


 
 
 



2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

    Характеристика навчальної 

Найменування  Галузь знань, напрям дисципліни 
 

підготовки, освітньо- 
   

показників     
 кваліфікаційний рівень денна форма 

 
заочна форма    

    навчання  навчання 
      

  Галузь знань    

Кількість кредитів – 3  24 «Сфера Нормативна 
  обслуговування»    
      

  (шифр, назва)     
      

  Напрям підготовки    

Модулів – 2 
 242  

Рік підготовки:  «Туризм»      
      

  (шифр, назва)     
      

Змістових модулів – 2  Спеціальність 2-й   
Курсова робота – немає  (професійне Семестр 

Загальна кількість годин  спрямування) 3-й   
 «Туристична 

   

   

– 90 
 

Лекції  діяльність»      

    16 год.  6 
      

    Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 
     

   16 год.  4 
денної форми навчання: 

 

Освітньо- 
   

Лабораторні 
аудиторних – 4 

 

кваліфікаційний  -   

самостійної роботи 
 

рівень: «магістр» 
  

 Самостійна робота 
студента – 7,25 

   

   58 год.  50      

    ІНДЗ: планування проекту 
    Вид контролю: іспит 

 

Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 0,74; 
для заочної форми навчання –0,2 

 
 
 
 

 



3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна дисципліна «Управління проектами в туризмі» читається на кафедрі туризму 
географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для 
студентів-магістрів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм».  

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із сутністю, принципами та 
технологією управління проектами в туризмі, формування сукупності теоретичних знань і 
практичних навичок реалізації основних функцій проектного менеджменту, а також набуття 
необхідних навичок і вмінь здійснювати управління туристичними проектами.  

Завдання курсу : 
� ознайомлення з термінологією та понятійним апаратом менеджменту туристичних 

проектів;  

� вивчення сутності і принципів управління проектами в туризмі; 
� вивчення функцій управління туристичними проектами; 
� засвоєння етапів процесу управління туристичними проектами; 
� засвоєння методичного інструментарію менеджменту туристичних проектів;  

� набуття навичок ініціації та планування туристичних проектів; 
� забезпечення зацікавленості студентів в активній навчальній та науково-дослідній 

роботі.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: понятійний апарат управління проектами в туризмі, технології та інструментарій 
розробки, управління та контролю виконання туристичних проектів.  

вміти: розробити туристичний проект в залежності від цілей підприємства, обґрунтувати 
його доцільність, оцінити його ефективність та скласти план його реалізації. 
 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. 
Теоретичний зміст проектного управління. 

Концептуальне та стратегічне планування туристичних проектів. 
 
Тема 1. Суть та значення проектів в управлінні туристичною діяльністю.  
Поняття туристичного проекту та його складові. Класифікація проектів. Критерії успішності 
проектів. 
 
Тема 2. Система управління туристичними проектами.  
Сутність системи управління проектами та її елементи. Зовнішні чинники управління 
проектами. Команда проекту та її учасники. Функції та принципи проектного менеджменту. 
Процеси управління туристичним проектом. Підходи до здійснення проектного управління. 
 
Тема 3. Обґрунтування доцільності та життєздатності проекту.  
Значення передінвестиційного аналізу та ініціація туристичного проекту. Визначення ідей та 
цілей проекту, проведення попереднього аналізу. Заключний аналіз проекту, розробка його 
концепції та статуту. 
 
Тема 4. Оцінка ефективності туристичного проекту. 
Показники ефективності проекту. Неформальні показники визначення ефективності проектів.  
Вартість грошей у часі. Чиста теперішня вартість проекту. Внутрішня ставка доходності. 
Період окупності інвестицій та індекс прибутковості проекту. 
 
Тема 5. Методологічні основи планування туристичного проекту.  
Суть проектного планування. Рівні планування проекту. Основні етапи проектного планування. 
Планування цілей: принципи, правила та методи. Призначення відповідальних і побудова 
матриці відповідальності. Стратегічне планування і побудова плану по віхах. 



Змістовий модуль 2. 
Тактичне планування. Управління, контроль, завершення виконання 

туристичного проекту. 
 

Тема 6. Сіткове і календарне планування проекту.  
Основи сіткового планування (розробка тактики проекту). Етапи сіткового планування. Методи 
сіткового планування робіт проекту. Метод критичного шляху (CPM). Метод оцінки і перегляду 
планів (PERT). Календарне планування робіт проекту. 

