням на
ринок.

Література [38–40]

Тема 6. Маркетингові комунікації в туристичному бізнесі

Комунікаційна політика в туризмі. Сучасна система марке-
тингових комунікацій. Структура комунікації та комунікаційної
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політики. Розробка комунікаційної стратегії. Етапи комуніка-
ційної стратегії.

Сучасний стан та розвиток маркетингових комунікацій. Кла-
сифікація маркетингових комунікацій. Інтернет як новий етап у
розвитку маркетингових комунікацій.

Основні елементи маркетингових комунікацій. Реклама. Спе-
цифіка туристичної реклами. Паблік рилейшнз.

Прямий маркетинг. Методи прямого маркетингу. Телефон-
ний маркетинг. Персональний продаж. Просування продажу.
Методи просування продажу. Виставки та ярмарки.

Література [41]

Тема 7. Інноваційний менеджмент у туристичній діяльності

Інноваційний менеджмент — система управління розвитком
туристичної фірми. Характеристика інноваційних підприємств.

Інновації як об’єкт інноваційного менеджменту. Типи інно-
вацій. Наукоємність інновацій.

Інноваційні процеси як інструмент реалізації інновацій.
Життєві цикли інновацій.

Управління інноваційними проектами. Концепція та принци-
пи проектного управління. Методологія проектного управлін-
ня. Поняття та сутність інноваційного проекту. Класифікація
інноваційних проектів. Життєвий цикл інноваційного проекту.
Організаційні структури управління проектами. Фінансування
інноваційних проектів. Експертиза інноваційного проекту.

Література [42–44]

Тема 8. Управління інвестиційними програмами розвитку
туризму

Оцінка інвестиційної діяльності. Характеристика об’єкту інве-
стування.

Формування інвестиційних програм. Структура інвестиційних
програм. Організація фінансування інвестиційної програми.

Вибір інвестиційних проектів за економічними критеріями.

Література [45–47]
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Тема 9. Міжнародне регулювання туристичної діяльності

Поняття міжнародного регулювання.
Роль міжнародних організацій у регулюванні туристичної

діяльності.
Міжнародні туристичні організації. Їх види, мета та завдан-

ня. Всесвітня туристична організація.
Міжнародні туристичні заходи.
Інструменти регулювання міжнародної туристичної діяльності.
Практика та процедури регулювання туристичної діяльності.
Адаптація міжнародних правових актів на національному рівні.

Література [48–55]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують конт-
рольну роботу. Номер варіанта завдання для контрольної робо-
ти студент визначає за останньою цифрою номера своєї заліко-
вої книжки. Наприклад, якщо остання цифра номера залікової
книжки “3”, то студент вибирає варіант 3.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу потрібно скла-
сти план роботи.

Під час виконання контрольної роботи необхідно використо-
вувати джерела, наведені в навчальній програмі та рекомендо-
вані на лекціях, а також підручники й нормативні акти, що відпо-
відають темі роботи.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 20 сторі-
нок формату А4. Контрольна робота повинна містити вступ, ос-
новну частину, висновки. Наприкінці роботи необхідно навести
список використаної літератури, зазначити дату виконання і по-
ставити підпис.

Після перевірки викладачем контрольної роботи і одержання
позитивної оцінки студента допускають до іспиту (заліку).
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Правила ефективного планування прибутку.
2. Нові технології в індустрії туризму.
3. Визначити тип організаційної структури управління ту-

ристичної фірми (на умовному прикладі).

Варіант 2
1. Характеристика соціального туризму.
2. Функції організаційних структур регіонального туризму.
3. Дати характеристику Інтернету як засобу маркетингових

комунікацій у туристичному бізнесі. Аналіз найбільших
російських та українських серверів з туризму.

Варіант 3
1. Фактори, які визначають конкурентоспроможність тури-

стичного продукту.
2. Теорії мотивації.
3. Скласти модель процесу комунікації.

Варіант 4
1. Функції та завдання менеджера з персоналу.
2. Характеристика корпоративної культури.
3. Кваліфікаційні вимоги до основних посад працівників ту-

ристичної індустрії.

Варіант 5
1. Класифікація інновацій.
2. Роль міжнародних організацій у регулюванні туристич-

ної діяльності.
3. Методи планування потреби у персоналі.
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Варіант 6
1. Джерела прибутку в туризмі.
2. Структура процесу персонального продажу турпродукту.
3. Розрахувати баланс робочого часу працівника (на умов-

ному прикладі).

Варіант 7
1. Особливості туристичної реклами.
2. Класифікаційні ознаки інвестиційних проектів.
3. Визначити чисельність адміністративно-управлінського

персоналу туристичної фірми з використанням формули
Розенкранца (на умовному прикладі).

Варіант 8
1. Всесвітня туристична організація (ВТО): історія та су-

часність.
2. Характеристика готельних ланцюгів світового туристич-

ного бізнесу.
3. Виконавши тільки усні розрахунки за даними таблиці,

вибрати більш ефективний проект за умов, що інвестиційні
витрати однакові (5000 тис. грн).

Рік Показник 
1 2 3 

Проект А 
Доходи  
Витрати 

Проект Б 
Доходи  
Витрати  

 
10000  
  6000 
 
  8000 
  6000 

 
12000  
  8000 
 
  8000 
  4000 

 
12000  
  7000 
 
14000 
  7000 

 
Визначити термін окупності проектів.

