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Пояснювальна записка 

Самостійна робота студентів є важливою обов’язковою складовою 
частиною навчального процесу. Вона сприяє активізації засвоєння знань, умінь 
та навичок студентами та їх практичній реалізації, допомагає формуванню у 
студентів уміння навчатися, та одночасно є ефективним засобом опанування 
навчального матеріалу.   

Метою самостійної роботи студентів є сприяння засвоєнню навчальної 
програми дисципліни „Основи управління ризиками в туризмі” в повному 
обсязі, формування самостійності як особистісної риси та важливої професійної 
якості, сутність якої полягає в умінні планувати, систематизувати та 
контролювати власну перспективну й повсякденну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів полягає у засвоєнні комплексу 
знань, умінь і навичок, закріпленні та систематизації одержаних знань, їх 
практичне застосування при виконанні творчих індивідуальних завдань і робіт, а 
також виявлення недоліків та упущень у системі знань із предмета „Основи 
управління ризиками в туризмі”. 

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни 
„Основиуправлінняризиками в туризмі” визначається навчальною програмою 
дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача. 

ССааммооссттііййннаа  ррооббооттаа  ссттууддееннттаа  ззааббееззппееччууєєттььссяя  ссииссттееммооюю  ннааввччааллььнноо--
ммееттооддииччнниихх  ззаассооббіівв,,  ппееррееддббааччеенниихх  ддлляя  ввииввччеенннняя    ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии  
„„ООссннооввии  ууппррааввлліінннняя  ррииззииккааммии  вв  ттууррииззмміі””::  ппііддррууччннииккоомм,,  ннааввччааллььннииммии  ттаа  
ммееттооддииччннииммии  ппооссііббннииккааммии,,  ммееттооддииччннииммии  ммааттееррііааллааммии  ддлляя  ссааммооссттііййннооїї  ррооббооттии  
ссттууддееннттіівв,,  ккооннссппееккттоомм  ллееккцціійй  ттоощщоо..  

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни 
„Основиуправлінняризиками в туризмі”організовується з дотриманням таких 
вимог: 

 обґрунтування необхідності завдань загалом, а також конкретного 
завдання зокрема; 

 надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 

 надання студентам можливості виконувати творчі роботи, що відповідають 
умовно-професійному рівню засвоєння знань, при цьому не обмежуючи їх 
виконанням стандартних завдань; 

 підтримання постійного зворотного зв’язку зі студентами у процесі 
виконання самостійної роботи. 
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Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, 
термін виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань, 
визначаються викладачем при розробці робочої навчальної програми дисципліни 
(розділу «Самостійна робота студентів»). 

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну „Основи управління 
ризиками в туризмі”, повинні бути поінформовані викладачем щодо організації 
самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та 
звітності, кількості балів за виконання завдань тощо. 

Організація та контроль процесу й змісту самостійної роботи та її 
результатів здійснюються викладачами кафедри. 

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної 
роботи, фіксуються викладачами і повинні бути доведені до відома студентів. 

 
 
 

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 галузі та управління ними 
5. Господарськіризикипідприємстватуристичноїгалузі 

6. Фінансові ризики туристичного підприємства  

7. Управлінські ризики туристичногопідприємства  

8. Страхування ризиків підприємства туристичної галузі 

9. Кризові ситуації туристичного підприємства та управління ними 

Разом годин: 90 
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Зміст самостійної роботи з дисципліни  

«Основи управління ризиками у туризмі» 

 

Змістовий модуль І. Теоретичні засади основ управління ризиками 

 

Тема1. Умовиневизначеності і ризикуроботиорганізації 

 

ЕкономічнабезпекаУкраїни і чинники, щостановлятьїйзагрозу. 

Загальніпідходи до визначенняпоняття «ризик». 

Сутність і функціїризику,властивостіризику. 

Причини виникненняризиків. 

