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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями системи теоретичних знань та прикладних вмінь і 

навичок у галузі управління інвестиційними проектами підприємств, засвоєння 

особливостей їх реалізації у сфері туризму і рекреації, формування у студентів цілісної 

системи знань і вмінь ефективного здійснення інвестиційних проектів на підприємстві 

сфери туризму і рекреації. 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота 

72 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, 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/презентаціями 

та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  Наявність широких знань з організації туризму. 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 РН4. Проводити аналіз геопросторової 

організації туристичного процесу, проектувати його 

стратегічний розвиток на засадах сталості; 

 РН8. Управляти процесами в суб’єктах індустрії 

туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях, 

які є складними, непередбачуваними і потребують 

нових стратегічних підходів;  

 РН9. Розробляти та реалізовувати проекти у 

сфері туризму та рекреації на засадах економічної, 

 ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування 

результатів діяльності;  

 ЗК2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та 

вітчизняному середовищі;  

 ЗК4. Здатність розробляти проекти та управляти ними; 

 ЗК6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

 ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

 СК2. Здатність планувати і виконувати наукові та/або 
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Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

соціальної і екологічної ефективності.  

 

прикладні дослідження у сфері туризму та рекреації; 

 СК3. Здатність до управління туристичним процесом у 

публічному секторі, в туристичній дестинації, туристичному 

підприємстві на різних ієрархічних рівнях; 

 СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю 

суб’єктів регіонального, національного та міжнародного 

туристичних ринків на засадах сталого розвитку з урахуванням 

світового досвіду; 

 СК6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-

процесів та геопросторового планування у сфері туризму та 

рекреації.  

 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. Теоретичні основи управління проектами у сфері туризму і рекреації 

Тема  1. Теоретичні засади 

управління проектами 

туристичного 

підприємства. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Підготувати реферати/презентації на теми: 

«Класифікація видів проектів туристичних підприємств», 

«Капітальні вкладення як форма реального інвестування», 

«Життєвий цикл проекту». 

Тема 2. Інвестування 

капіталу в проекти 

туристичного 

підприємства. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Підготувати реферати/презентації на теми: «Методичний 

інструментарій оцінки теперішньої та майбутньої 

вартості інвестиційного капіталу», «Інформаційне 

забезпечення аналізу інвестиційної діяльності 

підприємства», «Методи дослідження інвестиційної 

привабливості туристичної галузі». 

Тема 3. Методичні 

підходи аналізу та 

планування проектів 

туристичного 

підприємства. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Підготувати реферати/презентації на теми: 

«Характеристика основних видів розроблюваних на 

підприємстві поточних інвестиційних планів», «Система 

основних елементів формування стратегічного 

інвестиційного рівня підприємства», «Методи розрахунку 

поточної, теперішньої вартості ануїтетних платежів». 

Тема  4. Особливості 

управління проектами в 

туризмі і рекреації. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Підготувати реферати/презентації на теми: «Специфічні 

види інвестиційних проектів в туризмі», «Оцінювання 

інвестиційної привабливості регіонів», «Методи 

дослідження інвестиційної привабливості туристичної 

галузі». 

Тема  5. Формування 

стратегії управління 

проектами туристичного 

підприємства. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи.; поточна 

модульна робота. 

Підготувати реферати/презентації на теми: «Система 

елементів формування стратегічного інвестиційного рівня 

туристичного підприємства», «Методичні підходи до 

оцінки стратегії управління проектами туристичного 

підприємства», «Дослідження чинників зовнішнього 

інвестиційного середовища і кон’юнктури 

інвестиційного ринку». 

Модуль 2. Управління реалізацією проектів у сфері туризму і рекреації 

Тема  6. Управління 

фінансовим 

забезпеченням реалізації 

проектів туристичного 

підприємства. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Підготувати реферати/презентації на теми: «Планування 

потреби в фінансуванні для здійснення інноваційних 

проектів», «Напрями оптимізації структури джерел 

фінансування проектів туристичного підприємства», 

«Сучасні джерела фінансування проектів у туризмі». 
Тема  7. Управління 

реальними проектами 

туристичного 

підприємства. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Підготувати реферати/презентації на теми: «Політика 

управління реальними проектами підприємства», «Сучасні 

підходи до оцінки ефективності реальних інвестиційних 

проектів», «Бізнес-планування в управлінні реальними 

проектами туристичного підприємства». 

