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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів −  4 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування»  
 (шифр, назва) 

Вибіркова 

 

Напрям 
242 

 «Туризм» 
 (шифр, назва)

 

 

Модулів  − 2 

Спеціальність: 

«Міжнародний 

туризм» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  1-й  І-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

доповідь 

 Семестр 

Загальна кількість годин 

− 120 
 1-й  І-й 

  Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

16 год. 6  год. 

  Практичні, семінарські 

  16 год.  6 год. 

  Лабораторні 

   - -  

  Самостійна робота 

  88 год. 108  год. 

  Індивідуальні завдання: 

  6 год. 6  год. 

  Вид контролю : 

  залік залік 

 
 Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 
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для денної форми навчання – 0,36 

для заочної форми навчання – 0,11 

 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Навчальна дисципліна «Кризовий менеджмент в туризмі» читається на кафедрі туризму 

географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для 

студентів-магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 «Туризм». 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів із сутністю, принципами та 

технологією  використання кризового менеджменту в туризмі,   сформувати у студентів 

сукупність теоретичних знань і практичних навичок  щодо організації як моніторингу, так і  

специфічних маркетингових досліджень, необхідних для визначення потенційних ризиків та 

загроз  у проведенні туристичної діяльності підприємства, а також здобути необхідні навички і 

вміння здійснювати  антикризове управління туристичними підприємствами. 

Завдання курсу : 

− ознайомлення з термінологією та понятійним апаратом кризового менеджменту; 

− вивчення причин та видів кризових ситуації;   

− ознайомлення із процесом організації антикризового управління на туристичному 

підприємстві, набуття навичок проводити моніторинг та специфічні маркетингові 

дослідження як передумови для визначення потенційних ризиків у діяльності тур 

фірми; 

− вивчення методів аналізу і прогнозу; 

− засвоєння інструментарію  антикризового управління. 

− вивчення стратегій мінімізації негативного впливу криз на діяльність підприємств.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: понятійний апарат кризового менеджменту в туризмі, технології та інструментарій  

використання кризового менеджменту у туристичній діяльності підприємства . 

вміти: проводити моніторинг та специфічні дослідження з метою визначення потенційних 

ризиків та загроз у проведенні туристичної діяльності підприємства,  а також розробляти 

стратегію антикризового управління. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Module 1. 
The essence of crisis management. Features of the employment  
of the risk management in the activity of tourism enterprises. 

 

Topic 1.  The basics of crisis management. 
The term crisis and its kinds. Development process of a crisis. Internal  and external sources of crisis. 

Crisis management process. Phases of crisis management. Crisis prevention. Crisis coping. 
 

Topic 2. The Tourism Risk Management Process. 
Risk management process. Environmental scanning and monitoring .  The environment of tourism 

enterprises. Micro- and macro environment. Characteristics of monitoring. PEST-analysis. Methods of 

collecting secondary data. Information support of risk management process. 
 

Topic 3. Technology of  PEST-Analysis. 
Methods of economic factor research. Index of Economic Freedom. The pace of economic development. 

Indicators of the tourism market attractiveness. Legal and political environment. Social and cultural 

environment. Technological (scientific and technical) environment.  
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Module 2. 
Preventive crisis management. Crisis handling strategies. 

 

Topic 4. Methods of analysis and prognosis. 
Identification of important areas and events. The cross-impact analysis. The Delphi method.  Scenario 

analysis. SWOT analysis. Systems and methods of early warning. First generation system. Second 

generation system. Third generation system. 

 

TOPIC 5. Strategic measures of crisis management. 
Preventive crisis management within the framework of corporate strategy: cost leadership; 

differentiation;  focus strategy. Preventive crisis management measures through strategic actions: 

diversification, transfer,  cooperation, insurance, self-bearing.  Basic forms of crisis handling strategies. 

Proactive “offensive”  approach. Reactive “defensive” approach. 
 

