
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Методологія оцінки ефективності проектів» 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни – вивчення сучасних положень в теорії та 

практиці проектного управління для організації ефективного бізнесу та управління 

проектами його реалізації Знання, отримані здобувачами після вивчення даної навчальної 

дисципліни є основою для практичної діяльності у сфері управління туристичними 

дестинаціями. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Методологія оцінки ефективності проектів» як 

навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів 

загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Соціальна відповідальність 

бізнесу», «Державне і локальне управління сферою гостинності і туризму», «Екологія», 

«Проектування готельно-ресторанного господарства», «Бізнес-планування підприємств 

туристичної індустрії», «Проектне фінансування туризму», «Проектування та управління  

туристичними дестинаціями», «Конкурентоспроможність підприємств туристичного 

бізнесу», «Сталий розвиток туризму» тощо. 

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

1. Знати та розуміти: 

- нормативну базу оцінювання та експертизи проектів і програм в Україні; 

- мету та основні принципи оцінювання; 

- моделі та види оцінювання; 

- види експертизи; 

- основні складові проектного аналізу. 

2. Вміти: 

- оцінити правильність формулювання концепції проекту; 

- формувати критерії оцінки результативності та ефективності проекту; 

- здійснити проектний аналіз. 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: на бізнесовому 

рівні (застосовувати методичний інструментарій управління туристичними проектами; 

формувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння 

практикою проектного менеджменту; виробити уміння опрацьовувати та аналізувати 

доцільність реалізації туристичних проектів в умовах невизначеності) та управлінському 

рівні (здійсненювати ефективне управління туристичними проектами на усіх стадіях 

життєвого циклу). 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

1. Загальна характеристика проектів та управління ними. 

2. Методологічні аспекти обґрунтування доцільності проекту та оцінка його 

ефективності. 

3. Структуризація проекту. 

4. Організаційна структура проектів. 

5. Формування команди проекту. 

6. Методичні основи планування та контролю проектів. 

7. Планування ресурсів і витрат. 

8. Проектний ризик-менеджмент. 

9. Організація конкурентних торгів (тендерів) за проектами. 

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти 



к.е.н., доцент Богославець Оксана Григорівна, bogoslavets.oks@gmail.com 

 

 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. 

Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 463 с. 

2. Черчик Л. Проектний менеджмент : навчальний посібник. Луцьк : СНУ імені Лесі 

Українки, 2018. 184 с. 

3. Коцюба О.С. Оцінювання економічної ефективності реальних інвестицій в умовах 

невизначеності та ризику: монографія. Київ: КНЕУ, 2019. 287 с. 

4. Протокол про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат. URL:  file:///C:/Users/ttymo/Downloads/doc_412684.pdf 

5. Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для 

бізнесу: колективна монографія / за ред. А.П. Наливайка. Київ: КНЕУ, 2015. 398 с. 

 

 

 

 


