ВСТУП
1. Мета дисципліни – сформувати у студентів методологічні знання та практичні навички
необхідні для управління проектами з урахуванням специфіки функціонування підприємств
туристичної сфери в сучасних умовах.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1) успішне опанування курсів, які читаються на освітньо-кваліфікаційному рівні
«бакалавр»: «Основи регіонального розвитку туризму», «Моніторинг розвитку туризму»,
«Менеджмент туризму», «Математичні методи з основами вищої математики і статистики».
2) володіння навичками роботи з картографічними джерелами, комп’ютерними
програмами Microsoft Word, Excel, PowerPoint програмним забезпеченням для користування
Інтернетом.
3. Анотація навчальної дисципліни – Викладаються методологічні аспекти управління
проектами в туризмі, зокрема роль проектів у забезпеченні розвитку туристичної галузі, їх
принципи, цілі, завдання та функції. Аналізуються особливості управління проектами в туризмі.
Оцінюються методи дослідження інвестиційної привабливості окремих туристсько-рекреаційних
регіонів. Розглядаються завдання, принципи, стратегічні цілі формування стратегії управління
проектами туристичного підприємства та основні параметри оцінки її результативності.
Викладаються основи управління фінансовим забезпеченням реалізації проектів туристичного
підприємства. Розглядається поняття бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту, його зміст і
порядок розробки. Характеризуються ризики, що супроводжують реалізацію проектів
туристичного підприємства.
4. Завдання (навчальні цілі):


Дослідити особливості управління проектами в галузі туризму (ІК, ЗК3)



Проаналізувати сучасний методичний інструментарій оцінки ефективності проектів
(ФК2, ФК8)



Визначити порядок підготовки до розгляду реальних проектів (ФК12)



Ознайомити з оцінкою інвестиційної привабливості окремих проектів підприємств у
сфері туризму (ФК11)



Проаналізувати ефективність окремих проектів (ЗК10, ФК12)



Визначити заходи зменшення ризиків проектів туристичних підприємств (ЗК1, ФК10)

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність
та відповідальність)

Код

1.1

1.2
1.3
1.4

Результат навчання
Знати: теоретичні засади управління
проектами туристичного підприємства;роль
проекту у забезпеченні розвитку туристичної
галузі та окремих підприємств
визначення та основні елементи проекту
класифікацію проектів
життєвий цикл проекту та його основні
етапи

Форми (та/або
методи і технології)
викладання і
навчання

Методи
оцінювання та Відсоток у
пороговий
підсумковій
критерій
оцінці з
оцінювання (за дисципліни
необхідності)

лекція

4%

самостійна робота
семінарське заняття
лекція

3%
4%
4%

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

задачі
та
характеристику
основних
особливостей управління проектами в
туризмі
методологію передпроектного аналізу
специфічні види інвестиційних проектів в
туризмі
методи
дослідження
інвестиційної
привабливості туристичної галузі
послідовність процесу розробки стратегії
управління проектами, зміст основних його
етапів
характеристику основних форм реальних
інвестиційних
проектів
підприємств
туристичної індустрії
основні методи управління часом у проекті
основні принципи формування джерел
фінансування
проектів
туристичного
підприємства
основи управління якістю проекту
основи управління командою проекту
класифікацію видів ризиків, що виникають
при реалізації проектів
знати процедуру управління змінами в
проектах
знати процес завершення проекту
Вміти: визначати особливості контексту
проекту в туризмі

лекція
семінарське заняття
самостійна робота

4%
Тест,
правильних
відповідей

60%

самостійна робота

4%
3%
3%

семінарське заняття
4%
самостійна робота
3%
лекція
самостійна робота

4%
3%

самостійна робота
самостійна робота
самостійна робота

3%
3%
3%

семінарське заняття

4%

семінарське заняття
семінарське заняття

4%
20%

оцінювати
інвестиційну
привабливість самостійна робота
окремих проектів підприємств у сфері
туризму
аналізувати та оцінювати ефективність лекція
окремих проектів

Виступи
доповнення
семінарських
заняттях

та
на

пропонувати заходи зменшення ризиків самостійна робота
проектів туристичних підприємств
розробляти стратегію управління проектами семінарське заняття
туристичного підприємства
запропонувати та обґрунтувати ідею самостійна робота
власного
проекту
виведення
нового
туристичного продукту на ринок

презентація
30%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
(необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)
7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів: рівень досягнення поставлених цілей навчання визначається за
результатами письмової розгорнутої контрольної роботи (тесту), виступу на семінарських
заняттях, участю у дискусіях, підготовки презентації, оволодіння необхідними методологічними
знаннями та практичними навичками необхідними для управління проектами з урахуванням
специфіки функціонування підприємств туристичної сфери в сучасних умовах.
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному
рівні наступна:
- семестрове оцінювання:
1. Тестова робота 1: РН 1.1.— РН 1.6 — 40 балів / 30 балів.

2 Виступи на семінарських заняттях 2: РН 1.7.— РН 1.12 —20 балів / 10 балів.
3. Доповнення, дискусії під час семінару 3: РН 1.1.-1.12 — 10 балів/ 5 балів
4. Виконання презентації: РН 2.1-3.2 — 30 балів / 15 балів
7.2 Організація оцінювання:
Заняття проводяться у вигляді лекцій та семінарського заняття. Завершується дисципліна
заліком.
Після завершення розгляду відповідних тем проводиться тестова перевірка. Набуття
студентами знань та навичок також оцінюється під час семінарського заняття, участю у дискусії та
виконанні презентації.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських занять
Кількість годин
№
Назва теми*
Самостійна
п/п
лекції семінарські
робота

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Вступ.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. Теоретичні засади управління проектами
туристичного підприємства
Тема 2. Визначення поняття «проект» у вітчизняній та
зарубіжній літературі. Основні елементи проекту.
Тема 3. Класифікація проектів.
Тема 4. Сутність та процеси управління проектами в
туризмі
Тема 5. Особливості контексту проекту в туризмі
Тема 6. Формування стратегії управління проектами
туристичного підприємства
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. Життєвий цикл проекту та його основні етапи
Тема 2. Методологія передпроектного аналізу
Тема 3. Розробка концепції проекту. Управління
інтеграцією проекту
Тема 4. Мобілізація ресурсів проекту
УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУЦІЙНИМИ ПІДСИСТЕМАМИ
ПРОЕКТУ В ТУРИЗМІ
Тема 1. Управління часом у проекті
Тема 2. Розробка та контроль календарного плану
Тема 3. Управління вартістю проекту
Тема 4. Планування ресурсів
Тема 5. Управління якістю проекту
Тема 6. Управління командою проекту
Тема 7. Управління комунікаціями проекту
Тема 7. Управління конфліктами в проектах
Тема 8. Управління ризиками проекту
МОНІТОРИНГ ПРОЕКТУ
Тема 1. Моніторинг проекту та оцінка економічної
ефективності
Тема 2. Особливості управління інноваційними
проектами в туризмі
ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ
Тема 1. Управління змінами і завершення проекту
Підсумкова контрольна робота (тест)
ВСЬОГО

Загальний обсяг 90 год, в тому числі:
Лекцій – 10 год.
Семінарські заняття - 10 год.
Консультації – 1 год.
Самостійна робота - 69 год.

2

5
5
2
2
2
2
2
5
5

2
2
5
5
5
5
5
5
9
2
10
1
1
10

10

69
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