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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Планування і організація туристичного бізнесу» 
буде корисна майбутнім фахівцям в галузі туризму, оскільки визначає 
об'єктивну необхідність планової діяльності в умовах ринкової економіки, 
технологію планування, а також планування діяльності туристичного 
підприємства в умовах глобальної пандемії. Основними перевагами 
дисципліни є розкриття поняття бізнес-плану й бізнес-планування, мети 
створення бізнес-плану та основних етапів його розробки; основних підходів 
до розробки стратегії підприємства; вивчення конкурентного середовища та 
конкурентних переваг. При викладанні дисципліни активно застосовуються 
практичні завдання, тести, усне опитування тощо. Вивчення даної 
дисципліни формує у студентів здатність аналізувати діяльність суб’єктів 
індустрії туризму на всіх рівнях управління; розробляти, просувати, 
реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту; 
розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта 
туристичної індустрії та її підсистем тощо. 

Мета та цілі 

Мета дисципліни полягає у висвітленні питань теорії та практики 

планування виробничо-господарської та соціально-економічної діяльності 

туристичного підприємства в ринкових умовах; розкритті теоретичних основ 

планування діяльності туристичних підприємств, основних факторів, що 

визначають місце туристичного підприємства на ринку. Для досягнення 

мети поставлені такі основні цілі: формування знань про сучасні вимоги до 

процесу планування в туристичному підприємстві, принципи та методи 

розробки планів господарської, економічної та соціальної діяльності; 

визначення місця туристичного підприємства на ринку з врахуванням 

конкурентноздатності, якості товару та інших його споживчих характеристик; 

висвітлення підходів щодо планування матеріально-технічного та кадрового 

забезпечення процесу надання туристичних послуг; розкриття змісту та 

сутності планування, потреби в матеріально-технічних ресурсах та потреби 

ресурсів для створення виробничих запасів, необхідних для забезпечення 



ритмічності процесу надання послуг; розкрити підходи до обґрунтування 

кількості працюючих на туристичному підприємстві; дослідити сутність 

соціальної діяльності туристичного підприємства;вивчити зміст та методи 

планування витрат на виробництво та реалізацію продукції (послуг), 

методику розробки фінансового плану підприємства (балансу доходів і 

витрат). 

Результати 
навчання 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 

що 
відповідають 

заявленим 
цілям програми 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 
туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з 
обслуговування туристів. Знати, розуміти і вміти використовувати на 
практиці базові поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та 
туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також 
світоглядних та суміжних наук. Ідентифікувати туристичну документацію та 
вміти правильно нею користуватися. Розуміти принципи, процеси і 
технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його 
підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, 
економічна, техніко-технологічна). Виявляти проблемні ситуації і 
пропонувати шляхи їх розв’язання. 
 
 
 
 
 
 
Навички аналізу та порівнняння, здатність планувати та управляти часом, 
розуміння важливості дедлайнів, здатність логічно і системно мислити. 

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: Основи економічної теорії, Організація 
туристичних подорожей 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

1. Сутність 
планування в 

ринковій 
економіці 

Об'єктивна необхідність планової діяльності в умовах 
ринкової економіки. Форми планування і види планів. 
Технологія планування. Планування діяльності туристичного 
підприємства в умовах глобальної пандемії. 

Тести, 
практичні 
завдання 

2. Зміст процесу 
планування 

Предмет, об'єкт та зміст планування. Планування — основна 
функція системи управління. Завдання курсу планування 
діяльності туристичних установ.  

Тести, 
практичні 
завдання 

3. Методологічні 
рівні наукового 

дослідження 

Теоретичний рівень. Теоретико-емпіричний рівень. 
Емпіричний рівень. Кабінетні дослідження. Дослідження з 
виходом на об'єкт (польові).  

Тести, 
практичні 
завдання 

4. Вибір 
орієнтації 

планування 

Реактивізм. Інактивізм. Преактивізм. Інтерактивізм. Основні 
принципи інтерактивного планування. 

