




1. Структура навчальної дисципліни 

 
Показник 

Всього годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

(дистанційна) 
форма навчання 

Кількість кредитів/годин 4,0 4,0 

Аудиторні заняття, год. 42 20 

Самостійна робота, год. 78 100 

Аудиторні заняття: 

- лекції, год. 28 12 

- лабораторні заняття, год. - - 

- практичні заняття, год. 14 8 

- семінарські заняття, год. - - 

Самостійна робота: 78 100 

- підготовка до лабораторних (практичних 
- семінарських) занять 

15 20 

- опрацювання окремих розділів програми, які 
не виносяться на лекції 

15 20 

- виконання контрольних завдань 15 20 

- виконання індивідуальних завдань 15 20 

- виконання курсових проектів (робіт) - - 

- підготовка та складання заліків, екзаменів, 
- контрольних робіт, рефератів, есе, тестування 

18 20 

Екзамен 2 2 

Залік - - 

 

 

 

 

Частка годин самостійної роботи студента: 

денна форма навчання – 65% 

заочна форма навчання  – 83% 
 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

Програма та тематичний план дисципліни «Управління проектами в готельно-

ресторанному бізнесі» полягає у формуванні у слухачів знань та навичок з 

організації та управління проектами, що забезпечують створення і впровадження 

нових видів продукції, технологій та ґрунтовному вивченні принципів роботи в 

ринковій економіці готельно-ресторанного комплексу. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни.  

Завданнями вивчення дисципліни є: 

 ознайомлення слухачів з історією розвитку методів управління проектами; 

 дослідження теоретичних і методичних основ системи управління проектами 

в готельно-ресторанному бізнесі; 

 оволодіння методичними підходами до прийняття рішень з вироблення 

концепції проекту, його структуризації та оцінки; 

 вивчення ролі і функцій командного синергізму і ефективність команди в 

управлінні проектами в готельно-ресторанному бізнесі; 

 освоєння інструментарію планування і контролю ходу виконання проекту; 

 надбання і розвиток навичок дослідницької та творчої роботи, економічного 

моделювання проектів із застосуванням програмних засобів. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей:  

Загальних: 

- Гнучкість мислення (ЗК1). Набуття гнучкого мислення, відкритість до 

застосування знань у галузі готельно-ресторанної справи та компетентностей у 

широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. 

- Аналіз та синтез (ЗК3). Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу економічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-

наслідкових зв’язків, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій, 

стратегічне управління, організація та планування професійної діяльності. 

Фахових: 

- Інноваційна діяльність (ФК4) – здатність здійснювати пошук і вивчення 

нових можливостей, створення чогось нового в контексті дослідницької роботи, 

уміння об’єктивно оцінювати та аналізувати наслідки впровадження інновацій в 

галузі індустрії гостинності. 

- Аналітична складова (ФК5) –  здатність до підготовки аналітичних матеріалів 

для оцінки в галузі економічної політики, здатність аналізувати та використовувати 

різноманітні джерела інформації для проведення економічних розрахунків, здатність 

складати прогнози головних фінансово-економічних показників діяльності 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

- Проектно-економічна діяльність (ФК6) – здатність до самостійної підготовки 

завдань і розробки проектних рішень з врахуванням фактору невизначеності, 

здатність оцінювати ефективність проектів, здатність розробляти стратегії поведінки 

в умовах здійснення підприємницької діяльності готельно-ресторанної сфери.  

Програмні результати навчання: 



- знати, розуміти та використовувати теорію та практику конструювання та 

впровадження нововведень у готельному та ресторанному господарствах (РН3). 

- вміти висувати і розвивати нові ідеї щодо розвитку бізнесу, акумулювати їх, 

розробляти нові проекти щодо надання послуг та виробництва продукції з 

використанням інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів 

(РН10). 

- вміти самостійно формувати мету, ставити завдання, проводити дослідження 

та аналізувати отримані результати стосовно проектування, організації та 

управління готельно-ресторанним бізнесом, здійснювати пошук достовірної 

інформації про вид діяльності та сферу застосування прогнозованих результатів 

функціонування суб’єктів підприємництва, а також розробляти практичні 

рекомендації для суб’єктів підприємництва з урахуванням показників їх 

функціонування та результатів моделювання і прогнозування тенденцій розвитку, а 

також техніко-технологічних і управлінських інноваційних рішень (РН14). 

