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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  Характеристика  дисципліни 

Обов’язкова / вибіркова дисципліна Обов’язкова дисципліна 
Семестр 8 
Кількість кредитів 5 
Загальна кількість годин 150 
Кількість модулів 1 
Лекції, годин 20 
Практичні/семінарські, годин 20 
Лабораторні годин - 
Самостійна робота годин 110 
Тижневих годин для денної форми навчання:  
аудиторних 2,6 
самостійної роботи студента 7,4 
Вид контролю Екзамен 

 
 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - оволодіння сучасними теоретичними основами та методологією 
управління проектами в туристичній галузі; набуття навичок та вмінь, необхідних 
для успішного управління проектною командою, мотивування співробітників та 
посилення співпраці для успішного ведення проектів на підприємствах туристичної 
галузі. 

 
Завдання: аналіз теорій управління проектами на підприємстві, дослідження 

особливостей бізнес-проектування в туристичній діяльності; обґрунтування 
необхідності застосування методів управління і планування проектних завдань на 
рівні туристичних підприємств як інструментарію для успішної реалізації 
підприємницьких рішень; ознайомлення з процесами, інструментами та 
документами, що необхідні учаснику проектної команди; моделювання ситуацій, 
практичних завдань та виконання власного проекту для закріплення набутих знань 
та виявлення проблемних областей та напрямків їх усунення; ознайомлення з 
програмним забезпеченням управління проектами, що може бути використане на 
підприємствах туристичної галузі. 

 
 

 

 



3. Структура  дисципліни 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 
У тому числі 

л п/с лаб. срс 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти бізнес планування в туризмі  

Тема 1. Сутність, мета та інформаційне забезпечення бізнес-
проектування 

 
14 

 
2 

 
2 

 
- 

 
10 

Тема 2. Стадії процесу бізнес-проектування 14 2 2 - 10 
Тема 3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-проекту 14 2 2 - 10 
Тема 4. Туристичне підприємство, продукт (послуга), ринок і 
конкуренти 

 
14 

 
2 

 
2 

 
- 

 
10 

Разом за змістовим модулем 1 56 8 8 - 40 
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти бізнес планування в туризмі 
Тема 5. Технологія виконання робіт на фазах ініціалізації та 
розробки проекту 

 
19 

 
2 

 
2 

 
- 

 
15 

Тема 6. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету 28 4 4 - 20 
Тема 7. Оцінка ризиків, аналіз та прогнозування стану проекту 28 4 4 - 20 
Тема 8. Оформлення, презентація та експертиза бізнес-проекту 19 2 2 - 15 
Разом за змістовим модулем 2 94 12 12 - 70 
Всього годин 150 20 20 - 110 
 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Вид та  тема семінарського заняття Кількість 
годин 

1 Семінар – розгорнута бесіда 
Сутність, мета та інформаційне забезпечення бізнес-проектування 

 
2 

2 Семінар запитань і відповідей  
Стадії процесу бізнес-проектування 

 
2 

3 Семінар – розгорнута бесіда 
Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-проекту 

 
2 

4 Семінар запитань і відповідей 
Туристичне підприємство, продукт (послуга), ринок і конкуренти 

 
2 

5 Семінар – розгорнута бесіда 
Технологія виконання робіт на фазах ініціалізації та розробки проекту 

 
2 

6 Семінар – дискусія  
Методи оцінювання вартості проектів у часі 

 
2 

7 Семінар з виконанням розрахункових завдань 
Розрахунок грошових потоків інвестиційних проектів та їх оцінка 

 
2 

8 Семінар - дискусія 
Види та методи аналізу й оцінювання ризиків  

 
2 

9 Семінар з виконанням розрахункових завдань 
Використання SWOT-аналізу та методу експертних оцінок 

 
2 

10 Семінар – розгорнута бесіда  
Оформлення, презентація та експертиза бізнес-проекту 

 
2 

 
 



5. Індивідуальні завдання 
 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 
3. Добір і обробка статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок. 
4. Виконання розрахункових завдань. 
5. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  
 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

Вид та тема 
семінарських занять 

Кількість 
годин  

самостійної 
роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти бізнес планування в туризмі 
Тема 1. Сутність, 
мета та 
інформаційне 
забезпечення 
бізнес-
проектування 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: сутність бізнес-
проектування та призначення бізнес-плану; цілі 
розробки бізнес-проекту та його інформаційне 
забезпечення. 
Джерела [1; 7-13]. 
2. Підготовка до експрес-опитування та понятійного 
диктанту. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

 Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 
диктант 

Тема 2. Стадії 
процесу бізнес-
проектування  10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: характеристики 
початкової, підготовчої, основної стадій бізнес-
проекту. 
Джерела [1; 7-13]. 
2. Підготовка до поточного тестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування,  
проведення 
дискусії, 

заслуховування 
та 

обговорювання 
повідомлень 

Тема 3. Структура, 
логіка розробки та 
оформлення 
бізнес-проекту 10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: загальна структура 
бізнес-проекту; логіка розробки бізнес-проекту; 
вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-
проекту. 
Джерела [1; 7-13]. 
2. Підготовка до поточного тестування. 
3. Підготовка до опитування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 
диктант 