 

Теми рефератів 

1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Проблеми економічної безпеки нашої держави. 

3. Сучасні форми ведення конкурентної боротьби. 

4. Методологічні підходи до вивчення ризиків. 

5. Сутність і функції ризиків у сучасному суспільстві. 

6. Причини появи ризиків у господарській діяльності. 

7. Суспільне значення сучасної конкуренції для поліпшення ситуації на 

споживчому ринку. 

 

Контрольні питання та навчальні завдання 

1. Сутність поняття «ризик». 

2. Функції ризику. 

3. Конкуренція та її місце в сучасній світовій економіці. 

4. Властивості, притаманні ризикам. 

5. Функції, виконувані ризиками.. 

6. Внутрішні ризики підприємства. 

7. Зовнішні ризики. 
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8. Основні причини виникнення ризиків. 

9. Поняття економічної безпеки. 

10. Скласти схему економічної безпекитурфірми. 

 

Література [1-5, 15,18,22,25,37, 40] 

 

Тема 2. Класифікація ризиків 

 

Статичні і динамічніризики 

Аномальні і катастрофічніризики 

Критеріїстрахуванняризиків 

Принципи і критеріїкласифікації 

Загальнакласифікаціяризиків 

Підприємницькіризики 

Екологічніризики 

Ризики, пов’язані з діяльністювітчизняних і зарубіжнихорганіввлади 

Ризики, пов’язані з поведінкоютуристів – клієнтівпідприємства 

 

Теми рефератів 

1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Статичні і динамічні ризики 

3. Принципи і критерії класифікації ризиків 

4. Сучасна класифікація ризиків 

5. Екологічні ризики 

6. Підприємницькі ризики 

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

8. Ризики, пов’язані з поведінкою туристів – клієнтів підприємства. 

 

Контрольні питання та навчальні завдання 

1. Класифікаціяризиків 
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2. Причини виникненняризиків 

3. Статичні і динамічніризики 

4. Аномальні і катастрофічніризики 

5. Критеріїстрахуванняризиків 

6. Принципи і критеріїкласифікаціїризиків 

7. Загальнакласифікаціяризиків 

8. Підприємницькіризики 

9. Екологічніризики 

10. Скласти схему взаємозв’язку туристичного бізнесу та притаманних 

йому ризиків. 

 

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

 

Тема 3. Задачі, прийоми і правила управління ризиками 

 

Цілі та завданняуправлінняризиками 

Принципиуправлінняризикамипідприємства 

Прийоми і правила управлінняризиками 

 

ТТееммии  ррееффееррааттіівв  

1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Цілі й завдання управління ризиками 

3. Принципи управління ризиками сучасного підприємства 

4. Прийоми та правила управління ризиками 

5. Особливостіуправлінняризиками сучасного підприємства. 

 

ККооннттррооллььнніі  ппииттаанннняя  ттаа  ннааввччааллььнніі  ззааввддаанннняя  

1. Задачі управління ризиками 

2. Прийоми і правила управління ризиками 

3. Цілі тазавдання управління ризиками 
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4. Принципи управління ризиками 

5. Прийоми і правила управління ризиками 

6. Особливості управління ризиками 

7. Методи ідентифікації ризику 

8. Скласти алгоритм управління ризиками туристичної фірми. 

 

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

 

Тема 4. Особливості управління ризиками 

 

Сучасніметодиідентифікаціїризиків 

Аналіз та оцінкаризиків 

Методианалізуризиків 

Управлінняризиками та йогоосновніетапи 

Методиуправлінняризиками 

Методирозподілуризиків. Диверсифікаціяризиків 

Ризик-менеджмент 

Оцінкаефективностіуправлінняризиками 

 

ТТееммии  ррееффееррааттіівв  

1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Ризики в діяльності турфірми та їх ідентифікація. 

3. Сучасні методи аналізу ризиків 

4. Поетапне управління ризиками турфірми. 

