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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ
В основу навчального процесу в сучасних умовах ставлять самостійну
роботу студента. У структурі навчального навантаження студента при
вивченні дисципліни «Антикризове управління у сфері туризму» самостійна
робота розглядається як один з основних компонентів навчальної діяльності.
Обсяг самостійної роботи з курсу складається з обов’язкових та
вибіркових завдань. У процесі самостійної роботи студент повинен виконати
обов’язків обсяг роботи, визначений викладачем в робочій програмі у
вільний від аудиторних занять час.
Основними критеріями оцінювання результатів обов’язкових завдань
самостійної роботи студента є:
-

активність на практичних заняттях;

-

захист творчої роботи (презентації, завдання з обраної теми,

аналітичний огляд наукових публікацій, реферат, наукова робота) під час
практичного заняття та ікр викладача;
-

точність і повнота виконання домашнього завдання з заданої

теми (підготовка конспекту, розв’язання задач, тестування);
-

результат виконання модульної контрольної роботи.

Види самостійної роботи і максимальна кількість балів, які можна
отримати за успішне її виконання студент, наведено у технологічні карті
РНП.
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ПЕРЕЛІК І ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Назва модуля, теми,
з якої виносяться
питання на
самостійне
опрацювання

Перелік питань, що вивчаються
студентом самостійно

Література
(порядковий
номер за
переліком)

Засоби
контролю
знань

1
Тема 1 «Кризові
явища: класифікація
та циклічність.
Життєвий цикл
підприємства та
стійкість його
розвитку»

2
Поняття
кризи
в
соціальноекономічному розвитку. Типологія
криз. Закономірності і причини
економічних криз. Роль держави в
антикризовому
управлінні.
Причини світової фінансової кризи
2008-2009 рр. Системна криза
державного управління. Реформи як
засіб антикризового управління.

3
1,2,7,8,22

4
Перевірка
конспекту,
тести

Тема 2. «Заходи
державного
антикризового
регулювання»

Наслідки
кризових
явищ.
Можливість криз і антикризове
управління. Державні цикли і
кризи. Вплив макроекономічних
проблем на підприємства

6,7,13,21

Перевірка
конспекту,
тести

Тема 3. «Сутність та
особливості
антикризового
управління в сфері
туризму»

Аналіз стратегічних підходів в
антикризовому
управлінні
вітчизняними
туристичними
підприємствами.
Дослідження
механізму
антикризового
управління діяльністю туристичних
підприємств України. Дослідження
зарубіжного досвіду антикризового
управління туристичними фірмами.

1,2,7,8,22

Перевірка
конспекту,
тести
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Назва модуля, теми,
з якої виносяться
питання на
самостійне
опрацювання

Перелік питань, що вивчаються
студентом самостійно

Література
(порядковий
номер за
переліком)

Засоби
контролю
знань

Тема 4. «Діагностика
виникнення і
розвитку кризового
процесу в туризмі»

Сутність та завдання діагностики 2,4,8,10,11
кризи
розвитку
підприємства.
Інформаційне
та
методичне
забезпечення діагностики кризового
процесу.
Етапи
діагностики
кризового
процесу.
Методи
діагностики кризи. Особливості
прогнозування і планування в
антикризовому
управлінні.
Оцінювання симптомів розвитку
кризових ситуацій.

Перевірка
конспекту,
тести

Тема 5. «Стратегія і
тактика
антикризового
управління в
туризмі»

Поняття та роль стратегії в
антикризовому
управлінні.
Особливості та етапи розробки
антикризової
стратегії
на
макрорівні.
Види
стратегій
антикризового
управління.
Розробка та реалізація обраної
антикризової стратегії.

Перевірка
конспекту,
тести

Тема 6.
«Банкрутство,
ліквідація та санація
як методи
антикризового
управління в сфері
туризму»

Основи інституту банкрутства в 8,10, 12, 14,
Україні та перспективи його
17
подальшого
розвитку
(Закон
України
«Про
банкрутство»).
Інституціональна
система
антикризового
управління
економікою. Форми і методи
оздоровлення
підприємств
у
кризовій ситуації. Три режими
процедури банкрутства: загальний,
спрощений, спеціальний. Учасники
справи про банкрутство, об’єктивні
обмеження масового застосування
механізму банкрутства.

1,2,7,8,22

Перевірка
конспекту,
тести
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Назва модуля, теми,
з якої виносяться
питання на
самостійне
опрацювання

Перелік питань, що вивчаються
студентом самостійно

Література
(порядковий
номер за
переліком)

Тема 7.
«Особливості
кадрового
менеджменту в
кризових ситуаціях»

Засоби
контролю
знань

Сутність
та
особливість 2, 3, 4, 8,9
формування
кадрового
антикризового
потенціалу
на
підприємстві. Антикризова кадрова
політика
на
підприємстві.
Формування антикризових груп.
Стимулювання
і
мотивація
ефективності праці працівників.
Аналіз
структури
персоналу
підприємства.
Система
антикризового
управління
Тема 8. «Технологія Технологія
антикризового 1,2,7,8,22
персоналом.
антикризового
управління.
Система
раннього
управління на
упередження
і
реагування.
туристичних
Організація
внутрішньопідприємствах»
господарського
антикризового
механізму.

Перевірка
конспекту,
тести

Тема 9. «Ризики в
антикризовому
управлінні»

Перевірка
конспекту,
тести

Всього, годин

Поняття про ризики. Види ризиків. 10,15, 18, 23
Управління ризиками. Резервування
і
управління
запасами
з
урахуванням ризику. Страхування
ризиків. Місце страхування в
управлінні ризиками.
х

Перевірка
конспекту,
тести

54

