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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вивчення теоретичного матеріалу предмета “Управління готель-
ним бізнесом і туристичною діяльністю” закріплюється виконанням 
індивідуальних завдань — курсовою роботою. Курсова робота розро-
бляється на основі детального вивчення і аналізу теоретичного ма-
теріалу з проблеми, а також узагальнення передового вітчизняного 
та зарубіжного практичного досвіду управління в ринкових умовах 
і має форму реферату за темою. Обсяг 25 — 30 сторінок рукописного 
тексту, формат А4. Тематику курсових робіт наведено.

Пропоновані методичні рекомендації висвітлюють зміст і мето-
дику курсової роботи, містять завдання щодо її виконання, визнача-
ють порядок опрацювання вихідної статистичної та економічної ін-
формації досліджуваних підприємств, літературних джерел, власних 
спостережень.

Використовуючи рекомендований методичний підхід, студент 
визначає тенденції або закономірності розвитку конкретного еконо-
мічного явища, пропонує висновки, надає пропозиції.

I. Мета і завдання курсової роботи.
Виконання курсової роботи сприяє закріпленню, поглибленню, 

узагальненню знань, набутих студентом на лекціях, практиках, се-
мінарських заняттях, в ході самостійної роботи з вивчення курсу 
“Управління готельним бізнесом і туристичною діяльністю”. 

Тему курсової роботи студенти обирають за участю викладача, 
який надає допомогу в опрацюванні плану курсової роботи, виборі 
літератури, а також контролює її виконання. 

Курсова робота подається на перевірку в установлені терміни до 
початку екзаменаційної сесії. Після перевірки роботи викладачем, 
відбувається її захист з оцінкою, як на іспиті.

ІІ. Підбір літератури та інших інформаційно-статистичних дже-
рел.

Після обрання теми і узгодження її з керівником студент починає 
опрацювання літературних, джерел.

Важливі принципові положення, що мають актуальний характер, 
містяться у законах, прийнятих Верховною Радою України, Указах 
Президента, постановах Кабінету Міністрів України.

Користуючись систематичними та абетковими каталогами у біблі-
отеці, студент складає список літературних джерел з теми курсової 
роботи серед них: підручники, монографії, статті, нормативні і ста-
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тистичні довідники. Допомогу у підборі літератури надають також 
каталоги обласної бібліотеки ім. І. П. Котляревського. Літературні 
джерела дозволяють ознайомитись з науковими дослідженнями з 
цього питання і обґрунтовують методику виконаної курсової роботи. 
Ця інформація поєднана з фактичними матеріалами об’єкта дослі- 
дження, дає змогу сформулювати висновки і пропозиції для підви-
щення ефективності виробництва на підприємствах.

Вивчаючи літературу, необхідно підібрати окремі положення (ци-
тати) і використати їх під час написання розділів курсової роботи.

Різноманітні статистико-інформаційні джерела та дані, наведені 
у них, дають змогу здійснювати порівняльний аналіз розвитку тієї 
чи іншої сфери діяльності, виявити тенденції динаміки обсягів про-
дукції, виконуваних робіт, надання послуг, розширення ринків збуту, 
порівнювати результати діяльності досліджуваного підприємства з 
аналогічними підприємствами, середніми показниками району, об-
ласті, України.

ІІІ. Складання та затвердження плану.
Курсова робота має вступ, три основні розділи, висновки, список 

використаних літературних джерел.
У “Вступі” необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її 

наукове та практичне значення, визначити мету та завдання.
У першому розділі курсової роботи треба викласти загальнотеоре-

тичну частину обраної теми. Студент повинен стисло подати власну 
інтерпретацію досліджуваної проблеми, розкрити її роль в економіці 
України. У цьому розділі висвітлюються суттєві ознаки економічно-
го процесу, його стан та динаміка, погляди економістів щодо умов, за 
яких він оптимально перебігає. У цьому розділі доцільно висвітлити 
методику дослідження, систему показників, які характеризують стан 
проблеми.

Основним за значенням та найбільшими за обсягом є другий 
розділ курсової роботи — її аналітична частина. На початку розділу 
необхідно охарактеризувати природно-економічні умови підприєм-
ства — об’єкта дослідження.