 
Тема 7. Технології планування ресурсів, витрат та бюджету в проектному управлінні. 
Планування ресурсів в проектному менеджменті. Планування витрат та бюджету проекту. 
Проектне фінансування: поняття та етапи. Джерела фінансування проектів. Власні фінансові 
кошти. Позичкові фінансові кошти та джерела їх формування. Зовнішні інвестиції як джерела 
фінансування проектів. 

 

Тема 8. Контроль і регулювання проектної діяльності. Завершення проекту.  
Поняття та види контролю. Формування системи проектного контролю. Моніторинг і 
управління змінами. Процеси завершення проекту. 

 
Тема 9. Управління та розвиток проектної команди. 
Управління командою проекту. Лідерство і мотивація в команді.  Поняття та види конфліктів.  
Управління конфліктами в проектах.  Професійний розвиток команди.       

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ     
                       

         Кількість годин        
Назви змістових модулів і     Денна форма     Заочна форма   

тем Усьо-     у тому числі  Усьо    у тому числі  
 го  л   п лаб Інд ср -го  л  п лаб  інд ср 

1 2   3   4 5 6   7 8   9 10 11  12 13 
      Змістовий модуль 1.           

Теоретичний зміст проектного управління. Передінвестиційний аналіз  
 та планування туристичних проектів.        
Тема 1. Суть та значення 

9 
           

6 
         

проектів в управлінні  2  2     5   1      5 
туристичною діяльністю.                       
Тема 2. Система 

9 
           

6 
         

менеджменту туристичних  2  2     5   1      5 
проектів                       
Тема 3.Обґрунтування 

9 
           

6 
         

доцільності та  2  2     5   1      5 
життєздатності проекту                       
Тема 4. Оцінка 

9 
           

6 
         

ефективності  2  2     5     1    5 
туристичного проекту                       
Тема 5. Методологічні 

9 
           

6 
         

основи планування  2  2     5   1      5 
туристичного проекту.                       
Разом – змістовний 45  10  10     25 30   4  1    25 модуль 1             

                      

     Змістовий модуль 2.           
Тактичне планування. Управління, контроль і завершення     

 виконання туристичного проекту.        
Тема 6. Сіткове і 12  2  2     8 8     1    7 

календарне планування              
                      



туристичного проекту.                      

Тема 7. Технології                      
управління і планування  12  2 2   8  8  1 1     6  
ресурсів, витрат та              

                     

бюджету проекту                      
                       

Тема 8. Контроль і                      
регулювання проектної   10  1 1   8  7  1      6  
діяльності. Завершення               

                     

проекту                      
Тема 9. Управління та                      
розвиток проектної   11  1 1   9  7    1     6  
команди                      
Разом – змістовний   45  6 6   33  30  2 3     25  

модуль 2              
                     

Усього годин   90  16 16   58  60  6 4     50  
                      

   6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ          
                    

№ 
               Кількість годин  
    Назва теми              

з/п           денна   заочна  
                  

                форма   форма  

1 
Суть та значення управління проектами в діяльності     

2 
     

туристичного підприємства. Класифікація проектів.          
            

2 
Система управління туристичними проектами: функції,     

2 
     

принципи та процеси. Оточення проекту.            
              

3 Обґрунтування доцільності та життєздатності проекту     2   1  

4 
Планування та управління ресурсами проекту. Фінансування   

2 
     

проекту: процес та джерела фінансового забезпечення.          

            

5 
Контроль і регулювання проектної діяльності. Завершення   

1 
     

проекту.                    
                      

6 Формування та розвиток проектної команди .       1      
                     

 Разом               10   1  
              

    7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ          
                   

№ 
               Кількість годин  
  

Назва змістового модуля 
             

        

денна 
  

заочна 
 

з/п            
               

форма 
  

форма 
 

                   

1 Методи визначення життєздатності та прибутковості проекту.   2  1  
          

2 Початкові технології планування туристичних проектів.     2  1  
                       

3 
Сіткове та календарне планування туристичного проекту. 

  
2 

 
1 

 
     
            

 Разом з семінарськими заняттями       6  3  
              

  7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ            
                       

№                Кількість годин  
з/п 

                

     

Назва теми 
             

           денна   заочна  
               
                   

                форма   форма  
1 Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені.          



Разом  
8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№  Кількість 
з/п 

Назва теми 
годин 

 денна заочна   

  форма форма 

1 
Історичні передумови виникнення і розвитку проектного 

5 5 
менеджменту.    

