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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

поглиблене розкриття уявлення про сучасні методи антикризового управління в 

сфері туризму на підставі вивчення досвіду розвинутих країн світу та накопиченого 

досвіду подолання криз в національній економіці України, а також формування 

комплексу навичок розробки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень з 

виявлення, локалізації та ліквідації кризових процесів на підприємстві. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна 

робота 54 год.) 

Форми та методи навчання лекції, практичні заняття, самостійна робота, науково-дослідна робота з розробки 

програми антикризового управління туристичного підприємства, тестування, аналіз 

ситуацій, ділові та дидактичні ігри, складання кросвордів, наукові семінари, 

реферативні читання тощо. 

 
Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота. 

Підсумковий контроль: екзамен 

 
 

Базові знання 

Вивчення дисципліни «Антикризове управління в сфері туризму» базується на 

знанні циклу загальноосвітніх і загальнонаукових дисциплін, мікроекономіки, 

економіки підприємства, фінанси підприємства та фінансовий менеджмент, 

потенціал підприємства, стратегія підприємства, а також на знаннях і уміннях, 

отриманих слухачами в процесі проходження навчальних і виробничих практик. 

Мова викладання Українська 
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

ПР04. Знання закономірностей, принципів та 

механізмів функціонування туристичного 

ринку. 

ПР05. Здатність оцінювати кон’юнктуру 

туристичного ринку, інтерпретувати 

результати дослідження та прогнозувати 

напрями розвитку суб’єкта підприємницької 

діяльності в сфері рекреації і туризму. 

ПР06. Здатність   здійснювати управління 

підприємством індустрії туризму та рекреації. 

ПР11.  Використовувати  комунікативні 

навички   і  технології,   ініціювати 

запровадження методів комунікативного 

менеджменту в практику діяльності суб’єктів 

туристичного бізнесу. 

ПР12. Демонструвати соціальну 

відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень 

ПР13. Приймати рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та методів 

прогнозування. 

ПР14. Нести відповідальність за розвиток 

професійного знання і практик, оцінювання 

стратегічного розвитку команди, формування 

ефективної кадрової політики. 

ЗК01. Діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних 

цінностей та глобалізаційних процесів, пріоритетів національного 

розвитку. 

ЗК02. Здатність до організації, планування, прогнозування 

результатів діяльності. 

ЗК03. Уміння працювати в міжнародному та вітчизняному 

професійному середовищі. 

ЗК05. Уміння спілкуватися з експертами інших сфер діяльності по 

актуальних проблемах розвитку туризму і рекреації. 

ЗК07. Дух підприємництва, креативність, бажання досягти успіху і 

самореалізовуватися. 

ЗК09. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ФК02. Здатність використовувати методи наукових досліджень у 

сфері туризму та рекреації. 

ФК04. Розуміння завдань національної та регіональної туристичної 

політики та механізмів регулювання туристичної діяльності. 

ФК05. Здатність використовувати теорію і методи інноваційно- 

інформаційного розвитку на різних рівнях управління. 

ФК06. Здатність до організації та управління туристичним процессом 

на локальному та регіональному рівнях, в туристичній дестинації, на 

туристичному підприємстві. 

ФК08. Здатність упроваджувати в практику міжнародний досвід 

рекреаційно-туристичної діяльності. 

ФК09. Розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та 

національного туристичного ринків і положень соціально- 

відповідального бізнесу в туризмі та рекреації. 

ФК10. Здатність управляти ризиками в туризмі. 

ФК11. Здатність до управління інформацією. 

ФК12. Здатність до підприємницької діяльності на національному та 

міжнародному туристичному ринку. 

ФК13. Здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку 

туристичного бізнесу. 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

 
 

Назва модуля (розділу), теми та 
питання теми (лекції) 

 
Обсяг 
годин 

 

Назва теми та питання 
семінарського, 
практичного або 

лабораторного заняття 

 

Обсяг 
годин 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий 
номер за 

переліком) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 «Кризи у системі туристичного бізнесу України» 

Тема 1 «Кризові явища: класифікація та 

циклічність. Життєвий цикл підприємства та 

стійкість його розвитку» 

1. Сутність, класифікація та фази кризових 

явищ 

2. Концепція життєвого циклу підприємства 

3. Причини виникнення криз на етапах 

життєвого циклу підприємства. 