TOPIC 6. Crisis management instruments. 
Timing aspects. Marketing budget. Employment strategies. Product policy. Price policy. Distribution 

policy. Communication policy. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо- 

го 

у тому числі Усьо

-го 

у тому числі 

л п лаб Інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Module 1 Content module 1. 
The essence of crisis management. Features of the employment  
of the risk management in the activity of tourism enterprises. 

Topic 1.  The basics of crisis 
management. 

18 2 2  14  19 1 1   17 

 Topic 2. The Tourism Risk 
Management Process. 

18 2 2  14  19 1 1   17 

Topic 3. Technology of  
PEST-Analysis. 

22 4 4  14  19 1 1   17 

Разом – змістовний  
модуль 1 58 8 8  42  57 3 3   

51 

Content  module 2. 
Preventive crisis management. Crisis handling strategies. 

Topic 4. Methods of 
analysis and prognosis. 

16 2 2  12  19 1 1   17 

Topic 5. Strategic 
measures of crisis 
management. 

18 2 2  14  19 1 1   17 

Topic 6. Crisis 
management instruments. 

22 4 4  14  19 1 1   17 

Разом – змістовний  
модуль 2 56 8 8  40  57 3 3   

51 

Усього годин   114 16 16  82 54 114 6 6   102 

Module 2 
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ІНДЗ 6    6 4 6     6 

Усього годин 120 16 16  88 58 120 6 6   108 

 

 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 
The essence of crisis management. Crisis management process. 

Phases of crisis management. 
2 1 

2 
Risk management process as a part of the strategic framework. 

Iinformation support of risk management. 
2 1 

3 Method of the identification of important areas and events. 2 1 

4 
Preventive crisis management within the framework of corporate 

strategy. 
4 1 

5 Crisis management instruments. 2 1 

 Разом  12 5 

 
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 

Conducting research of PEST-analysis factors for some countries (2 or 

3 countries).  Applications of methods of economy, political, legal and 

technological environment scanning.  

4 1 

 Разом з семінарськими заняттями 16 6 

 
 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість  годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

  

1 Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені.   

 Разом   

 
8. САМОСТІЙНА РОБОТА  

  
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Prevention/Mitigation as main crisis management strategy. 14 17 

2 Features of the employment of preparedness strategy. 14 17 

3 Recovery processes in crisis management process. 14 17 

4 Crisis communications. Temporal and content aspects. 12 17 
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5 Crisis management and communications by Dr. W. Timothy Coombs. 14 17 

6 Training & Presentation Skills. How to Compose Crisis Scenarios? 14 17 

 Разом 82 102 
 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Practical tasks to the topic 3«Technology of  PEST-Analysis» 
The objectives of the practical task are to obtain practical skills: for organizing the monitoring 

process, as well as study of factors of PEST-Analysis; for interpreting the gathered data on the 

company’s activity.  

First of all select two countries for comparison (for example, Poland and Hungary). Then perform 

the following tasks: 

I. Analyze the “Index of economic freedom, which is carried out by American public organization 

Heritage Foundation ( http://www.heritage.org).  Use a “table” to present data. 

II. Analyze indicators of economic development:  the pace of economic development of countries, 

using data from the official website of the World Bank (Gross Domestic Product per capita and its 

dynamics; GDP per capita and GDP based on purchasing-power-parity (GDP PPP) and its dynamics); 

Indicators of stability of national currency and the dynamics of labor productivity Growth of  foreign 

countries. 

III. Analyze legal basis for doing business in the country. Use the results of the rating survey 

"Doing Business", carried out by the World Bank and the International Finance Corporation in 189 

countries. Compare two countries concerning the results of the investigation “Doing Business”, identify 

risks and make conclusions 

IV. Final conclusions:  

• determine which country has the lowest risks 

• determine the list of risks and threats  for every country. 

• define which country has more prospects and opportunities.  

• define which country is more perspective for investments.  
 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне заняття: доповідь, відповідь, дискусія, презентація результатів дослідження. 

