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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Набуття студентами теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у питаннях 

методології здійснення та організації прогнозування і планування туристичної 

діяльності, визначення стратегій розвитку підприємств сфери туризму та основних 

етапів досягнення запланованих результатів. 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 20 год., практичні заняття 36 год., самостійна робота 

64 год.) 

Форми та методи 

навчання 
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК (залік) 

Базові знання  
Наявність знань з прогнозування та планування туристичної діяльності, управління 

якістю, безпекою, проектами у сфері туризму і рекреації 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,  

програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 РН5. Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання 

функціонування туристичного ринку різних ієрархічних 

рівнів, прогнозувати тенденції його розвитку; 

  РН6. Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів 

туристичного ринку, планувати результати їх 

стратегічного розвитку; 

 РН9. Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері 

 ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування 

результатів діяльності; 

 ЗК2. Здатність вести професійну діяльність у 

міжнародному та вітчизняному середовищі; 

 ЗК6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

 СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю 

http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.tourism.puet.edu.ua/stud.php
https://el.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

туризму та рекреації на засадах економічної, соціальної 

і екологічної ефективності. 

суб’єктів регіонального, національного та міжнародного 

туристичних ринків на засадах сталого розвитку з урахуванням 

світового досвіду; 

 СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки 

інформації, аналізувати та управляти туристичною 

інформацією; 

 СК7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в 

діяльності суб’єктів туристичного ринку. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Сутність та особливості  прогнозування та планування в туристичному бізнесі 

Тема 1. Прогнозування: 

зміст, функції, методика 

складання прогнозів. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді/презентації на теми: «Основні 

етапи формування прогнозів», «Нормативний підхід до 

формування прогнозів: сутність та алгоритм», 

«Значення прогнозування для розвитку сфери 

туризму». 

Тема 2. Планування 

діяльності туристичного 

підприємства. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді/презентації на теми: «Основні 

етапи планування розвитку сфери туризму», 

«Визначення структури плану та основні індикативних 

показників розвитку туризму». 

Тема 3. Стратегічне 

планування в туризмі. 

 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді/презентації на теми: «Основні 

особливості стратегічного планування на 

підприємствах сфери туризму», «Система прогнозно-

аналітичних оцінок в структурі стратегічного 

планування туристичної сфери». 

Тема 4. Тактичне 

планування в туризмі. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна 

модульна робота 

Підготувати доповіді/презентації на теми: «Тактичне 

планування розвитку туризму та його особливості», 

«Організаційні етапи тактичного планування та їх 

інтеграція із стратегічними планами». 

Модуль 2. Характеристика планів та прогнозів у туристичній сфері 

Тема 5. Аналіз 

досліджень зовнішнього і 

внутрішнього 

середовища 

туристичного 

підприємства. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді/презентації на теми: «Основні 

проблеми аналізу зовнішнього середовища 

туристичного підприємства», «Проблематика 

формування та сегментації ринку туристичних послуг». 

Тема 6. Особливості 

розробки бізнес-планів в 

туристичній сфері. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді/презентації на теми: 

«Класифікація видів бізнес-планів розвитку 

туристичного підприємства», «Структура бізнес-планів 

підприємств туристичної сфери: план формування 

туристичної послуги та план її реалізації». 

Тема 7. Особливості 

формування стратегій 

розвитку туризму. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді/презентації на теми: «Основні 

види стратегій розвитку туристичного бізнесу», 

«Визначення місії та цілей розвитку підприємств 

туристичної сфери з використанням основних 

стратегій». 

Тема 8. Прогнозування і 

планування туризму на 

державному та 

регіональному рівнях 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна 

модульна робота 

Підготувати доповіді/презентації на теми: «Державно-

приватне партнерство у системі планування розвитку 

сфери туризму в Україні», «Прогнозування перспектив 

розвитку основних туристичних дестинацій в Україні». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita.   

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування та обговорення матеріалу занять (12 балів); виконання 

навчальних завдань (20 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); поточна модульна робота 

(10 балів). 

50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування та обговорення матеріалу занять (12 бали); виконання 

навчальних завдань (20 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); поточна модульна робота 

(10 балів). 
50 

Разом 100 
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Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами  
вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