Визначити стан розвитку галузі (ресурси, продукції тощо) згідно 
із обраною темою. Економічну оцінку здійснюють за останні роки із 
застосуванням статистичних методів обробки. Обов’язково треба ро-
бити висновки, настільки ефективно (чи неефективно) відбуваються 
ті чи інші процеси на підприємстві. За кожним напрямом досліджен-
ня бажано наводити необхідні рисунки, графіки, що характеризу-
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ють виробничі процеси, таблиці та діаграми, які свідчать про стан та 
ефективність цього процесу. За кожним напрямом аналізу необхідно 
розрахувати втрати, до яких призводять недоліки господарювання, 
використовуючи різноманітні методики.

Матеріали розділу мають бути логічним продовженням теоретич-
них положень першого розділу і показувати, чи в об’єкті дослідження 
знаходять втілення наукові основи виробничо-комерційної діяльно-
сті підприємства.

У третьому розділі курсової роботи на підставі результатів прове-
деного дослідження, отриманих у попередньому розділі роботи, про-
понуємо конкретні шляхи усунення виявлених недоліків, вирішення 
проблем виробничо-комерційної діяльності на основі удосконалення 
виробничої структури, поліпшення використання виробничих ре-
сурсів і робочої сили, освоєння заощаджувальних технологій тощо. 
При цьому обов’язково треба розрахувати економічний ефект від 
впровадження у господарську діяльність підприємства пропозиції 
автора. Такий ефект може дати: підвищення продуктивності праці, 
прибутковості, ефективності виконання окремих видів ресурсів, по- 
кращення умов праці, підвищення життєвого рівня, удосконалення 
соціальної інфраструктури. 

У “Висновках і пропозиціях” студенти повинні коротко підвести 
підсумки дослідження таким чином, щоб, не читаючи основного тек-
сту, можна було б зрозуміти сутність роботи. Для цього необхідно в 
декількох словах нагадати про актуальність обраної теми, розкрити в 
загальних рисах загальнотеоретичні проблеми, перерахувати основні 
напрями дослідження, основні його результати, зазначити конкретні 
шляхи усунення виявлених недоліків, вирішення проблем із зазна-
ченням очікуваного економічного ефекту від таких пропозицій. 

ІV. Написання курсової роботи.
Письмовий виклад курсової роботи потребує від студентів зо-

середженості та часу. Основне завдання — проявити вміння еконо-
мічно, логічно та послідовно викладати свої думки, орієнтуватися в 
умовах ринкових відносин. Перш ніж розпочати написання тексту, 
варто уважно переглянути всі свої робочі записи, зроблені при вив-
ченні літературних, інформаційних, статистичних матеріалів, а також 
зібрану цифрову інформацію, підготовлені форми аналітичних та-
блиць, діаграми, графіки та інше, визначити правильність груповань 
підібраних матеріалів за окремими розділами курсової роботи. 
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При оформленні зносок, посилань тощо слід керуватися відповід-
ними стандартами до оформлення такого виду робіт.

Мова написання курсової роботи має бути державною. При ви-
користанні джерел російською мовою та іншими мовами назви та 
цитати подаємо мовою оригіналу (за необхідністю з перекладом).  
У списку літератури такі джерела теж записуються мовою оригіналу. 
Всі використані цифрові матеріали у теоретичному розділі курсової 
роботи і за текстом, і у вигляді таблиць повинні мати посилання на 
першоджерело. 

Теоретичні положення курсової роботи мають бути сформульо-
вані не лише на підставі глибокого вивчення літературних джерел, 
але і шляхом їх критичного переосмислення, узагальнення практич-
ного досвіду господарської діяльності суб’єктів ринкових відносин, 
як правило, теоретичні положення курсової роботи мають бути спря-
мовані на з’ясування зв’язків досліджуваного питання з основними 
проблемами подальшого розвитку та удосконалення процесів, що 
вивчаються. 

Текст викладаємо літературною мовою з обов’язковим викори-
станням усіх необхідних економічних та специфічних термінів. Сту-
дентам треба добиватися чіткості та якості викладення тексту, кон-
кретності висновків, стислості та виразності думок. Не допускається  
у тексті курсової роботи скорочення слів, орфографічних та стилі-
стичних помилок.

Основну увагу звертаємо на правильність та економічну грамот-
ність аналітичних таблиць, діаграм, графіків, малюнків та підмалюн-
кових надписів. Таблиці мають бути не громіздкими, щоб читач міг 
легко усвідомити значення розміщення у них даних. Не бажано на-
водити таблиці у формі затвердженої статистичної звітності. Макети 
таблиць, діаграм, графіків розробляються студентами самостійно, ви-
ходячи із завдань найбільш наочного викладення цифрового матеріа-
лу, який характеризує явища та процеси, що аналізуються.