 
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль засвоєння навчального курсу включає: 

1. Поточний – здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він передбачає перевірку 

знань студентів з тем семінарських, практичних та лекційних занять та умінь самостійно 

опрацьовувати навчально-методичну літературу по даній тематиці, а також виконувати завдання 

самостійної роботи. 

2. Підсумковий – здійснюється у формі  заліку. Кожен студент отримує (індивідуальний 

заліковий тест, який містить запитання по кожній темі навчальної дисципліни. Для написання 

залікових тестових завдань необхідний  допуск, а саме наявність не менше 20 балів  за поточний 

семестр. 

Отримані бали під час заліку плюсуються до балів отриманих на семінарських та 

практичних заняттях.  
 
 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ  
 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для заліку 
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Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

50 100 М1 Т1 Т2 Т3   М 2 Т4 Т5 Т 6 ІНДЗ  

8 4 4 4 20 8 4 4 4 10 20 

Т1, Т2, Т3 …Т6 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 

ІНДЗ – індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 
 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Базова 
1. Malska M.P. Crisis managment in tourism:theory, methodology and practice: training manual 

/ M.P. Malska, I.S. Purska. – 2019. – 166 p. 

2. Dirk Glaesser. Crisis Management in the Tourism Industry [Electronic source]. 2006. 

(Second Edition). London: Elsevier. – Mode of access: 

file:///D:/Downloads/[Dirk_Glaesser]_Crisis_Management_in_the_Tourism_I(BookFi)%20(1).pdf.  

(P. 11-28). 

3. Tourism Risk Management – An Authoritative Guide to Managing Crises in Tourism 

[Electronic source]. 2006. – Mode of access: 

http://www.sustainabletourismonline.com/awms/Upload/HOMEPAGE/AICST_Risk_management.pdf  
( P 16-18, 51) 

4. Crisis management and Communications [Electronic source] / Timothy Cooms. 2014. – Mode 

of access: http://www.instituteforpr.org/crisis-management-communications/ 
 

Допоміжна 
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1. Sharon R. Barstow How to Compose Crisis Scenarios? [Electronic source]./ – Mode of access: 

http://smallbusiness.chron.com/compose-crisis-scenarios-76570.html. 

2. Heidi Cardenas Crisis Management Tools [Electronic source]./ – Mode of access: 

http://smallbusiness.chron.com/crisis-management-tools-48727.html 

3. Eric Laws, Bruce Prideaux, K. S. Chon. Crisis Management in Tourism. 2006 

4. Christof Pforr, Peter Hosie. Crisis Management in the Tourism Industry. 2009 

5. Nigel Evans, Sarah Elphick. Models of Crisis Management: an Evaluation of their Value for 

Strategic Planning in the International Travel Industry 2005, International Journal of Tourism Research(7, 

2005) 135-150.  

6. Brent W. Ritchie Chaos, crises and disasters: a strategic approach to crisis management in the 

tourism industry, Tourism Management 25 (2004) 669–683.  

7. Fevzi Okumus, Kurtulus Karamustafa. Impact of an economic crisis – Evidence fromTurkey, 

Annals of Tourism Research, Vol. 32, No. 4, pp. 942–961, 2005.  

8. Yu-Shan Wang. The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan’s 

international inbound tourism demand. Tourism Management 30 (2009) 75–82. 

 

Інформаційні ресурси 
 

1. World Development indicators [Electronic resource]. — Access mode : 

http://data.worldbank.org/data-catalog. 

2. 2011 Index of economic freedom [Electronic resource]. — Access mode : 

http://www.heritage.org. 

3. Executive summary [Electronic resource]. — Access mode: 

http://www.doingbussiness.org/reports/global-reports/~/media/FPDKM/Doing%20. 

4. Business/Documents/AnnualReports/English/DB12Chapters/Executive/Summary.pdf. 

5. Human development report [Electronic resource]. — Access mode : 

http://hdr.undp.org/en/statistics. 

6. http://data.worldbank.org/data-catalog. 
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