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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
У ринковій економіці створення та розвиток бізнесу є невід’ємною 

частиною економічних процесів. Усі вони значною мірою впливають на 
конкретних виробників товарів і послуг, які повинні уміти досягати успіху за 
умов постійних ризиків, що супроводжують сучасний бізнес. Попри загальні 
закономірності економічної діяльності підприємств і організацій в умовах 
постійних ризиків, існують специфічні галузеві ризикові чинники, які слід 
враховувати у практичній діяльності. 

Курс „Основи управління ризиками в туризмі” розкриває сутність 
загроз, небезпек і ризиків,що супроводжують туристичний бізнес на 
вітчизняному ринку, а також можуть бути пов’язані із зарубіжними ринками 
та партнерами. 

Навчальний курс „Основи управління ризиками в туризмі” дає 
уявлення про види ризиків і управління ними. Застосування цих знань має 
значний вплив надіяльність конкретних підприємств галузі та загальну 
економічну ситуацію в Україні.   

Мета вивчення дисципліни полягає у дослідженні умов і закономірностей 
функціонування підприємств туристичної галузі України, формуванні у 
студентів спеціальних знань та навичок щодо ідентифікації та прогнозування 
ризиків, пов’язаних із туристичним бізнесом, що спрямовано на створення та 
забезпечення ефективного управління суб’єктами господарської діяльності, а 
також здійснення комерційних, фінансових, посередницьких та інших видів 
економічної діяльності. 

Основні завдання вивчення дисципліни: 
•  формування у студентів сучасного світогляду соціально-ринкової 

орієнтації; 
• формування цілісної системи наукових знань у сфері теорії та 

практики управління ризиками на підприємствах туристичної галузі; 
•  розуміння процесу планування господарської діяльності з 

урахуванням певних імовірних можливостей виникнення та розвитку 
ризикових і кризових ситуацій; 

•  вміння використовувати отримані теоретичні знання в галузі 
управління ризиками підприємства при розв’язанні практичних завдань; 

•  засвоєння основних кроків щодо передбачення, встановлення, 
оцінкиризиків задля підвищення ефективності бізнесу. 

Курс „Основи управління ризиками в туризмі” тісно пов’язаний з 
такими дисциплінами, як “Менеджмент”, “Організація підприємницької 
діяльності”, “Основи зовнішньоекономічної діяльності”, “Управління 
бізнесом”, “Економіка підприємства”,“Фінансовий менеджмент”, 
“Маркетинг”,“Антикризовийменеджмент”. 

Особливо тісний зв'язок слід відзначити із практичними аспектами 
туристичної діяльності. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
„ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ТУРИЗМІ” 

 
№з/п Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І.  
Теоретичні засади основ управління ризиками  

1. Умови невизначеності і ризику роботи організації 

2. Класифікація ризиків 

3. Задачі, прийоми і правила управління ризиками 

4. Особливості управління ризиками 

Змістовий модуль II.  
Види ризиків підприємства туристичної галузіта управління ними 

5. Господарські ризикипідприємства туристичної галузі 

6. Фінансові ризикитуристичного підприємства  

7. Управлінські ризикитуристичногопідприємства  

8. Страхування ризиків підприємства туристичної галузі 

9. Кризові ситуації туристичногопідприємства та управління ними 

Разом годин: 90 

 
 

Зміст дисципліни  

„ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ТУРИЗМІ” 

 

Змістовий модуль І. Теоретичні засади основ управління ризиками 

 

Тема1.Умови невизначеності і ризику роботи організації 

 

Економічна безпека України і чинники, що становлять їй загрозу. 

Загальні підходи до визначення поняття «ризик». 

Сутність і функції ризику, властивості ризику. 

Причини виникнення ризиків. 

 

Література [1-5, 15,18,22,25,37, 40] 
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Тема 2. Класифікація ризиків 

 

Статичні і динамічні ризики 

Аномальні і катастрофічні ризики 

Критерії страхування ризиків 

Принципи і критерії класифікації 

Загальна класифікація ризиків 

Підприємницькі ризики 

Екологічні ризики 

Ризики, пов’язані з діяльністю вітчизняних і зарубіжних органів влади 

Ризики, пов’язані з поведінкою туристів – клієнтів підприємства 

 

Література [15, 18-20, 23-25, 36-37, 40] 

 

Тема 3.Задачі, прийоми і правила управління ризиками 

 

Цілі та завдання управління ризиками 

Принципи управління ризиками підприємства 

Прийоми і правила управління ризиками 

 

Література [2,4,5,7, 8-10, 17, 28-30, 33, 34] 

 

Тема 4.Особливості управління ризиками 

 

