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ВСТУП
Дисципліна “Бізнес-планування в туристичному бізнесі” – це комплексна
навчальна дисципліна, орієнтована на підготовку кваліфікованих спеціалістів
підприємницького типу.
Основною метою дисципліни “Бізнес-планування в туристичному бізнесі” є
оволодіння комплексом знань і умінь для планування всіх етапів
підприємницького циклу в туристичному бізнесі та складання бізнес-планів
проектів започаткування власних справ.
Завданням дисципліни є формування наукового світогляду на місце бізнеспланів у підприємницькій діяльності та проблеми бізнес-планування, засвоєння
основних термінів і понять бізнес-планування на рівні їх відтворення і
тлумачення; здобуття навичок та елементарних умінь застосовувати їх у
практичній діяльності для підвищення конкурентоспроможності фахівця в
економічній сфері.
Вищевказана мета зумовила такі завдання :
 формування
у студентів навичок обґрунтування економічної
цілеспрямованості направлень діяльності фірми в туристичній справі (стратегій,
концепцій, проектів);
 розвиток
комплексу аналітичних, прогностичних, інноваційних
здібностей, необхідних майбутньому підприємцю для розрахунку очікуваних
фінансових результатів;
 опанування студентами вмінь визначення джерел фінансування реалізації
проекту туристичного бізнесу;
 формування навичок підбору робітників, здібних реалізувати даний план.
Вивчення дисципліни “Бізнес-планування в туристичному бізнесі” базується
на знаннях, набутих студентами в процесі опанування дисциплін “Основи
підприємницької діяльності”, “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Господарське
право”, “Інвестування”.
Вивчаючи дисципліну, доцільно використовувати як традиційні форми
навчального процесу, так і певні засоби його активізації, як то: вирішення
ситуаційних завдань, виконання рефератів і наукових доповідей, використання
ПЕОМ для складання бізнес-планів, самостійна робота над індивідуальним
бізнес-планом.
Предметом дисципліни “Бізнес-планування в туристичному бізнесі”
є практика туристичного підприємництва. Бізнес-план є результатом
дослідження і організаційної роботи підприємця, що ставить за мету вивчення
конкретного направлення діяльності фірми на ринку послуг туристичного
бізнесу в конкретних організаційно-економічних умовах. Реалізація поставленої
мети може бути забезпечена, безпосередньо вивченням таких питань:
 розробка конкретного проекту надання певної послуги - надання нових
послуг у сфері туристичного бізнесу (особливості задоволення потреб та ін.);
 всебічний аналіз господарської і комерційної діяльності підприємств
туристичної галузі, метою якого є викриття її слабких і сильних сторін,
специфіки і відмінностей від аналогічних фірм;

вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних і організаційних
механізмів, що використовуються в економіці для реалізації конкретних завдань.
Вивчення названих питань дозволить студентам:
- професійно скласти програму підприємницької діяльності з урахуванням
основних факторів ризику;
- обґрунтовувати правильність вибору організаційно-правових форм
підприємництва;
- оцінювати результативність і підвищувати конкурентоспроможність
підприємницької діяльності.
Після вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
- мету та завдання бізнес-планування;
- місце бізнес-планів у системі планування підприємства туристичного
бізнесу;
- структуру й основні вимоги до складання бізнес-планів;
уміти:
- аналізувати ринкову ситуацію з метою визначення перспектив розвитку
проектів туристичного бізнесу;
- оцінювати результативність і підвищувати конкурентоспроможність
об’єктів туристичного бізнесу;
- розробляти бізнес-план.


Зміст
Тема 1. Предмет, зміст та завдання дисципліни "Бізнес-планування в
туристичному бізнесі". Основні поняття та питання теми: характер i зміст
дисципліни "Бізнес-планування в туристичному бізнесі", зв’язок з іншими
дисциплінами. Сутність та принципи бізнес-планування. Завдання дисципліни.
Фінансові, техніко-економічні і організаційні механізми, що використовуються в
економіці для реалізації конкретних проектів. Значення бізнес-планування для
розвитку підприємницької ідеї туристичного бізнесу. Законодавче регулювання
питань, пов’язаних з бізнес-плануванням.
Тема 2. Бізнес-план в системі планування діяльності підприємства.
Основні поняття та питання теми: актуальність бізнес-планування в умовах
ринкової економіки. Місце бізнес-планів в плануванні діяльності підприємств
туристичного бізнесу. Відмінність бізнес-планів від внутрішньогосподарських
планів. Основні документи, що описують інвестиційний проект створення
об’єктів туристичного бізнесу. Техніко-економічне обґрунтування в
туристичному бізнесі. Відмінності ТЕО від бізнес-плану. Інвестиційний
меморандум. Витрати часу та грошових коштів на розробку інвестиційних
документів.

