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СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

«Управління інвестиціями в туристичному бізнесі» 
на 2020-2021 навчальний рік 

Курс та семестр вивчення 4 курс, 7 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Туризм» 

Спеціальність 242 Туризм 

Галузь знань    24 Сфера обслуговування 

Ступінь вищої освіти   бакалавр 

 
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                                   Скляр Георгій Павлович 
науковий ступінь і вчене звання,                              д.е.н., професор 
посада                           завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу 

 
Контактний телефон +38-099-953-92-69 

Електронна адреса turizm@puet.edu.ua 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна http://www.tourism.puet.edu.ua/stud.php 

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00  

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 

 
Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Формування у студентів системи спеціальних знань і практичних навичок, необхідних 

для роботи на інвестиційному рівні, ознайомлення зі структурою і основами 

функціонування інвестиційного ринку в економічно розвинених країнах, а також з 
особливостями управління інвестиціями в туристичному бізнесі. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота 

54 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; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність широких знань з економічної теорії, менеджменту та економіки туризму 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці базові поняття з теорії туризму, організації 
туристичного процесу та туристичної діяльності 

суб’єктів ринку туристичних послуг, а також 

світоглядних та суміжних наук (ПР02) 

 

 здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04); 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел (К06); 

 знання та розуміння предметної області та розуміння 

специфіки професійної діяльності (К15) 

 

 
 
 
 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні та методологічні основи управління інвестиціями 

Тема  1. Теоретичні 
засади управління 

інвестиціями в 

туристичному бізнесі 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Дослідно-аналітичне завдання «Правове 
забезпечення інвестицій в туризмі». 

Тема  2. Інвестиційний 

ринок 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Дослідно-аналітичне завдання «Депозит в 

банку як найпростіша інвестиційна 

операція». 

Тема  3. Управління 

формуванням фінансових 

інвестицій у сфері 

туристичного бізнесу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Реферат «Характерні ознаки фінансових 

інвестицій в туризмі». 

Тема  4. Управління 

реальними інвестиціями 

підприємств туристичної 
галузі 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Реферат «Реальні інвестиції в туристичному 

бізнесу». 

Модуль 2. Функціональні аспекти управління інвестиціями в сфері туристичного бізнесу 

Тема  5. Залучення 

іноземного капіталу у 

сферу  туристичного 

бізнесу в Україні 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Реферат «Зарубіжний досвід залучення 

іноземних інвестицій в туризмі». 

Тема  6. Інвестиційні 

проекти та управління їх 

реалізацією в 

туристичному бізнесі 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Реферат «Особливості бізнес-планування у 

туристичному бізнесі». 

Тема  7. Управління 

формуванням 

інвестиційних ресурсів 

підприємств у сфері 
туристичного бізнесу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Реферат «Напрями залученні інвестицій для 

фінансування інвестиційних проектів в 

туризмі». 

Тема  8. Управління 

інвестиційним портфелем   

підприємств 

туристичного бізнесу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Реферат «Структура інвестиційного 

портфеля туристичного підприємства». 
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А. В. Куценко, С. І. Мацюра. – Кривий ріг: Видавничий дім, 2010. – 291 с. 

5. Задоя А.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник [Електронний ресурс] / А.О. Задоя. – Дніпро : 

Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 122 с. 

6. Інвестиції в туристично-рекреаційну галузь України: теорія та практика регулювання : монографія / Н. Н. Пойда-
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7. Інвестиційне право: конспект лекцій / В. В. Сергієнко, М. В. Грузд. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 276 с. 

8. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. В. Майорова. – Київ : Центр учбової 
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9. Міжнародна інвестиційна діяльність: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Л.В. Руденко [та ін.]; заг. 

ред. Л.В. Руденко; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима 
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студентами напрямів підготовки : 6.140103 «Туризм», 6.030601 «Менеджмент» програми професійного спрямування 

«менеджмент туристичного бізнесу»  Г. П. Скляр, Л. А. Лугівська, В. П. Губачов та ін. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 188 с. 

11. Цигилик І. І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів : навч. посіб. / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, М. М. Білий, 

О. І. Мозіль. – Київ : ЦНЛ, 2005. – 160 с.  

12. Швед В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність: навч. посіб. /  В. В. Швед, О. А. Закладний. – Вінниця, 2017. – 224 с. 

 

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/sites/default/files/polozhennya_pro_poryadok_ 

zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_2020.pdf 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 
 

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 

 