Сучасні методи ідентифікації ризиків 

Аналіз та оцінка ризиків 

Методи аналізу ризиків 

Управління ризиками та йогоосновні етапи 

Методи управління ризиками 

Методи розподілу ризиків. Диверсифікація ризиків 
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Ризик-менеджмент 

Оцінка ефективності управління ризиками  

 

Література [10, 13, 19, 23, 37, 40-42] 

 

Змістовий модуль II. Види ризиківпідприємства туристичної галузі 

та управління ними  

 

Тема 5.Господарські ризики 

 

Економічний зміст ризику господарської діяльності  

Особливості ризиків у сфері послуг 

Ризик незатребуваності туристичного продукту 

Ризики готельного забезпечення туристичних подорожей 

Ризики транспортного забезпечення туристичних поїздок 

Припустимий господарський ризик в управлінні туристичною фірмою 

 

Література [2-4, 6-8, 14, 15, 18, 24-25, 31, 32, 34-36, 41] 

 

Тема 6. Фінансові ризики туристичного підприємства  

 

Поняття і зміст фінансових ризиків 

Ризики, пов'язані з купівельною спроможністю клієнтів туристичної фірми 

Інвестиційні ризики 

Банківські ризики 

Валютні ризики. Хеджування як специфічний метод управління ризиками у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства 

 

Література [3, 4, 9, 15, 18, 24, 28, 31, 38, 42] 

 



7 
 

Тема7. Управлінські ризики туристичного підприємства  

 

Управлінські рішення в процесах туристичного менеджменту 

Ризики, пов’язані з управлінськими рішеннями  

Розробка управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику 

 

Література [2, 6-8, 15-17, 27, 28, 33-36, 41] 

 

Тема 8. Страхування ризиків підприємства туристичної галузі 

 

Страхування як економічна категорія. Учасники страхового процесу 

Класифікація страхування. Системи страхування 

Ризикові обставини і страховий випадок 

Страхові тарифи 

Види страхової премії 

Медичне страхування туристів. Страховий ассістанс. 

Майнове страхування та страхування від нездійснення подорожі 

Страхування відповідальності 

 

Література [1, 4, 7, 10, 15-18, 28, 35, 39] 

 

Тема 9.Кризові ситуації туристичного підприємства та управління ними 

 

Методи виявлення латентних кризових явищ  шляхом моніторингу 

внутрішнього та зовнішнього середовища  

Розробка заходів зниження зовнішньої вразливості підприємства 

Інновації як основний метод попередження кризових явищ. Організаційні 

форми впровадження інновацій  

Створення інформаційної мережі для подолання кризових явищ  

Реструктуризація підприємства  
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Диверсифікація напрямків і видів туристичного обслуговування як стратегія 

антикризового менеджментутурфірми 

 

Література [2, 4, 6, 15, 18, 25, 40, 41] 

 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 

складовою частиною навчального процесу, важливим етапом та активною 

формою самостійної роботи з вивчення курсу „Основи управління ризиками 

в туризмі”. 

Основним призначенням контрольної роботи є формування навичок 

наукового та науково-практичного дослідження. Виконання контрольної 

роботи є важливою складовою частиною навчального процесу, активною 

формою самостійної роботи студентів для закріплення та поглиблення 

теоретичних знань, які студенти отримали під час вивчення конкретної 

дисципліни. 

Виконуючи контрольну роботу, студентамслід користуватися 

літературою, рекомендованою викладачем (наводиться далі у окремому 

списку).При виконанні контрольної роботи студент повинен глибоко 

розкрити зміст питань, що висвітлюються, за варіантами, матеріал повинен 

бути чітко та логічно викладений. 

Варіант контрольної роботи вибирається студентом відповідно до 

останньої цифри своєї залікової книжки. Наприклад, якщо остання цифра 

номера залікової книжки «0», то студент виконує 10 варіант контрольної 

роботи. 

Робота подається до заочного відділення навчальної частини Академії у 

визначений термін.  

На титульній сторінці контрольної роботи необхідно записати номер 
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залікової книжки, поставити дату виконання та особистий підпис. На 

наступній сторінці мають бути викладені завдання контрольної роботи у 

вигляді плану, у кінці роботи — короткий висновок, а також список 

використаної літератури (до загального обсягу роботи не враховується, 

кількість посилань – не менше восьми). 

Контрольна робота виконується у формі реферату загальним обсягом 

15-20 аркушів друкованого тексту (формат А4, шрифт TimesNewRoman або 

Arial, розмір шрифту 14, через 1,5 інтервали) і подається на рецензування не 

пізніше як за місяць до початку сесії.  