5. Методи управління ризиками 

6. Розподіл і диверсифікація ризиків.. 

7. Ризик-менеджмент сучасної турфірми 

8. Ефективність управління ризиками 
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ККооннттррооллььнніі  ппииттаанннняя  ттаа  ннааввччааллььнніі  ззааввддаанннняя  

1. Особливості управління ризиками 

2. Методи ідентифікації ризику 

3. Аналіз і оцінка ризиків 

4. Методи аналізу ризиків 

5. Процес управління ризиками. Основні етапи 

6. Процедури і методи управління ризиками 

7. Розподіл ризику. Диверсифікація 

8. Ризик-менеджмент 

9. Оцінка ефективності управління ризиками  

10. Скласти схему послідовності управління ризиками туристичної фірми.. 

  

ЛЛііттееррааттуурраа  [[1100,,  1133,,  1199,,  2233,,  3377,,  4400--4422]]  

 
 

Змістовий модульII. Види ризиківпідприємства туристичної галузіта 

управління ними 

 

Тема 5.Господарські ризики 

 

Економічнийзмістризикугосподарськоїдіяльності 

Особливостіризиків у сферіпослуг 

Ризикнезатребуваностітуристичного продукту 

Ризикиготельногозабезпеченнятуристичнихподорожей 

Ризики транспортного забезпеченнятуристичнихпоїздок 

Припустимийгосподарськийризик в управліннітуристичноюфірмою 

 

ТТееммии  ррееффееррааттіівв  

1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Економічні ризики сучасного підприємства сфери послуг. 

3. Прийнятнийгосподарськийризик в управлінніпідприємством. 
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4. Фінансові ризики в роботі підприємства сфери послуг. 

5. Транспортні ризики в туризмі. 

6. Порівняльний аналіз ризиків промислових і сервісних підприємств. 

7. Ризики незатребуваності туристичного продукту. 

8. Ризики, пов’язані з готельним сектором. 

 

ККооннттррооллььнніі  ппииттаанннняя  ттаа  ннааввччааллььнніі  ззааввддаанннняя  

1. Види ризиків, що притаманні діяльності туристичної фірми 

2. Господарські ризики 

3. Економічний зміст ризику господарської діяльності 

4. Ризик незатребуваності туристичного продукту 

5. Транспортні ризики в роботі турфірми 

6. Особливості ризиків промисловихпідприємств 

7. Особливості ризиків сервісних підприємств 

8. Прийнятний господарський ризик в управлінні підприємством 

9. Скласти схему взаємозвя’зків ризиків, що виникають у роботі 

туристичної фірми . 

 

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 

Інвестиційніризики 

Банківськіризики 

Валютніризики. Хеджування як специфічний метод управлінняризиками у 

зовнішньоекономічнійдіяльностіпідприємства 
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ТТееммии  ррееффееррааттіівв  

1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Фінансові ризики сучасного підприємства. 

3. Особливості фінансових ризиків туристичної фірми. 

4. Інвестиційні ризики 

5. Банківські ризики 

6. Валютніризики. 

7. Страхування як напрям надання послуг, що інтенсивно розвивається на 

вітчизняному ринку.  

 

ККооннттррооллььнніі  ппииттаанннняя  ттаа  ннааввччааллььнніі  ззааввддаанннняя  

1.  Господарськийризик в управлінніпідприємством туристичної галузі 

2. Фінансові ризики туристичної фірми 

3. Поняття і зміст фінансових ризиків підприємства 

4. Ризики туристичної фірми, пов'язані з купівельноюспроможністю грошей 

5. Інвестиційніризикитурфірми 

6. Валютніризики у практиці туристичних фірм 

7. Схематично показати зв’язок різних видів фінансових ризиків турфірми. 