 

 

3. Опис навчальної дисципліни 
 

3.1 Лекційні заняття 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1. 

Проект як об’єкт управління. 

1.1. Предмет, головна мета дисципліни «Управління проектами в 

підприємницькій діяльності». 

1.2. Поняття «проект», види проектів та їх загальні ознаки. 

1.3. Основні риси проекту в готельно-ресторанному бізнесі. 

2 0,5 

2. 

Основи управління проектами. 

2.1. Історія управління проектами. 

2.2. Фази життєвого циклу проекту. 

2.3. Структура і оточення проекту. 

2.4. Учасники проекту. 

2 0,5 

3. 

Оцінка ефективності проектів в готельно-ресторанному бізнесі. 

3.1. Види аналізу проектів. 

3.2. Показники ефективності проектів. 

2 1 

4. 

Планування реалізації проекту. 

4.1. Сутність планування проекту, цілі, призначення і види планів. 

4.2. Сіткове планування. 

2 1 

5. 

Команда проекту. 

5.1. Поняття командного синергізму і ефективність команди. 

5.2. Управління віртуальними проектними командами. 

2 0,5 

6. 

Організаційні засади проектування готельно-ресторанних комплексів.  

6.1. Основні терміни і визначення. Склад проекту. 

6.2. Вибір місця під забудову та визначення земельної ділянки. 

6.3. Види ефекту від реалізації проектів в готельно-ресторанному 

бізнесі. 

2 1 

7. 

Методи управління проектами. 

7.1. Особливості використання аутсорсингу в управлінні проектами 

готельно-рестораннного бізнесу.  

7.2. Офшоринг та краудсорсинг. 

2 1 

8. 

Складання кошторису і бюджету проекту.  

8.1. Кошторис проектних витрат як засіб підвищення ефективності 

проекту. 

2 1 



8.2. Структура кошторисної вартості. 

8.3. Бюджетування проекту: основні поняття 

8.4. Експертиза й затвердження проектів. 

9. 

Управління проектами в умовах невизначеності і ризику. 

9.1. Основні принципи управління проектними ризиками. 

9.2. Типові ризики проекту. 

9.3. Ідентифікація ризиків. 

2 1 

10. 

Методи оцінки ризику проекту. 

10.1. Методи кількісного аналізу проектних ризиків. 

10.2. Методи та засоби впливу на ризик. 

10.3 Страхування як метод впливу на ризик. 

2 0,5 

11. 

Інструменти управління проектними ризиками. 

11.1. Гарантії, як метод управління проектним ризиком в готельно-

ресторанному бізнесі. 

11.2. Страхування як метод впливу на ризик. 

2 1 

12. 

Інвестування проектів в готельно-ресторанній сфері.  

12.1. Склад і структура витрат на виконання проекту. 

12.2. Джерела фінансування інноваційних проектів. 

2 1 

13. 

Інструментальні засоби автоматизованого управління проектами. 

13.1. Автоматизоване управління проектами. 

13.2. Програмні комплекси автоматизованого управління проектами. 
13.3 Автоматизоване робоче місце керівника інноваційних проектів. 

2 1 

14. 

Міжнародні та національні стандарти із управління проектами. 

14.1. Загальні підходи до стандартизації в області управління 

проектами. 

14.2. Професійні організації із управління проектами. 

14.3. Міжнародні стандарти управління проектами. 
14.4. Національні стандарти управління проектами. 

2 1 

Усього годин 28 12 

 

3.2. Практичні (семінарські, лабораторні) заняття 

№ Тема заняття 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Проект як об’єкт управління. Основи управління проектами. 2 1 

2 
Оцінка ефективності проектів. Сіткове планування у проектній 

діяльності. 
2 1 

3 
Методи управління командою проекту в готельно-ресторанному бізнесі. 

Вибір місця під забудову та визначення земельної ділянки для 

будівництва об’єктів готельно-ресторанного комплексу. 

2 1 

4 
Аутсорсинг, офшоринг та краудсорсинг у проектній діяльності 

готельно-ресторанного бізнесу. Проектно-кошторисна документація. 

Кошторис і бюджет проекту. 