Як правило, перед кожною таблицею роблять перехід до неї, тобто 
пропонують звернутися до її даних з метою підтвердження попередніх 
висновків, з’ясування певних тенденцій розвитку явища, поглиблен-
ня дослідження. Після кожної таблиці подають основні висновки, що 
ґрунтуються на приведених у ній цифрових даних. Ці висновки по-
винні обов’язково починатися словами: “Як свідчать дані таблиці...”, 
“Виходячи з даних таблиці...” Далі студенти викладають свій погляд, 
свою особисту думку.
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Текст курсової роботи має викладається послідовно, тому не реко-
мендується наводити поряд декілька таблиць, бо у цьому разі може 
виникнути плутаниця в описі власних міркувань, висновків та про-
позицій з наведених у декількох таблицях підряд цифрових даних.

У курсовій роботі доцільно та бажано використовувати секторні, 
стовпчикові та інші діаграми, а також лінійні графіки, які виразніше 
та чіткіше відбивають порівняльні характеристики, тенденції у роз-
витку та взаємопов’язаних показників. 

При написанні тексту слід забезпечуємо послідовне та чітке ви-
кладення сутності питань. 

V. Оформлення курсової роботи.
Курсова робота повинна бути написана студентом власноручно, 

або надрукована на комп’ютері чи друкарській машинці на стандар-
тних аркушах паперу формату А4. Текст має бути поданий відредаго-
ваним, написаним з одного боку аркуша, зворотний бік залишається 
чистим.

Перша сторінка тексту — титульна. Друга сторінка тексту — зміст. 
Далі йде “Вступ” — це вже буде третя сторінка, а далі нумерація про-
довжується за всім обсягом курсової роботи, включаючи й додатки, 
орім титульного аркуша.

Не слід брати текст у рамки, використовувати різнокольорове на-
писання його.

У таблицях за текстом має бути оформлена основна маса цифро-
вого матеріалу, а таблиці другорядного, допоміжного характеру, а та-
кож громіздкі наводяться зазвичай у додатках. Додатки мають власну 
нумерацію. Заголовки таблиць, додатків, малюнків мають три обов’-
язкових елементи: зміст таблиці; найменування об’єкта, що характе-
ризується; період, за який наводяться дані. У кінці роботи подаємо 
список використаної літератури, а за ним додатки. У кінці тексту — 
підпис автора та дата завершення роботи. Готову роботу підшиваємо 
у папку.

Виконану та повністю оформлену курсову роботу подаємо керів-
никові на рецензування. Керівник зобов’язаний не пізніше семиден-
ного терміну з дня реєстрації роботи дати письмову рецензію. Пози-
тивна рецензія є допуском до захисту курсової роботи. На титульному 
аркуші керівник робить позначку “Допускається до захисту” або “На 
доопрацювання”, ставить дату, свій підпис та прізвище. За необхідно-
сті доопрацювання поданої курсової роботи керівник у рецензії пере-
раховує недоліки та пропонує студенту їх усунути. Після прочитання 
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рецензії на роботу, рекомендованої на доопрацювання, студенту ба-
жано зустрітися із керівником для подальшої консультації.

Якщо робота має позитивну рецензію, її повертають слухачеві для 
підготовки до захисту.

Під час захисту курсової роботи студент викладає основні вис-
новки та свої конкретні пропозиції, а також відповідає на питання. 
За підсумками захисту студентам виставляється відповідна оцінка 
“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Студенти, які не ви-
конали або не захистили свою курсову роботу, не допускаються до 
іспитів.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Теоретичні основи формування стратегії і тактики менеджмен-
ту в організаціях готельного бізнесу (на ґрунті матеріалів го-
тельного комплексу “________”).

2. Інвестиційний менеджмент у туризмі
3. Основи теорії планування фінансової діяльності в організаціях 

готельного бізнесу. 
4. Управління реалізацією стратегії готельного бізнесу і туристич-

ної діяльності.
5. Аналіз впливу зовнішнього середовища на розвиток підприєм-

ства готельного бізнесу і туристичної діяльності.
6. Оцінка ефективності основних напрямів комерційної діяльно-

сті підприємства готельного бізнесу і туристичної діяльності.
7. Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в 

Україні.
8. Фінансово-економічне обґрунтування покращення процесу ди-

ференціації надання послуг підприємства готельного бізнесу і 
туристичної діяльності.

