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Опис навчальної дисципліни
Набуття майбутніми фахівцями системи теоретичних знань та прикладних вмінь і
навичок у галузі управління інвестиційними проєктами підприємств, засвоєння
особливостей їх реалізації у сфері туризму, формування у студентів цілісної системи знань і
вмінь ефективного здійснення інвестиційних проєктів на підприємстві сфери туризму.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.).
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом.
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота.
Підсумковий контроль: екзамен.
Наявність широких знань з організації діяльності суб’єктів туристичної сфери.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 знання закономірностей, принципів та механізмів  здатність до організації, планування, прогнозування результатів
функціонування туристичного ринку (ПР04);
діяльності (ЗК02);
 здатність оцінювати кон’юнктуру туристичного  уміння розробляти проєкти та управляти ними (ЗК06);
ринку, інтерпретувати результати дослідження та  здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
прогнозувати
напрями
розвитку
суб’єкта (ЗК10);
підприємницької діяльності в сфері рекреації і  здатність до організації та управління туристичним процесом на
туризму (ПР05);
локальному та регіональному рівнях, в туристичній дестинації, на
 здатність розробляти та реалізовувати проєкти в туристичному підприємстві (ФК06);
сфері рекреації, туризму, гостинності (ПР07);
 здатність розробляти та сприяти упровадженню регіональних

Програмні результати навчання
 ініціювати інноваційні комплексні проєкти,
проявляти лідерство під час їх реалізації (ПР16).

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
програм розвитку сталого туризму (ФК07);
 здатність упроваджувати в практику міжнародний досвід
рекреаційно-туристичної діяльності (ФК08);
 здатність управляти ризиками в туризмі (ФК10).

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми
Тема 1. Теоретичні
засади управління
проєктами
туристичного
підприємства.
Тема 2. Інвестування
капіталу в проєкти
туристичного
підприємства.
Тема 3. Методичні
підходи аналізу та
планування проєктів
туристичного
підприємства.
Тема 4. Особливості
управління
проєктами в туризмі.
Тема 5. Формування
стратегії управління
проєктами
підприємства.

Тема 6. Управління
фінансовим
забезпеченням
реалізації проєктів
туристичного
підприємства.
Тема 7. Управління
реальними проєктами
підприємства.
Тема 8. Особливості
управління інноваційними проєктами
туристичного
підприємства.
Тема 9. Управління
фінансовими
проєктами
підприємства.

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Модуль 1. Теоретичні основи управління проектами у туризмі
Відвідування занять; захист
Підготувати реферати на теми: «Класифікація видів проєктів
домашнього завдання; обговорення туристичних підприємств», «Капітальні вкладення як форма
матеріалу занять; виконання
реального інвестування», «Життєвий цикл проєкту».
навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування.
Відвідування занять; захист
Підготувати
реферати
на
теми:
«Методичний
домашнього завдання; обговорення інструментарій оцінки теперішньої та майбутньої вартості
матеріалу занять; виконання
інвестиційного капіталу», «Інформаційне забезпечення
навчальних завдань; завдання
аналізу інвестиційної діяльності підприємства», «Методи
самостійної роботи; тестування.
дослідження інвестиційної привабливості туристичної
галузі».
Відвідування занять; захист
Підготувати реферати на теми: «Характеристика основних
домашнього завдання; обговорення видів
розроблюваних
на
підприємстві
поточних
матеріалу занять; виконання
інвестиційних планів», «Система основних елементів
навчальних завдань; завдання
формування
стратегічного
інвестиційного
рівня
самостійної роботи; тестування.
підприємства», «Методи розрахунку поточної, теперішньої
вартості ануїтетних платежів».
Відвідування занять; захист
Підготувати реферати на теми: «Специфічні види
домашнього завдання; обговорення інвестиційних
проєктів
в
туризмі»,
«Оцінювання
матеріалу занять; виконання
інвестиційної привабливості регіонів», «Методи дослідження
навчальних завдань; завдання
інвестиційної привабливості туристичної галузі».
самостійної роботи; тестування.
Відвідування занять; захист
Підготувати реферати на теми: «Система елементів
домашнього завдання; обговорення формування
стратегічного
інвестиційного
рівня
матеріалу занять; виконання
підприємства», «Методичні підходи до оцінки стратегії
навчальних завдань; завдання
управління
проєктами
підприємства»,
«Дослідження
самостійної роботи; тестування.
чинників зовнішнього інвестиційного середовища і
кон’юнктури інвестиційного ринку».
Модуль 2. Управління реалізацією проєктів у туризмі
Відвідування
занять;
захист Підготувати реферати на теми: «Планування потреби в
домашнього завдання; обговорення фінансуванні для здійснення інноваційних проєктів»,
матеріалу
занять;
виконання «Напрями оптимізації структури джерел фінансування
навчальних завдань; завдання проєктів туристичного підприємства», «Сучасні джерела
самостійної роботи; тестування.
фінансування проєктів у туризмі».
Відвідування
занять;
захист
домашнього завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування.
Відвідування
занять;
захист
домашнього завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування.
Відвідування
занять;
захист
домашнього завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних завдань; завдання

Підготувати реферати на теми: «Політика управління
реальними проєктами підприємства», «Сучасні підходи до
оцінки ефективності реальних інвестиційних проєктів»,
«Бізнес-планування в управлінні реальними проєктами
підприємства».
Підготувати реферати на теми: «Порядок вибору
інноваційних проєктів в туризмі, методика оцінки їх
привабливості»,
«Методика
оцінки
ефективності
інноваційних
проєктів
туристичного
підприємства»,
«Планування потреби в фінансуванні інноваційних проєктів».
Підготувати реферати на теми: «Політика управління
фінансовими проєктами підприємства», «Основні форми
фінансових проєктів підприємства», «Оцінка ризиків
фінансових інструментів та заходи їх мінімізації».

Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Тема 10. Управління
ризиками проєкту
туристичного
підприємства.

самостійної роботи; тестування.
Відвідування
занять;
захист
домашнього завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування.

Підготувати реферати на теми: «Класифікація ризиків
реалізації проєктів», «Аналогові методи оцінки рівня ризику
проєкту», «Аналіз чинників впливу на рівень ринкового
ризику проєктів».
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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: всі завдання за темами відповідних модулів дисципліни здаються
до написання поточної модульної роботи за цим модулем. Порушення цієї вимоги зумовить зниження отриманої оцінки
на 90-70 % залежно від рівня порушення термінів здачі завдання. Перескладання модулів відбувається виключно за
наявності поважних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування).
 Політика щодо академічної доброчесності: кожен студент самостійно виконує поточні модульні роботи та проходить
тестування без використання будь-яких допоміжних джерел інформації (на будь-яких носіях). Їх використання
дозволяється лише для підготовки до цих видів робіт, а також до виконання практичних завдань.
 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим. Відпрацювання пропущених занять відбувається
згідно політики щодо термінів виконання та перескладання. За наявності поважних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, стажування) навчання може здійснюватися в он-лайн формі на основі дистанційного курсу за умови
попереднього узгодження з провідним викладачем.
 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (1,5 балів); захист домашнього завдання (5 балів);
обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання
30
самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (3,5 балів)
Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (1,5 балів); захист домашнього завдання (5 балів);
обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання
30
самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (3,5 балів)
Екзамен
40
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
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
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

