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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика навчальної 
дисципліни 

Обов'язкова (для студентів освітньої програми 
"назва освітньої програми")  / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова (для студентів освітніх 
програм «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Готельно-ресторанна справа») 
Семестр (осінній / весняний) осінній 
Кількість кредитів 5 
Загальна кількість годин 150 
Кількість змістових модулів 2 
Лекції, годин 28 
Практичні / семінарські, годин 28 
Лабораторні, годин - 
Самостійна робота, годин 94 
Тижневих годин для денної форми навчання:  
аудиторних 4 
самостійної роботи студента 6,7 
Вид контролю екзамен 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені теоретичних 
знань з антикризового менеджменту. 

 
Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері антикризового менеджменту; формуванні вмінь та 
навичок: визначення сутності кризових явищ, їх класифікацію та циклічність; 
визначення сутності та особливостей антикризового управління; діагностики 
виникнення і розвитку кризового процесу; ідентифікації стратегічних і тактичних 
аспектів антикризового управління; застосування технологій антикризового 
управління; визначення особливостей кадрового менеджменту в кризових умовах; 
аналіз, оцінка та ідентифікація ризиків в антикризовому управлінні; 
застосування проактивної та реактивної моделей управління кризовими 
ситуаціями; планування за моделями Scenario-Based та Capacity-Based; 
обґрунтування застосування моделей управління життєвим циклом та моделі 
системи керування інцидентами.  

 
Предмет: особливості антикризового менеджменту. 

 
Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Кризові явища: зміст, класифікація та циклічність 



Тема 2. Сутність та особливості антикризового управління 
Тема 3. Діагностика виникнення і розвитку кризового процесу 
Тема 4. Стратегія і тактика антикризового управління 
Тема 5. Технологія антикризового управління 
Тема 6. Особливості кадрового менеджменту в кризових умовах 
Тема 7. Ризики в антикризовому управлінні 
Тема 8. Проактивна та реактивна модель управління кризовими ситуаціями 
Тема 9. Scenario-Based та Capacity-Based моделі 
Тема 10. Модель кризи Фінка та інші моделі управління життєвим циклом  
Тема 11. Модель системи керування інцидентами. 
Тема 12. Значимі підходи до антикризового управління 
 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  
1) формування: 

− загальних програмних компетентностей: 
здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  
здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;  
здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  
здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
здатність приймати обґрунтовані рішення; 
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

− фахових програмних компетентностей: 
здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 
стандартів; 

здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 
організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати 
відповідні стратегії та плани; 

здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 
ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; 
здатність планувати та здійснювати ресурсне забезпечення діяльності суб’єктів  
господарювання (в т.ч.  готельного і ресторанного бізнесу); 

здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, 
маркетингову, економічну діяльність суб’єктів господарювання (в т.ч. готельного 
та ресторанного бізнесу); 

здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 
управління, в т.ч. координувати та регулювати взаємовідносини з партнерами та 
споживачами; 



здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та 
підприємливість; 

здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом; 
здатність розробляти антикризові програми суб’єктів господарювання (в т.ч. 

корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів готельного та ресторанного 
бізнесу); застосовувати технології антикризового управління; планувати за 
моделями Scenario-Based та Capacity-Based; 

здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування крос-
культурних особливостей функціонування суб’єктів бізнесу (в т.ч. готельного та 
ресторанного); 

здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі готельно-
ресторанної справи у мультидисциплінарних контекстах, у нових або незнайомих 
середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації. 

здатність застосовувати сітьове і календарне планування в управлінні 
проєктами (в т.ч. в готельному та ресторанному бізнесі); проведення діагностики 
виникнення і розвитку кризового процесу суб’єктів господарювання (в т.ч. 
готельного та ресторанного бізнесу);  

здатність обґрунтовувати вибір методичного інструментарію управлінської 
діяльності на міждисциплінарній основі для ідентифікації та вирішення 
антикризових управлінських завдань; 

здатність застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 
діяльності організації, оцінки рівня її конкурентоспроможності, розробки 
конкурентної стратегії її розвитку; 

здатність управляти організацією та її розвитком, розробляти антикризове 
управління організацією  в умовах невизначеності. 

 
2) досягнення програмних результатів навчання: 
здатність критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах; 

здатність ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 
вирішення; 

здатність проєктувати ефективні системи управління організаціями; 
мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 

здатність планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 
розрізах; 

здатність організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 
колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 
контексті; 



вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною 
мовами; 

демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти 
з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 

вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 
вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу); 
вміти проводити моніторинг результатів діяльності організації та 

ідентифікувати проблеми, що пов’язані з кризовим станом, діагностувати кризу та 
обґрунтовувати шляхи виходу з кризи; 

здійснювати оцінювання антикризового управління організацією та 
процесами, розробляти управлінські рішення щодо розв'язання потенційних 
проблем у сфері діяльності організації; 

застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 
системи для вирішення задач оцінювання методів, моделей та технологій 
антикризового менеджменту, розв’язання складних задач управління організацією 
в умовах невизначеності; 

здатність керувати діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, 
груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 
− знання: 

концепцій, методів та інструментарію антикризового менеджменту, в тому 
числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; 

психологічних технологій роботи з персоналом; 
наукового, методичного і аналітичного інструментарію для управління в 

непередбачуваних умовах;  
спеціалізованого програмного забезпечення та інформаційних систем для 

вирішення задач управління організацією; 
методи та моделі антикризового менеджменту;  
технологій антикризового управління; 
кадрового менеджменту в кризових умовах; 
 

− уміння/навички: 
критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних 
умовах; 

проектувати ефективні системи управління організаціями; 
планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 
організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 
застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією; 



планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 
кадрове забезпечення організації (підрозділу); 

керувати діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і 
мереж, визначати критерії та показники її оцінювання; 

написання плану управління кризисними ситуаціями, плану корпоративного 
управління кризисними ситуаціями, плану врегулювання криз; 

розробки контрольного списку управління кризисними ситуаціями; політики 
антикризового управління. 