Тема 4. 
Туристичне 
підприємство, 
продукт (послуга), 
ринок і конкуренти 10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: характеристика, 
місія, цілі та стратегія розвитку туристичного 
підприємства; характеристика туристичних послуг; 
дослідження та аналіз ринків збуту туристичних 
послуг; конкурентне середовище та конкурентні 
переваги.  
Джерела [1; 2; 5; 6; 8; 10;12]. 
2. Підготовка до експрес-опитування. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 
диктант 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти бізнес планування в туризмі  
Тема 5. Технологія 
виконання робіт на 
фазах ініціалізації 
та розробки 
проекту 

15 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: цілі та логіка 
розробки маркетинг-плану; сутність, складові 
елементи та особливості застосування маркетинг-
плану в туристичному бізнесі; цілі і структура 
організаційного плану. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
заслуховування 

та 



Джерела [1; 7- 13]. 
2. Підготовка до виступу й обговорення основних питань. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

обговорювання 
повідомлень 

Тема 6. 
Планування 
ресурсів, витрат і 
проектного 
бюджету  

20 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: зміст і технологія 
розробки фінансового плану; визначення розміру 
необхідних додаткових фінансових ресурсів; план 
доходiв і видатків; план руху готівки; плановий 
баланс. 
Джерела [1; 7-13]. 
2. Підготовка до виступу й обговорення основних питань. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних 
завдань 

Тема 7. Оцінка 
ризиків, аналіз та 
прогнозування 
стану проекту 20 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: типи можливих 
ризиків; способи реагування на загрози для бізнесу; 
аналіз критичних точок бізнес-проекту; розрахунок 
основних фінансово-економічних коефіцієнтів 
проекту. 
Джерела [1; 7-13]. 
2. Підготовка до виступу й обговорення основних питань. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних 
завдань 

Тема 8. 
Оформлення, 
презентація та 
експертиза бізнес-
проекту 15 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: якість розробки 
бізнес-плану; релевантність інформації; управлінське 
консультування; експертна модель; передекспертна 
самооцінка; мета, зміст, ключові питання, форми 
проведення та способи підвищення ефективності 
презентації. 
Джерела [1; 7-13]. 
2. Підготовка до експрес-опитування. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
заслуховування 

та 
обговорювання 
повідомлень 

Разом 110   
 

7. Результати навчання 
 

1 Знання сутності бізнес-планування, його цілей, інформаційного забезпечення, 
основних стадій і логіки розробки 

2 Знання методичних підходів до розробки окремих розділів бізнес-проекту 
3 Знання теоретичних аспектів організації фінансово-господарської діяльності 
підприємства та особливостей середовища функціонування туристичного 
підприємства 

4 Здатність використовувати набуті вміння для організації туристичного бізнесу та 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

5 Вміння обґрунтовувати бізнес-проект туристичного підприємства 
6 Вміння визначати свою роль в проекті та відповідальність за нього, отримувати 
очікувані результати на практиці 

7 Вміння самостійно управляти будь-яким проектом та зробити його максимально 
ефективним 

8 Вміння координувати дії виконавців на всіх етапах проекту 
9 Вміння проводити презентацію та аудит бізнес-проекту 

 
 
 



8. Форми навчання 
 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури) 
 

9. Методи оцінювання 
 

Екзамен. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів). 
 

Оцінювання протягом семестру 
 

№ теми 
практичного 
заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 
завдання 

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо 

Обговорення 
теоретичних 
питань теми 

Індивідуальне 
завдання 

ПМК 
Сума 
балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 1  1 1 3 6 
Тема 2 1  1 1 3 6 
Тема 3 1  1 1 3 6 
Тема 4 1  1 2 3 7 

Разом змістовий 
модуль1 4  4 5 12 25 

Змістовий модуль 2 
Тема 5 1 1   2 4 
Тема 6 1 2  1 4 8 
Тема 7 1 2  1 5 9 
Тема 8 1 1   2 4 

Разом змістовий 
модуль 2 4 6  2 13 25 

Разом 50 
 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
комп’ютерної програми «TestXPro» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 



Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал. 

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини. 

 
Шкала оцінювання практичної частини 

 
Сума балів Критерії оцінювання 

 
10 

Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 
висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 
оформлення відповідає вимогам 

 
7 

Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 
недостатньо аргументовані 

 
4 

Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 
або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 
розрахунках чи оформленні 

0-3 
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 

комп’ютерної програми «TestXPro» 
 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі 
підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал. 

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини. 



Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 
 

10 
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 
висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 
оформлення відповідає вимогам 

 
7 

Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 
недостатньо аргументовані 

 
4 

Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 
або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 
розрахунках чи оформленні 

0-3 
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю). 

 
Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 
90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 

4, «добре» 
75-79 C 
70-74 D 

3, «задовільно» 
60-69 E 
59-30 FX 

2, «незадовільно» 
0-29 F 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1. Електронний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 
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