НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Управління проектами в туризмі
КАФЕДРА

туризму
РОЗРОБНИК

Загородня Юлія Володимирівна
к.е.н., доцент

zahorodnia.yu@inbox.dsum.edu.ua

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5

42

108

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

другий

українська

залік

магістр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для спеціальності 073 «Менеджмент»
- вибіркова для всіх здобувачів вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

теоретична та практична підготовка майбутніх менеджерів у галузі управління
інвестиційними проектами підприємств, засвоєння особливостей їх реалізації у сфері
туризму, формування у студентів цілісної системи знань і вмінь ефективного здійснення
інвестиційних проектів на підприємстві.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Основні поняття та положення управління проектами
туристичного підприємства
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Теоретичні засади управління проектами туристичного
підприємства.
Інвестування капіталу в проекти туристичного підприємства.
Методичні підходи до аналізу та планування проектів туристичного
підприємства.Еволюція підприємства
Особливості управління проектами в туризмі.

Модуль 2. Особливості управління проектами туристичного підприємства
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.

Формування стратегії управління проектами підприємства.
Управління фінансовим забезпеченням реалізації проектів
туристичного підприємства
Управління реальними проектами підприємства.
Особливості управління інноваційними проектами туристичного
підприємства.
Управління фінансовими проектами підприємства.
Управління ризиками проекту туристичного підприємства.

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

─
─

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і
аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення

─
─
─
─

Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;
Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та
соціальну відповідальність;
Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення
задач управління організацією;
Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати наукових робіт та
готувати їх до оприлюднення

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 15 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
-

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Господарський кодекс // Відомості Верховної Ради. - 2003. №№18, 19-20, 21-22.
2. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 20.03.91 р. зі
змінами та доповненнями //www.rada.gov.ua
3. Про банкрутство: Закон України від 14.05.92 р. зі змінами та
доповненням // www.rada.gov.ua
4. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. №
1576-ХІІ зі змінам та доповненнями //www.rada.gov.ua
5. Про інвестиційну діяльність: Закон України // www.rada.gov.ua
6. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України //
www.rada.gov.ua
7. Бланк І.О., Гуляєва Н.М Інвестиційний менеджмент: підручник / за
ред. A.A. Мазаракі. – K., 2003. – 397 с.
8. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: учеб.
пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.
9. Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління
інвестиціями: навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2004.
– 231 с.
10. Бандурка A.A., Бандурка А.М., Носова О.В. Иностранные
инвестиции в экономику Украины. – Xарьков: Изд-во Нац. ун-та
внутр. дел, 2004. – 448 с.
11. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учеб. курс. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – К.: Эльга, 2004. – 550 с.
12. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи. – K.:
Знання, 2002. – 318 c.
13. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Изд-во
«Питер», 2000. – 160 с.
14. Бузько И.Р., Вартанова Е.В., Голубенко A.A. Стратегическое
управление инвестициями и инновационная деятельность
предприятия. – Луганск: Изд-во Восточноукраинского нац. ун-та
им. В. Даля, 2002. – 176 с.
15. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні
напрями їх реалізацїї. – К.: ВІРА-Ресторану, 1999. – 320 с.
16. Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П., Великий
Ю.М. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник / за ред. В.М.
Гриньова. – Xарків: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 664 с.
17. Екимов С.В., Белая Е.А Инвестиции в условиях
неопределенности. – Д.: Наука и образование, 2001. – 192 с.
18. Енджейчик И. Современный туристический бизнес. Экостратегии в
управлении фирмой: пер. с польск. – М.: Финансы и статистика,
2004. – 272 с.
19. Здоров А.Б. Экономика туризма: учебник. – М.: Финансы и
статистика, 2004. – 272 с.