− комунікація: 
доносити висновки, аргументи та обґрунтування тактичних та стратегічних 

дій антикризового управління; 
аргументувати свою позицію щодо плану управління кризисними ситуаціями, 

плану корпоративного управління кризисними ситуаціями, плану врегулювання 
криз; контрольного списку управління кризисними ситуаціями; політики 
антикризового управління; 

− відповідальність і автономія: 
демонструвати здатність планувати діяльність організації в стратегічному та 

тактичному розрізах в умовах кризових ситуацій; 
демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти 

з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин (денна форма навчання) 

усього  у тому числі 
лекц. пр./сем. лаб. СРС 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти антикризового менеджменту 
Тема 1. Кризові явища: зміст, класифікація та 
циклічність 10 2 2   6 

Тема 2. Сутність та особливості антикризового 
управління 12 2 2   8 

Тема 3. Діагностика виникнення і розвитку кризового 
процесу 12 2 2   8 

Тема 4. Стратегія і тактика антикризового управління 12 2 2   8 
Тема 5. Технологія антикризового управління 12 2 2   8 
Тема 6. Особливості кадрового менеджменту в 
кризових умовах 12 2 2   8 

Тема 7. Ризики в антикризовому управлінні 12 2 2   8 
Разом за змістовим модулем 1 82 14 14  54 

Змістовий модуль 2. Основні методи та моделі антикризового менеджменту 
Тема 8. Проактивна та реактивна модель управління 
кризовими ситуаціями 12 2 2   8 

Тема 9. Scenario-Based та Capacity-Based моделі 14 2 4   8 



Тема 10. Модель кризи Фінка та інші моделі 
управління життєвим циклом  16 4 4   8 

Тема 11. Модель системи керування інцидентами. 12 2 2   8 
Тема 12. Значимі підходи до антикризового 
управління 14 4 2   8 

Разом за змістовим модулем 2 68 14 14  40 
Усього годин  150 28 28  94 
 

 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ 
з/п 

Вид та тема заняття Кількість 
годин 

1.  Семінар – розгорнута бесіда 
Кризові явища: зміст, класифікація та циклічність 2 

2.  Семінар – дискусія  
Сутність та особливості антикризового управління  2 

3.  Семінар з виконанням практичних завдань  
Діагностика виникнення і розвитку кризового процесу 2 

4.  Семінар запитань і відповідей 
Стратегія і тактика антикризового управління 2 

5.  Семінар з виконанням практичних завдань  
Технологія антикризового управління 2 

6.  Семінар запитань і відповідей 
Особливості кадрового менеджменту в кризових умовах 2 

7.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Ризики в антикризовому управлінні 
Захист  групових проєктів 

2 

8.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Проактивна та реактивна модель управління кризовими ситуаціями 2 

9.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Scenario-Based та Capacity-Based моделі 2 

10.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Business Impact Analysis 2 

11.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Модель кризи Фінка. П’ятиступінчаста модель управління 
кризовими ситуаціями та модель портфоліо 

2 

12.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Модель Бернета для управління кризовими ситуаціями. Реляційна 
модель антикризового управління 

2 

13.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Модель системи керування інцидентами  2 

14.  Семінар запитань і відповідей 
Значимі підходи до антикризового управління 
Захист групових проєктів 

2 



Разом 28 
 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 
екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів). 

 
 
 
 

Оцінювання студентів протягом семестру 
(очна форма навчання) 

№ теми 
практичного 

заняття 

Вид роботи/бали Позааудиторна 
робота 

С
ум

а 
ба

лі
в 

Тестові 
завдання 

Ситуаційні 
завдання, 

задачі 

Обговорення 
теоретичних 
питань теми 

захист 
групового 
проєкту 

Завдання для 
самостійного 

виконання 
Тема 1 1   1     2 
Тема 2 1   1     2 
Тема 3 1 1     2 4 
Тема 4 1   1     2 
Тема 5 1   1     2 
Тема 6 1   1     2 
Тема 7 1 1     2 4 
Разом змістовий 
модуль 1 7 2 5 5 4 23 

Тема 8 1 1       2 
Тема 9 1 1     8 10 
Тема 10 1 1       2 
Тема 11 1 1       2 
Тема 12 1 1       2 
Тема 13 1   1     2 
Тема 14 1   1     2 
Разом змістовий 
модуль 2 7 5 2 5 8 27 

  14 7 7 10 12 50 
 
 
 

Оцінювання студентів протягом семестру 
(заочна форма навчання) 



Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
(екзамен) 

Сума в 
балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Індивідуальне 
завдання 50 100 

10 20 20 
 
  



 
Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 4, «добре» 75-79 C 
70-74 D 3, «задовільно» 60-69 E 
35-59 FX 2, «незадовільно» 0-34 F 
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