2 2 

5 
Принципи управління проектними ризиками. Методи оцінки ризику 

проекту. 
2 1 

6 
Гарантії та страхування, як метод управління проектним ризиком в 

готельно-ресторанному бізнесі. Джерела фінансування інноваційних 

проектів в готельно-ресторанному бізнесі. 

2 1 

7 
Інструментальні засоби автоматизованого управління проектами. 

Міжнародні та національні стандарти із управління проектами. 
2 1 

Усього годин 14 8 

 

 



3.3. Самостійна робота 

№ Найменування робіт 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 підготовка до лабораторних (практичних семінарських) занять 15 20 

2 опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на лекції 15 20 

3 виконання контрольних завдань 15 20 

4 виконання індивідуального науково-дослідного завдання 15 20 

5 виконання курсових проектів (робіт) -  

6 
підготовка та складання заліків, екзаменів, контрольних робіт, 

рефератів, есе, тестування 
18 20 

 Усього годин 78 100 

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

Форма підсумкового семестрового контролю – екзамен 

 

Модуль 1 Модуль 2 
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Аудиторна та самостійна 

робота 

Аудиторна та самостійна 

робота 

Теоретичний 

курс 

(тестування) 

Практична 

робота 

Теоретичний 

курс 

(тестування) 

Практична 

робота 

20 20 15 20 25 100 

 

Шкала оцінювання: 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 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 



5. Навчально-методичне забезпечення 

1. Федишин І.Б., Нагорняк Г.С., Кузь Т.І. Методичні вказівки для виконання 

індивідуального науково-дослідного завдання з предмету «Управління проектами в 

готельно-ресторанному бізнесі» для студентів спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. – Тернопіль: ТНТУ 

імені Івана Пулюя, 2019. – 30 с. 

 

 

6. Рекомендована література 

Базова: 

1. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: 

Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2014. – 231 с 

2. Березін О.В., Безпарточний М.Г. Управління проектами: Навчальний 

посібник .-Суми:Університетська книга, 2014 .- 272 с.  

3. Козик В. В., Тимчишин І. Є. Практикум з управління проектами. Навчальний 

посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 180 с. 

4. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / 

За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. - 432 с. 

5. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами: 

Навчальний посібник .- К.: ЦУЛ,2015 .-244 с.  

6. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління проектами:Підручник/За заг. 

ред. Й.М.Петровича .-Львів:Львівська політехніка,2018 .-396 с.  

7. Управління проектами:Підручник/Л.В.Ноздріна, В.І.Ящук, О.І.Полотай. За 

заг. ред. Л. В. Ноздріної .-К.:ЦУЛ,2010 .- 432 с.  

 

Допоміжна: 

1. Федишин І.Б., Вовк І.П., Нагорняк Г.С. Методичні вказівки для самостійного 

вивчення дисципліни «Управління інноваційними проектами» для студентів 

спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю». – Тернопіль: 

ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 33 с. 

2. А Guide to the Project Management Body of Knowledge/ Third Edition 

(PMBOK® Guide) an American National Standard ANSI/PMI 99-001-2014 

3. ICB. IPMA Competence Baseline, IPMA, Version 3.0, 2011. 199 p. 

4. Project manager's handbook. Applying best practice across global industries. / Ed. 

D. Cleland. 2007. 547 p. 

5. The Standard for Portfolio Management - Second Edition. PMI, 2014. 

6. Managing Successful Projects with PRINCE2. Reference Manual. 2012, Nantwich, 

Cheshire CW5 6GD 

 

 

 



7. Інформаційні ресурси: 

8. Електронний навчальний курс «Управління проектами в готельно-

ресторанному бізнесі». ID: 2193. 

9. Журнал «Інвестгазета» [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://journals.ua/business/investgazeta/ 

10. Веб-сайт «Менеджмент для управлінців» [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://www.management.com.ua/ 

11. World Tourism Organization [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.world-tourism.org 

12. World Travel & Tourism Council [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.wttc.org/eng/Home/ 

13. Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: http://www.un.org.ua. 

 

  

http://www.un.org.ua/


8. Зміни та доповнення до робочої програми навчальної дисципліни 

 

№ Зміст внесених змін (доповнень) 
Дата і № протоколу 

засідання кафедри 
Примітки 
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