Тема 3. Визначення бізнес-плану, мети та задачі бізнес-планування.
Основні поняття та питання теми: визначення бізнес-плану. Місце бізнеспланів в системі стратегічного планування підприємства туристичного бізнесу.
Головна мета та цілі складання бізнес-плану. Задачі бізнес-планування. Функції
бізнес-планування. «Споживачі» бізнес-планів. Типи бізнес-планів за об’єктами
планування. Бізнес-планування як складова інвестиційного процесу розвитку
об’єктів туристичного бізнесу. Бізнес-план як етап розвитку підприємництва у
сфері туристичного бізнесу. Використання бізнес-планів у процесі санації
підприємства туристичного бізнесу. Загальні принципи та зауваження при
розробці бізнес-плану. Особливості складання бізнес-планів підприємств
туристичного бізнесу. Основні вимоги до бізнес-планів.
Тема 4. Структура бізнес-плану, особливості розробки резюме. Основні
поняття та питання теми: фактори впливу на структуру бізнес-плану для
підприємств туристичного бізнесу. Вимоги інвесторів до наявності та змісту
розділів бізнес-плану. Відповідність розділів до структури бізнес-плану. Логіка
послідовності розділів. Комп’ютерна програма Project Expert. Коло задач, що
вирішуються за допомогою PE. Мета розробки резюме. Технологія складання
резюме. Основні вимоги до резюме проектів туристичного бізнесу.
Тема 5. Технологія складання розділу “Характеристика підприємства».
Основні поняття та питання теми: основна мета складання розділу
«Характеристика підприємства». Огляд та аналіз інформації, що складає
уявлення про об’єкт туристичного бізнесу. Перелік основної інформації про
підприємство туристичного бізнесу. Джерела інформації для складання розділу.
Аналіз господарської діяльності підприємства за минулий період. SWOT-аналіз.
Визначення пріоритетності напрямків діяльності підприємства на ринку послуг
туристичного бізнесу. Розробка стратегії для досягнення поставлених цілей.
Тема 6. План маркетингу: зміст, структура та особливості складання.
Основні поняття та питання теми: складові частини опису ринку. Оцінка
потенційної ємності ринку послуг туристичного бізнесу. Оцінка потенційного та
реального об’єму продажів. Методика аналізу ринкової кон’юнктури.
Характеристика конкурентів, їх стратегія і тактика. Цілі та стратегії маркетингу
підприємств туристичного бізнесу. Ціноутворення. Схема розповсюдження
товарів. Методи стимулювання продажу (збуту). Організація післяпродажного
обслуговування клієнтів. Види та засоби реклами. Формування громадської
думки про об’єкт туристичного бізнесу.
Тема 7. Зміст розділу “План виробництва”. Особливості розробки
розділу “Торговельний план”. Основні поняття та питання теми: основна
мета розробки плану виробництва. Перелік інформації, що містить план
виробництва. Розробка продукту чи послуги, технологія виготовлення товару.
Аналіз витрат виробництва. Умовно-постійні та умовно-змінні витрати. Фактори,
що впливають на виробництво. Обґрунтування вибору послуг підприємством

туристичного бізнесу. Аналіз і визначення переваг асортименту, вибраного
фірмою. Особливості оформлення розділу з урахуванням спеціалізації
підприємства туристичного бізнесу. Особливості торговельного плану для
підприємств туристичного бізнесу.
Тема 8. Організаційний план як складова частина бізнес-плану. Основні
поняття та питання теми: цілі складання організаційного плану. Перелік
інформації організаційного плану. Аналіз та характеристика організаційної
структури підприємства туристичного бізнесу. Основні засновники та учасники
фірми. Визначення та розробка кадрової політики. Характеристика
управлінського персоналу фірми. Відомості про персонал та робочу силу.
Визначення потреби в працівниках. Кваліфікаційні вимоги до працівників у
туристичному бізнесі.
Тема 9. Методика розробки фінансового плану. Основні поняття та
питання теми: мета розробки фінансового плану. Джерела інформації для
складання фінансового плану. Програма інвестицій. Особливості розробки плану
доходів і витрат у туристичному бізнесі. Складання плану руху грошових
коштів. Розробка балансового плану. Розрахунок точки беззбитковості.
Інтегровані показники фінансово-економічної оцінки проекту: строк окупності,
інтегрований дохід від проекту, ефективність інвестицій.
Тема 10. Особливості складання розділу “Оцінка ризику та
страхування”. Основні поняття та питання теми: поняття ризику проекту.
Види ризиків у туристичному бізнесі. Визначення можливих видів ризику для
даного проекту. Організаційні міри щодо зменшення можливих наслідків
визначених ризиків. Розробка програми страхування та захисту від ризиків для
підприємств туристичного бізнесу.
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