Варіант 9
1. Вплив міжнародних туристичних заходів на розвиток ту-

ризму.
2. Особливості здійснення туристичної діяльності в Україні

в сучасних умовах.
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3. Інвестиційний проект має такі значення чистої наведеної
вартості (NPV) залежно від ставки дисконту.
Ставка дисконту, % NPV, тис. грн. 

10 
20 
30 
40 

1000 
200 
75 

–30 

 Визначити внутрішню норму рентабельності проекту.
IRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який

можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаю-
чись при цьому на беззбитковому рівні.

Визначення IRR здійснюється за допомогою формули:

де А — величина ставки дисконту, при якій NРV позитивна;
В — величина ставки дисконту, при якій NРV негативна;
а — величина позитивної NРV за величини ставки дисконту А;
b — величина негативної NРV за величини ставки дисконту В.

Варіант 10
1. Інструменти регулювання міжнародної туристичної діяль-

ності.
2. Світовий досвід менеджменту туристичної діяльності та

його переваги.
3. Інвестиційний проект має такі показники прибутку і став-

ки дисконту, диференційовані за роками:

( )
,

( )

A a B A
IRR

a b

+ −
=

−

Рік Показник 1 2 3 4 5 
Обсяг прибутку, 
тис. грн. 
Ставка дисконту, % 

 
250 
  20 

 
300 
  17 

 
370 
  15 

 
400 
  14 

 
400 
  13 

 
Визначити сумарний за 5-річний період існування проекту

обсяг прибутку, приведений до умов поточного року.
Для рішення використати формулу Х = Х1 + Х2 +Хі.
Сума дисконту за рік: Х1= обсяг прибутку/1+ відсоткова ставка

дисконту (0,20, 0,17 і т. д.).
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття і функції індустрії туризму.
2. Проектування організаційної системи управління турис-

тичної фірми.
3. Характеристика лінійної організаційної структури управ-

ління.
4. Характеристика функціональної організаційної структу-

ри управління.
5. Характеристика лінійно-функціональної організаційної

структури управління.
6. Дивізіональна організаційна структура управління.
7. Матрична організаційна структура управління.
8. Основні етапи розробки та прийняття управлінських

рішень.
9. Класифікація комунікацій.

10. Роль комунікацій в управлінні.
11. Комунікаційні бар’єри.
12. Типові помилки професійної діяльності менеджера та за-

ходи щодо запобігання їм.
13. Форми влади. Лідерство.
14. Стилі керівництва та їх характеристика.
15. Еволюція топ-менеджменту.
16. Функції правління.
17. Структура та склад правління туристичних компаній.
18. Завдання топ-менеджменту.
19. Визначення потенціалу покращень. Фактори підвищення

ефективності програми збільшення прибутків.
20. Класифікація видів реклами в туризмі.
21. Формування стратегії розвитку туризму.
22. Розробка рішень.
23. Обґрунтування та вибір маркетингової політики.
24. Стратегія технологічних основ бізнесу.
25. Суб’єкт регіонального менеджменту.
26. Особливості регіонального менеджменту.
27. Регіональна організація державного господарства.
28. Особливості регіонального туризму як об’єкта управління.
29. Комплексність туристичних послуг.
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30. Поняття туристичного регіону.
31. Організаційні структури регіонального туризму.
32. Функції організаційних структур регіонального туризму.
33. Загальна концепція перспективної територіальної органі-

зації господарства.
34. Значення управління людськими ресурсами в туристич-

них фірмах.
35. Характерні особливості послуг.
36. Особливості людських ресурсів.
37. Функції та завдання менеджера з персоналу.
38. Характеристика професійного складу кадрової служби.
39. Завдання менеджера при комплектації кадрів.
40. Статті витрат, пов’язані з працею персоналу.
41. Мінімізація помилок під час найму.
42. Життєвий цикл турпродукту.
43. Стисла характеристика якісної потреби в персоналі.
44. Транснаціональні компанії в туризмі.
45. Методи планування потреби в персоналі.
46. Організація навчання та підготовки кадрів.
47. Типи внутрішньофірмового навчання.
48. Планування кар’єри.
49. Загальні поняття теорії мотивації.
50. Корпоративна культура.
51. Конфлікт.
52. Міжнародні організації та співробітництво в сфері туризму.
53. Процес планування маркетингу в сфері туризму.
54. Управління маркетинговою розвідкою.
55. Управління товарно-ціновою політикою турфірми.
56. Управління каналами розподілу товарів та послуг.
57. Маркетинг туристичного ринку.
58. Роль персоналу і система підготовки кадрів у туризмі.
59. Кваліфікаційні вимоги фахівців туристичної галузі.
60. Структура комунікації та комунікаційної політики.
61. Розробка комунікаційної стратегії.
62. Класифікація маркетингових комунікацій.
63. Реклама. Канали розповсюдження реклами.
64. Теоретичні основи інноваційного менеджменту.
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65. Турфірма як система.
66. Інновації як об’єкт інноваційного менеджменту.
67. Наукоємність інновацій.
68. Поняття та суть інноваційного проекту.
69. Регіональна структура туризму.
70. Організаційні структури управління проектами.
71. Оцінка інвестиційної діяльності.
72. Структура інвестиційних програм.
73. Міжнародне регулювання туристичної діяльності.
74. Міжнародні туристичні організації.
75. Принципи розвитку міжнародного туризму.
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