Тести, 
практичні 
завдання  

5. Здійснення 
класифікації 

видів 
планування 

Виділення об'єктів планування на туристичних 
підприємствах. Типізація планування залежно від обраного 
об'єкта: нормативне, стратегічне, тактичне та операційне. 
Побудова трьох підсистем планування діяльності 
туристичних підприємств. 

Тести, 
практичні 
завдання 



6. Історія 
створення 

туристичних 
підприємств та 

їх сучасне 
бізнес-

планування 

Планування перших мандрівок. Особливості сучасного 
планування суб’єктами туристичного бізнесу. 
 

Тести, 
практичні 
завдання 

7. Розробка та 
економічне 

обґрунтування 
регіональних 

програм 
розвитку 

Основні підходи до розробки регіональних програм розвитку 
туризму. Концептуальні засади планування розвитку 
туризму. Методи планування та прогнозування розвитку 
туризму. Особливості стратегічного планування розвитку 
туризму та його місце у системі управління регіональним 
розвитком. 

Тести, 
практичні 
завдання 

8. Бізнес-план і 
його роль у 

розвитку 
туристичних 

підприємств та 
структура 

Поняття бізнес-плану й бізнес планування. Мета створення 
бізнес-плану. Основні етапи розробки, особливості й обсяги 
бізнес-планів. Основні види бізнес-планів. Структура бізнес-
плану. Зміст розділу «Короткий опис можливостей 
підприємства». Характеристика підприємства. 
Характеристика продукції (послуг), що виробляється 
підприємством. 

Тести, 
практичні 
завдання 

9.Основні 
підходи до 
розробки 
стратегії 

підприємства 

Види маркетингових стратегій. Стратегічні альтернативи, що 
базуються на методі «товар — ринок». Стратегії за методом 
«Бостон консалтинг груп». Стратегічна модель Портера. 

Практичні 
завдання, 

тести 

10.Характеристи
ка 

конкурентного 
середовища та 

конкурентні 
переваги 

Характеристика конкурентного середовища. Аналіз сильних 

та слабких сторін (SWOT-аналіз). Визначення найбільш 

конкурентоспроможного товару.  

 

Практичні 
завдання, 

тести 

11. План 
маркетингу 

Типи маркетингу. Зміст розділу. Визначення попиту й 
можливості ринку. Конкуренція й інші зовнішні фактори. 
Стратегія маркетингу. Стратегія збуту й розподілу. Стратегія 
ціноутворення. 

Практичні 
завдання, 

тести 

12. План 
виробництва 

Виробнича програма в підприємствах ЖКГ. Розрахунок 
потреби в основних виробничих фондах. Планування обсягу 
реалізації продукції. Розрахунок потреби в ресурсах на 
виробничу програму. Розрахунок потреби в персоналі та 
заробітній платі. Кошторис витрат і калькуляція собівартості. 
Потреба в додаткових інвестиціях. 

Практичні 
завдання, 

тести 

13. Організаційн
ий план 

Обґрунтування вибору юридичної форми організації бізнесу. 
Визначення потреби в персоналі з розподілом по категоріях. 
Створення організаційної структури управління 
підприємства. 

Практичні 
завдання, 

тести 

14. Фінансовий 
план 

Зміст, завдання та методи фінансового планування. Прогноз 
звіту про доходи і видатки. Рух грошових коштів внаслідок 
фінансової діяльності підприємства. Прогноз балансу активів 
та пасивів підприємства. 

Практичні 
завдання, 

тести 

15. Аналіз 
потенційних 

ризиків 

Загальне поняття ризику. Види ризиків. Вплив очікуваних 
ризиків на діяльність підприємства у зв’язку з пандемією. 

Практичні 
завдання, 

тести 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1 30 

Змістовий модуль 2 30 

Підсумковий контроль (теми 1-15) – екзамен 40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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