
  

 

       

 СИЛАБУС  

         

навчальної дисципліни 

«Бізнес-планування в туризмі» 

 

Спеціальність 

242 Туризм 

 

Освітньо-професійна програма 

Туризм 

 

Освітньо-професійний 

ступінь 
 Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
 Вибіркова дисципліна 

Форма навчання  Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

 

        4 кредити /120 годин 

 

5 семестр – 3-го року навчання 

 

Мова викладання  Українська 

Анотація 

дисципліни 

 Дисципліна «Бізнес-планування в туризмі» дає уявлення щодо 

планування та організації підприємницької діяльності, оцінки впливу 

зовнішніх та внутрішніх факторів на функціонування туристичного 

бізнесу, формує навички складання бізнес-планів задля ефективного 

функціонування підприємства туристичної інфраструктури. Дана 

дисципліна спрямована на оволодіння студентами методології та 

методики бізнес-планування. Розглядаються принципи та підходи до 

планування; джерела та методи розробки бізнес-ідей; методи, 

процедури та технології бізнес-планування та інформаційні технології, 

які використовуються для моделювання бізнесу та оцінки бізнес-

проектів.  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення дисципліни є сутність бізнес-планів, визначення 

завдань, які ставить перед собою туристичне підприємство; його 

вивчення дає уявлення, якими шляхами повинен розвиватися бізнес у 

туристичній сфері, показує шляхи й засоби реалізації підприємницької 

ідеї щодо планування ринкових, виробничих, організаційних та 

фінансових аспектів майбутнього бізнесу в умовах світової інтеграції. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Дисципліна дає можливість оволодіти сутністю та змістом планування 

підприємств туристичного бізнесу; знати види планів, структуру та 

основні розділі бізнес-плану; володіти технологією розробки бізнес-

плану. Характеризувати основні видів планів у діяльності туристичних 

підприємств; вміти розробити конкурентну картку ринку туристичного 

продукту.  

Володіти методикою розробки маркетингу-плану, вмісти сформувати 

стратегію маркетингу – мікс; вміти розробити проекти фірмового 

стилю, сформувати бренд та імідж підприємства туристичного бізнесу. 

Володіти вимогами до написання та презентації бізнес плану; вміти 

створити бізнес-план туристичного підприємства і вдало проводити 

презентації бізнес-плану. 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


  

 

 

 

 

 

 
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

ПР 01. Знання передових концепцій, методів науково-дослідної та 

професійної діяльності на межі предметних областей туризму  

ПР 03. Здатність використовувати інформаційно-інноваційні методи і 

технології в сфері туризму  

ПР 05. Здатність оцінювати кон’юнктуру туристичного ринку, 

інтерпретувати результати дослідження та прогнозувати напрями 

розвитку суб’єкта підприємницької діяльності в сфері туризму  

ПР 08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно 

нею користуватися  

ПР 10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем 

(адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, 

техніко-технологічна) 

 ПР 15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та 

методів виконання професійних завдань  

ПР 17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в 

професійній туристичній сфері  

ПР 18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях 

ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності. 

 ПР22. Професійно виконувати завдання в невизначених та 

екстремальних ситуаціях 

 

 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ІК. Здатність ставити та успішно розв’язувати на достатньому 

професійному рівні складні науково-дослідницькі та практичні задачі, 

узагальнювати практику туризму, прогнозувати напрями їх розвитку, 

вирішувати професійні проблеми та практичні завдання у сфері туризму як 

в процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог  
ЗК01. Діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей 

та глобалізаційних процесів, пріоритетів національного розвитку;  

ЗК02. Здатність до організації, планування прогнозування результатів 

діяльності;  

ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК08. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій.  

ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.  

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК13. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно. 

ФК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ФК 4. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на 

всіх рівнях управління.  

ФК 6. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 

комплексного туристичного обслуговування (готельного, 

ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного).  

ФК 7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

споживання туристичного продукту.  

ФК 8. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи 

суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем.  

ФК 11. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств 

інформаційні технології та офісну техніку.  



  

ФК 12. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести 

претензійну роботу.  

ФК 13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, 

уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації.  

ФК 16. Здатність працювати з документацією та здійснювати 

розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.  

ФК 17. Відстежувати тенденції функціонування національного та 

світового ринків туристичних послуг, встановлювати взаємозв'язок між 

розвитком туризму та соціально-економічними процесами у країні.  

ФК 18. Розробляти рекомендації для державних органів влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері контролю за туристичною 

діяльністю. 