4. Стійкість підприємства і кризи 

2 Практичне заняття 1 «Кризові 

явища: класифікація та 

циклічність. Життєвий цикл 

підприємства та стійкість його 

розвитку» 

1. Сутність, класифікація та фази 

кризових явищ 

2. Концепція життєвого циклу 

підприємства 

3. Причини виникнення криз на 

етапах життєвого циклу 

підприємства. 
4. Стійкість підприємства і кризи 

2 1,2,5,8,10 



 

Назва модуля (розділу), теми та 
питання теми (лекції) 

 
Обсяг 
годин 

Назва теми та питання 
семінарського, 
практичного або 

лабораторного заняття 

 

Обсяг 
годин 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий 
номер за 

переліком) 

Тема 2. «Заходи державного антикризового 
регулювання» 

1. Зовнішні та внутрішні загрози. 

2. Державне регулювання кризовими 

явищами 

3. Попередження кризових ситуацій на 

економічно і соціально значущих 

підприємствах 

4. Державне регулювання процесів санації 

економіки 

- Практичне    заняття    2    «Заходи 
державного антикризового 

регулювання» 

1. Зовнішні та внутрішні загрози. 

2. Державне регулювання 

кризовими явищами 

3. Попередження кризових 

ситуацій на економічно і соціально 

значущих підприємствах 

4. Державне регулювання процесів 

санації економіки 

2 1,5,7,8,9,12,14 

Тема 3. «Сутність та особливості 

антикризового управління в сфері туризму» 
1. Сутність антикризового управління в 

сфері туризму 

2. Особливості антикризового управління в 

сфері туризму України. 

3. Зарубіжний досвід антикризового 

управління туристичного бізнесу. 

4. Міжнародні стратегії сталого розвитку в 

індустрії туризму. 

5. Механізми та фактори стабілізації в 

індустрії туризму. 

2 Практичне заняття 3 «Сутність та 

особливості антикризового 

управління в сфері туризму» 

1. Сутність антикризового 

управління в сфері туризму 

2. Особливості антикризового 

управління в сфері туризму 

України. 

3. Зарубіжний досвід 
антикризового управління 

туристичного бізнесу. 

4. Міжнародні стратегії сталого 

розвитку в індустрії туризму. 

5. Механізми та фактори 

стабілізації в індустрії туризму. 

2 1,5,7,8,9,10,15 

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

1. Сутність та завдання діагностики кризи 

розвитку підприємства в сфері туризму. 

2. Інформаційне та методичне забезпечення 

діагностики кризового процесу. 

3. Етапи та методи діагностики кризового 

процесу. 

4. Особливості прогнозування і планування в 

антикризовому управлінні. Оцінювання 

симптомів розвитку кризових ситуацій. 

2 Практичне заняття 4 «Діагностика 
виникнення і розвитку кризового 

процесу в туризмі» 

1. Сутність та завдання 

діагностики кризи розвитку 

підприємства в сфері туризму. 

2. Інформаційне та методичне 

забезпечення діагностики 

кризового процесу. 

3. Етапи та методи діагностики 

кризового процесу. 

4. Особливості прогнозування і 

планування в антикризовому 

управлінні. Оцінювання симптомів 

розвитку кризових ситуацій. 

4 1,3,5,7,8,9 



 

Назва модуля (розділу), теми та 
питання теми (лекції) 

 
Обсяг 
годин 

Назва теми та питання 
семінарського, 
практичного або 

лабораторного заняття 

 

Обсяг 
годин 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий 
номер за 

переліком) 

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

1. Значення стратегії в антикризовому 

управлінні. Послідовність розробки 

антикризових заходів. 

2. Інноваційно-інвестиційна політика в 

системі антикризового управління. Інновації 

і механізми підвищення антикризової 

стійкості. 

3. Управління маркетинговою стратегією в 

період фінансового оздоровлення 

підприємства. Концептуальна модель 

безупинного стратегічного планування. 