 Програмне забезпечення проектного менеджменту: Microsoft   
2 Project, Microsoft Project Central. Проблеми впровадження 5 5 

 систем автоматизації управління проектами.   

3 
Передінвестиційний аналіз проекту. Неформальні методи 

5 5 
оцінки проектної ефективності. Розробка статуту проекту.    

4 
Основи проектного планування. Методи та принципи 

5 5 
планування цілей та розподілу проектних обов’язків.    

5 
Планування стратегії реалізації проекту. Методика розрахунку 

5 5 
сіткових та календарних планів реалізації проектів.    

    

6 
Сучасні організаційні структури управління проектами. Їх 

8 7 
класифікація та характеристика.    

7 
Поняття ризику в проектній діяльності та методи його 

8 6 
мінімізації при підготовці та реалізації туристичних проектів.    

8 
Вимоги до менеджера проекту. Взаємини керівника з 

8 6 
підлеглими і клієнтами. Лідерство і мотивація в команді.    

9 Управління якістю проектів. 9 6 
    

 Разом 58 50 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
 

«Обґрунтування доцільності та планування туристичного проекту» 
Завдання:  

1. Розробка концепції проекту. Необхідно обґрунтувати актуальність, доцільність та 
своєчасність туристичного проекту, доцільним є використання неформальних методів 
дослідження, таких як статистичні дані, результати досліджень міжнародних організацій 
тощо.  

2. Планування цілей та здійснення їх декомпозиції, побудова ієрархічної структури робіт 
(ІСР).  

3. Призначення відповідальних і розподіл проектних функцій. Побудова структурної 
схеми організації (ССО) проекту та матриці відповідальності.  

4. Здійснення стратегічного планування. Розробка стратегії реалізації проекту, побудова 
плану по віхах.  

5. Здійснення тактичного планування. Схематична побудова сіткового графіка зі 
взаємозв'язками та визначенням критичних робіт.  

6. Написання висновків по тематиці дослідження. 
 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, ілюстрація, демонстрація.  
Практичне заняття: доповідь, відповідь, дискусія. 

 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль засвоєння навчального курсу включає: 



1. Поточний – здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він передбачає 
перевірку знань студентів з тем семінарських, практичних та лекційних занять та умінь 
самостійно опрацьовувати навчально-методичну літературу по даній тематиці, а також 
виконувати завдання самостійної роботи.  

2. Підсумковий – здійснюється у формі іспиту. Кожен студент отримує індивідуальний 
екзаменаційний білет, який містить запитання по кожній темі навчальної дисципліни. Для 
написання екзаменаційних завдань необхідний допуск, а саме наявність не менше 20 балів за 
поточний семестр.  

Отримані бали під час іспиту плюсуються до балів отриманих на семінарських та 
практичних заняттях. 
 

12.Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту) 

              Підсумко-  
   Поточне тестування та самостійна робота   вий тест Сума 
              (іспит)  
 Змістовий модуль 1   Змістовий модуль 2    

М1 Т1 Т2 Т3 Т4 T5  М 2 Т6 Т7 Т8 Т9 ІНДЗ  50 100 
8 3 3 3 3 3 23 8 3 3 3 3 7 27   

 

Т1, Т2, Т3 …Т9 ‒ теми семінарських і практичних занять. 
М1 та М2 ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 
61-70 D 

задовільно  
51-60 Е  
21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F незадовільно (без права перездачі) 
не зараховано (без права 

перездачі) 

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова  

1. Бабаєв В.М. Управління проектами : навч. посіб. [Електронний ресурс] / В.М. Бабаєв. 
― Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/4464/2/Навчальний_ посибник_Лекции_1-16.pdf. 

2. Ноздріна Л. В. Управління проектами: підручник [Електронний ресурс] / 
Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай // За заг. ред. Л. В. Ноздріної. ― К. : Центр учбової 
літератури, 2010. ― 432 с. ― Режим доступу : 
http://www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2010/Upravlinnya%20proektami-Nozdrina2010.pdf.  

3. Петренко Н.О. Управління проектами : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Н.О. 
Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. ― К. : Центр учбової літератури, 2015. ― 244 с. ― 
Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/upravlinnay_proektamy_petrenko.pdf.  

4. Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. / Г.М. Тарасюк. ― 3-є вид., ― К. : 
Каравелла , 2009. ― 320 с. 

5. Тян Р. Б. Управління проектами: підручник / Р. Б. Тян, Б. І. Холод, В.А. Ткаченко. ― К. 
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