9. Основні заходи і управлінські категорії гостинності та туризму 
на підприємстві готельного бізнесу і туристичної діяльності. 

10. Транспортне обслуговування туристів підприємством готель-
ного бізнесу і туристичної діяльності. 

11. Функції та принципи управління готельним бізнесом і туриз-
мом. 

12. Порядок створення готельних закладів і туристичних фірм. 
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13. Методи управління та шляхи їх удосконалення на підприєм-
ствах готельного бізнесу і туризму. 

14. Договірні відносини в готельному і туристичному бізнесі. 
15. Аналіз здійснення в готельному закладі та турис тичній фірмі 

контролю і регулювання його діяльності. 
16. Особистість, влада і авторитет керівника підприємства готель-

ного бізнесу і туристичної діяльності. 
17. Організаційна схема лінійно-функціональної структури управ-

ління типової фірми готельного і туристичного бізнесу. 
18. Аналіз готельного господарства як підсистеми туристично-ре-

креаційного комплексу регіону. 
19. Мистецтво ділового спілкування керівника готелю та тури-

стичної фірми. 
20. Ліцензування, сертифікація і стандартизація в готельному та 

туристичному бізнесі. 
21. Технологія обслуговування клієнтів фірми в готельному бізнесі 

і туристичній діяльності. 
22. Управління персоналом готельного закладу і туристичної фір-

ми. 
23. Удосконалення шляхів використання туристичною фірмою або 

готелем методів управління проце сами обслуговування клієн-
тів. 

24. Ефективність управління готельним господарством і туристич-
ною діяльністю.

25. Застосування франчайзингових систем у готельному бізнесі в 
умовах економіки.

26. Туристичні послуги в системі споживчого ринку національної 
економіки.

27. Управління якістю готельних послуг на підприємстві готельно-
го бізнесу і туристичної діяльності.

28. Розвиток готельного бізнесу України та перспективи приват-
них міні-готелів.

29. Оптимізація організаційної структури управління готельним 
комплексом, орієнтованої на вирішення стратегічних проблем. 

30. Управління сучасним готельним комплексом.
31. Процес прийняття управлінських рішень у готельному бізнесі і 

туристичній діяльності. 
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32. Тенденції розвитку туризму та готельного господарства в сучас-
них умовах.

33. Характеристика перспектив діяльності туристичної фірми або 
готелю та методи і стиль роботи керівництва.

34. Стиль керівництва фірмою в готельному бізнесі і туристичній 
діяльності. 

35. Організація проведення ділових нарад і переговорів на підпри-
ємствах готельного бізнесу і туристичній діяльності. 

36. Управління процесами праці в туризмі та готельному господар-
стві.

37. Управління конфліктами в готелі та туристичній фірмі та шля-
хи їх вирішення. 

38. Технологія індустрії обслуговування клієнтів у готельному біз-
несі і туристичній діяльності. 
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Додаток 1 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тема № 1. Теоретичні основи формування стратегії і тактики 
менеджменту в організаціях готельного бізнесу (на 
грунті матеріалів готельного комплексу “______”).

Вступ ............................................................................................................

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи формування 
стратегії і тактики менеджменту в організаціях готельного 
бізнесу. ........................................................................................................

1.1. Історичний досвід стану формування стратегії і тактики 
менеджменту в організаціях готельного бізнесу..................

1.2. Аналіз сучасного формування стратегії і тактики 
менеджменту в організаціях готельного бізнесу..................

1.3. Зарубіжний досвід формування стратегії і тактики 
менеджменту в організаціях готельного бізнесу..................

Розділ 2. Формування стратегії і тактики менеджменту 
в організаціях готельного бізнесу (на ґрунті матеріалів 
готельного комплексу “________”). ..............................................

2.1. Система вимог щодо формування стратегії і тактики 
менеджменту в організаціях готельного бізнесу (на ґрунті 
матеріалів готельного комплексу “________”). ..................

2.2. Порівняльна оцінка ефективності функціонування 
механізмів щодо формування стратегії і тактики 
менеджменту в організаціях готельного бізнесу..................

2.3. Методика формування стратегії і тактики менеджменту в 
організаціях готельного бізнесу. ................................................

Розділ 3. Шляхи удосконалення стратегії і тактики 
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