Тема 8. Особливості 

управління інноваційними 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

Підготувати реферати/презентації на теми: «Порядок 

вибору інноваційних проектів в туризмі, методика оцінки 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

проектами туристичного 

підприємства. 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

їх привабливості», «Методика оцінки ефективності 

інноваційних проектів туристичного підприємства», 

«Планування потреби в фінансуванні інноваційних 

проектів туристичного підприємства». 

Тема 9. Управління 

фінансовими проектами 

туристичного 

підприємства. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Підготувати реферати/презентації на теми: «Політика 

управління фінансовими проектами туристичного 

підприємства», «Основні форми фінансових проектів 

туристичного підприємства», «Оцінка ризиків фінансових 

інструментів та заходи їх мінімізації». 

Тема 10. Управління 

ризиками проекту 

туристичного 

підприємства. 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна 

модульна робота. 

Підготувати реферати/презентації на теми: «Класифікація 

ризиків реалізації проектів туристичного підприємства», 

«Аналогові методи оцінки рівня ризику проекту 

туристичного підприємства», «Аналіз чинників впливу на 

рівень ринкового ризику проектів туристичного 

підприємства». 

 

Інформаційні джерела 
1. Блага Н. В. Управління проєктами : навч. посіб. / Н. В. Блага. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх 

справ, 2021. –152 с. 

2. Грибик І. І. Управління змінами та проектами: навч. посіб. / І. І. Грибик. – Львів : Центр Європи, 2017. – 168 с. 

3. Зачко О. Б. Управління проектами: теорія, практика, інформаційні технології : навч. посіб. / О. Б. Зачко, А. І. Івануса, 

Д. С. Кобилкін.  – Львів : ЛДУ БЖД, 2019. – 173 с. 

4. Ковешніков В. С. Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, О. В. 

Ковешнікова. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2018. – 288 с. 

5. Кожушко Л. Ф. Управління проектами : навч. посіб. / Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропивко. – Київ : Кондор, 2015. – 388 с. 

6. Мальська М. П. Управління маркетингом у сфері туризму : підруч. / М. П. Мальська, І. З. Жук. – Київ : Центр учб. л-

ри, 2016. – 328 с.  

7. Петренко Н. О. Управління проектами : навч. посіб. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – Київ : Центр 

учб. л-ри, 2016. – 244 с. 

8. Петрович Й. М. Управління інноваційними проектами : навч. посіб. / Й. М. Петрович, I. I. Новаківський ; за заг. ред. 

Й. М. Петрович. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 316 с. 

9. Пономарьов О. С. Розвиток креативності фахівців з управління проєктами: навч.-методич. посіб. / О. С. Пономарьов, 

М. А. Гринченко, О. В. Лобач, М. П. Черемський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 52 с. 

10. Проектний менеджмент: регіональний зріз : навч. посіб. / за заг. ред. М. П. Бутко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 

416 с. 

11. Угоднікова О. І. Управління проєктами в туризмі : навч. посібник / О. І. Угоднікова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2021. – 141 с. 

12. Управління проектами: навч. посіб. / Т. Л. Мостенска, Т. Г. Мостенська, О. С. Ралко. – Київ : Видавничий дім 

«Кондор», 2018. – 591 с. 

13. Управління проектами: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія / за ред. С. Чернова. – Запоріжжя : РВВ ЗДІА, 

2015. – 349 с. 

14. Яковенко О. І. Управління проектами та ризиками : навч. посіб. / О. І. Яковенко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко 

М. М., 2019. – 196 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/uk/neformalna-osvita   

http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita


У разі успішного проходження на онлайн-платформі «ВУМ online» курсу «Управління проектами» 

(https://vumonline.ua/course/project-management/) з наданням сертифікату, студенту зараховується як виконання 

навчального задання та самостійної робити за модулем 1 – 15 балів. 

У разі успішного проходження на онлайн-платформі «Prometheus» курсу «Логіко-структурний підхід у розробці 

проектної заявки» (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:LvivODA+LS101+2018_T3/about) з наданням 

сертифікату, студенту зараховується як виконання навчального задання та самостійної робити за модулем 2 – 

15 балів. 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування та обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання 

навчальних завдань (10 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); поточна модульна робота 

(10 балів). 

30 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування та обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання 

навчальних завдань (10 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); поточна модульна робота 

(10 балів). 
30 

Екзамен 40 

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 
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