2 Практичне заняття 5 «Стратегія і 
тактика антикризового управління 

в туризмі» 

1. Значення стратегії в 

антикризовому  управлінні. 

Послідовність розробки 

антикризових заходів. 

2. Інноваційно-інвестиційна 

політика в системі антикризового 

управління. Інновації і механізми 

підвищення антикризової 

стійкості. 

3. Управління маркетинговою 

стратегією в період фінансового 

оздоровлення підприємства. 

Концептуальна  модель 

безупинного стратегічного 

планування. 

2 1,5,7,8,9,12,14 

Тема 6. «Банкрутство, ліквідація та санація 

як методи антикризового управління в сфері 

туризму» 

1. Сутність, форми та  економічні наслідки 

банкрутства. 

2. Законодавство України про банкрутство. 

3. Ліквідація збанкрутілих підприємств. 

4. Заходи щодо виявлення та запобігання 

банкрутству. 

2 Практичне заняття 6 «Банкрутство, 

ліквідація та санація як методи 

антикризового управління в сфері 

туризму» 

1. Сутність, форми та економічні 

наслідки банкрутства. 

2. Законодавство України про 

банкрутство. 

3. Ліквідація збанкрутілих 

підприємств. 

4. Заходи щодо виявлення та 

запобігання банкрутству. 

2 1,5,7,8,9,10,15 

Тема 7. «Особливості кадрового 
менеджменту в кризових ситуаціях» 

1. Сутність формування кадрового 

антикризового потенціалу на підприємстві. 

2. Особливість формування кадрового 

антикризового потенціалу на підприємстві. 

3. Антикризова кадрова політика на 

підприємстві 

4. Система антикризового управління 

персоналом. 

2 Практичне заняття 7 «Особливості 
кадрового менеджменту в 

кризових ситуаціях» 

1. Сутність формування кадрового 

антикризового потенціалу на 

підприємстві. 

2. Особливість формування 

кадрового антикризового 

потенціалу на підприємстві. 

3. Антикризова кадрова політика 

на підприємстві 

4. Система антикризового 

управління персоналом. 

2 1,3,5,7,8,9 

Тема 8. «Технологія антикризового 
управління на туристичних підприємствах» 

1. Технологія антикризового управління. 

2. Система раннього упередження і 

реагування. 

3. Організація внутрішньогосподарського 

антикризового механізму. 

4. Функції Державного департаменту з 

питань банкрутства. 

2 Практичне заняття 8 «Технологія 
антикризового управління на 

туристичних підприємствах» 

1. Технологія антикризового 

управління. 

2. Система раннього упередження і 

реагування. 

3. Організація 

внутрішньогосподарського 

антикризового механізму. 

4. Функції  Державного 

департаменту з  питань 

2 1,2,3,5,7,8,9 



 

Назва модуля (розділу), теми та 
питання теми (лекції) 

 
Обсяг 
годин 

Назва теми та питання 
семінарського, 
практичного або 

лабораторного заняття 

 

Обсяг 
годин 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий 
номер за 

переліком) 

Тема 9. «Ризики в антикризовому 
управлінні» 

1. Поняття, види та управління ризиками. 

2. Резервування і управління запасами з 

урахуванням ризику. 

3. Страхування ризиків. Місце страхування в 

управлінні ризиками. 

2 Практичне заняття 9 «Ризики в 
антикризовому управлінні» 

1. Поняття, види та управління 

ризиками. 

2. Резервування і управління 

запасами з урахуванням ризику. 

3. Страхування ризиків. Місце 

страхування в управлінні ризиками 

2 1,4,5,7,8,9 

Всього, годин 16 х 20 х 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 
 Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

 Дистанційний курс з навчальної дисципліни на платформі Moodle. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без 

поважних 

 причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

 Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та 

тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) 

за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна кількість 

балів 

відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (10 балів); 

обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань   (10 

балів); завдання самостійної роботи (10 балів); тестування (5 балів); поточна 
модульна робота (15 балів) 

 
60 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
навчальної дисципліни 
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