Після перевірки контрольної роботи і одержання позитивної оцінки 

студент допускається до іспиту чи заліку.Якщо робота написана з 

порушенням вимог, її повертають для доопрацювання. 

 

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

Варіант № 1 

1. Загальні підходи до визначення поняття «ризик».  

2. Процес управління ризиками. Основні етапи. 

3. Економічний зміст ризику господарської діяльності. 

 

Варіант № 2 

1. Економічна безпека України і фактори, що становлять їй загрозу. 

2. Методи ідентифікації ризику 

3. Поняття і зміст фінансових ризиків. 

 

Варіант № 3 

1.  Сутність і функції ризику.  

2. Цілі, завдання та принципи управління ризиками.  

3.  Ризики, що виникають при митному оформленні документів туристів. 
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Варіант № 4  

1. Властивості ризику. 

2. Прийоми і правила управління ризиками. 

3. Прийнятний господарський ризик в управлінні підприємством. 

 

Варіант № 5 

1. Статичні і динамічні ризики. 

2. Аналіз і оцінка ризиків. 

3. Валютний ризик. 

  

Варіант № 6  

1. Причини виникнення ризиків.  

2. Методи аналізу ризиків. 

3. Управлінський ризик. 

 

Варіант № 7 

1. Аномальні і катастрофічні ризики. 

2.       Процедури і методи управління ризиками.  

3 Кризові ситуації туристичної фірми та управління ними. 

 

Варіант № 8 

1. Принципи і критерії класифікації ризиків.. 

2. Розподіл ризику. Диверсифікація. 

3. Страхування ризику. 

 

Варіант № 9 

1. Підприємницькі ризики. 

2. Оцінка ефективності управління ризиками.  

3. Ризикові обставини і страховий випадок. 
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Варіант № 10 

1. Загальна класифікація ризиків. 

2. Ризик-менеджмент. 

3. Особливості страхової діяльності на туристичному ринку. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1.Загальна характеристика умов невизначеності і ризику роботи туристичного 

підприємства 

2. Економічна безпека України і фактори, що становлять їй загрозу 

3. Визначення поняття «ризик» 

4. Сутність і функції ризику.  

5. Властивості ризику 

6.Класифікація ризиків 

7. Причини виникнення ризиків 

8. Статичні і динамічні ризики 

9. Аномальні і катастрофічні ризики 

10. Критерії страхування ризиків 

11. Принципи і критерії класифікації ризиків 

12. Загальна класифікація ризиків 

13. Підприємницькі ризики 

14. Екологічні ризики 

15.Задачі, прийоми і правила управління ризиками 

16. Цілі, завдання та принципи управління ризиками 

17. Прийоми і правила управління ризиками 

18.Особливості управління ризиками 

19. Методи ідентифікації ризику 

20. Аналіз і оцінка ризиків 

21. Методи аналізу ризиків 
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22. Процес управління ризиками. Основні етапи 

23. Процедури і методи управління ризиками 

24. Розподіл ризику. Диверсифікація 

25. Ризик-менеджмент 

26. Оцінка ефективності управління ризиками  

27. Види ризиків, що притаманні діяльності туристичної фірми 

28. Господарські ризики 

29. Економічний зміст ризику господарської діяльності 

30. Ризик незатребуваності продукції 

31. Ризики транспортування продукції 

32. Особливості ризиків в промисловому комплексі 

33. Прийнятний господарський ризик в управлінні підприємством 

34. Фінансові ризики 

35. Поняття і зміст фінансових ризиків 

36. Ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей 

37. Інвестиційні ризики 

38. Валютний ризик 

39. Управлінські ризики 

40. Управлінські рішення в процесах менеджменту 

41. Розробка управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику 

42. Основи страхової справи 

43. Страхування як економічна категорія 

44. Класифікація страхування. Системи страхування 

45. Ризикові обставини і страховий випадок 

46. Страхові тарифи 

47. Принципи тарифної політики 

48. Страхування ризику 

49. Види страхової премії 

50. Майнове страхування 

51. Страхування відповідальності 
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52.Митний контроль, що здійснюється при переміщенні туристів і їх багажу 

через митний кордон України. 

53.Оформлення товарів, що перевозяться туристами через митні кордони. 

54.Пункти пропуску через державний кордон України 

55.Документи, необхідні для декларування товарів і туристичних 

транспортних засобів. 

57.Поняття контрабанди та порушення митних правил. 

58.Особливості здійснення митного контролю та митного оформлення при 

переміщенні фізичних осіб через кордон. 

59.Платежі, що справляються при митному оформленні товарів і транспорту. 

60.Митні ризики та шляхи їх мінімізації. 
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