ФК22. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи 

суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем  

ФК27. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння 

забезпечувати з ними ефективні комунікації 

Структура дисципліни 

Розділ 1. 

Бізнес-планування у діяльності організації 

Тема 1: Сутність бізнес-планування та особливості його здійснення на 

підприємстві  

Тема 2: Види і об'єкти планування діяльності підприємства  

Тема 3: Підготовча стадія розробки бізнес-плану  

 

Розділ 2. 

Структура, розробка та оформлення бізнес-плану 

Тема 1. Галузь, підприємство та його продукція  

Тема 2. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану  

Тема 3. Організаційний розділ бізнес-плану   

Тема 4. Виробничий розділ бізнес-плану   

Тема 5. Фінансовий розділ бізнес-плану   

Тема 6. Маркетинг-план  

 

Розділ 3. 

Бізнес-план як основа підприємницької діяльності 

Тема 1. Оцінка ризиків у бізнес-плані  

Тема 2. Бізнес-план як кінцевий продукт планування  

Тема 3. Презентація та експертиза бізнес-плану  

 

 

 Міжпредметні зв’язки  

   Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Основи менеджменту», «Технологія та організація 

туристичної діяльності», «Туроперейтинг», «Комунікативний 

менеджмент», «Маркетинг в туризмі», «Менеджмент в туризмі» 

     Набуті знання можуть бути використані при написанні курсової 

роботи, проходженні навчальної та виробничої практик. 



  

 
 

 

 

 

 

 

Політика оцінювання  

та академічної 

доброчесності 

      

     Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

      За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

       Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 

заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

Рекомендована 

література 

    

Основна (базова) 

1. Бочан І. О. Основи економічної теорії: інституціональний підхід: навч. 

посіб. / І. О. Бочан. – К.: Знання, 2019. – 211 с.  

2. Должанський І.З., Загорна Т.О. Бізнес-план: технологія розробки. 

Навчальний посібник. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури. – 2019 р. – 

384 с.  

3. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2018. – 224 с.  

4. Економіка підприємства: структурно-логічний навч. посібник/за ред. 

проф. Покропивного С.Ф. – К.: КНЕУ, 2018 с.437.  

5. Загородній А.Г., Павлішевський П.В. Бізнес-план. – Львів: ІНВТ 

“Політекс”, 2018. – 40 с.  

Допоміжна 

6. КучеренкоР.В., КарповВ.А. Маркітан О.Н. Бізнес-планування фірми. 

Навч.посібник. К.Знання, 2018.- 423с.  

7. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. – К.: 

Хрещатик,2019.-800с.  

8. Марцин П.Р. Економіка торгівлі. - Навч. Посібник. – К.: Вид-во 

“Знання України”, 2019. – 358 с.  

9. Македон С.В. Бізнес-план. Навчальний посібник К.: 2019. – 233с.  

10. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування діяльності туристичних 

підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання, 2019. – 241 с.  

11. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. 

Підручник. 2-ге вид. перероб. Та доп. – К.: Центр учбової літератури, 

2018. -472 с.  

12. Навчально-методичний відділ. Розроблення бізнес-плану підприємств. 

Методичні реокмендації. – Львів, ЛІЕТ, 2018. – 20 с.  

 



  

Інформаційні    

ресурси 

1. http://www.library.if.ua/ - Економічний словник [Електронний ресурс] // 

Бібліотека економіста.  

2. www.ukrstat.gov.ua - Статистична інформація [Електронний ресурс] / 

Державний комітет статистики України. 
3. http://rada.gov.ua/ - Офіційний веб-портал Верховної Ради України 

[Електронний ресурс].  

 4. http://www2.unwto.org/ - Офіційний сайт Всесвітньої туристичної 

організації World Tourism Organization (UNWTO): [Електронний 

ресурс].  

 5. http://www.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики України 

[Електронний ресурс].  

 6. https://www.facebook.com/DARTUkraine/ - Державне агентство 

розвитку туризму України [Електронний ресурс]. 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Семінарські заняття  20 

Самостійна робота 66 

                                           ЗАЛІК 

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

 

Оцінка 
ЄКТС 

 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

ІРИНА ВАСИЛІВНА ФЕДЬКО  

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: fedko.iryna@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

туризму,  іноземних мов 

          (назва комісії) 

Протокол № 6 від 13 грудня  2022 р. 

 

Голова циклової комісії _______ Наталія СТОЛЯР 
                                                                                                    (підпис) 
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