 

ЛЛііттееррааттуурраа  [[33,,  44,,  99,,  1155,,  1188,,  2244,,  2288,,  3311,,  3388,,  4422]]  

  
Тема7. Управлінськіризикитуристичногопідприємства 

 

Управлінськірішення в процесахтуристичного менеджменту 

Ризики, пов’язані з управлінськимирішеннями 

Розробкауправлінськихрішень в умовахневизначеності та ризику 

 

ТТееммии  ррееффееррааттіівв  

1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2.Управлінськірішення в процесах менеджменту 

3. Розробкауправлінськихрішень в умовахневизначеності та ризику. 
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4. Зміст і специфіка управлінськихрішень в туризмі 

5. Розробкауправлінськихрішень в умовахпідготовки до нового 

туристичного сезону. 

7. Потоки туристів «із» та «до» країни. Причини та наслідки для 

економікиУкраїни. 

8. Привабливість туристичного регіону України та його використання. 

9. Стан розвитку туризму в Україні. 

 

ККооннттррооллььнніі  ппииттаанннняя  ттаа  ннааввччааллььнніі  ззааввддаанннняя  

1. Сутність діяльності підприємства туристичної галузі. 

2. Управлінські рішення в процесах менеджментутурфірми 

3. Розробкауправлінськихрішень в умовахневизначеностітуристичного 

ринку  

4. Історичні та економічні причини різновекторності руху туристичних 

потоків у світі. 

5. Роль і місце ЮНВТО в підвищенні якості туристичних послуг у світі . 

6. Сучасні світові тенденції щодо розширення спектру нетрадиційних форм 

відпочинку та дозвілля. 

7. Розвиток сучасних форм туризму в Україні.  

8. Організація управління в туризмі.  

9. Причини успіхів та недоліки роботи великих інтернаціональних 

туристичних компаній. 

10. На контурній карті показати основні в’їзні та виїзні туристичні потоки в 

Україні. 

 

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

 

Тема 8. Страхування ризиків підприємства туристичної галузі 

 

Страхування як економічнакатегорія. Учасникистраховогопроцесу 
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Класифікаціястрахування. Системистрахування 

Ризиковіобставини і страховийвипадок 

Страховітарифи 

Видистраховоїпремії 

Медичнестрахуваннятуристів. Страховийассістанс. 

Майновестрахування та страхуваннявіднездійсненняподорожі 

Страхуваннявідповідальності 

  

ТТееммии  ррееффееррааттіівв  

1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Сутність страхування та його роль в сучасному бізнесі 

3. Страхування як економічнакатегорія 

4. Перестрахування, його сутністьтазначення в сучасному бізнесі.  

5. Класифікаціястрахування та йогосистеми 

6. Ризик і страховийвипадок 

7. Тарифнаполітика страхових компаній 

8. Страхуванняризику в туризмі 

9. Майновета медичне страхування в туризмі 

10. Страхуваннявідповідальності при здійсненні туристичної діяльності 

 

ККооннттррооллььнніі  ппииттаанннняя  ттаа  ннааввччааллььнніі  ззааввддаанннняя  

1. Основи страхової справи 

2. Страхування як економічна категорія 

3. Класифікація страхування. Системи страхування 

4. Ризикові обставини і страховий випадок 

5. Страхові тарифи і страхова премія 

6. Тарифна політика страховиків 

7. Страхування ризику 

8. Майнове страхування 

9.Страхуваннявідповідальності 



 14

10. Графічно зобразити алгоритм страхування туристів при їх подорожі за 

межі України. 

 

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

 
ТТееммаа  99..  ККррииззооввіі  ссииттууааццііїї  ттууррииссттииччннооггоо  ппііддппррииєєммссттвваа  ттаа  ууппррааввлліінннняя  ннииммии  

 

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  

Диверсифікація напрямків і видів туристичного обслуговування як стратегія 

антикризового менеджменту турфірми 

 

ТТееммии  ррееффееррааттіівв  

1. Огляд наукових публікацій за темою. 

2. Моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища туристичного 

бізнесу. 

3. Зовнішня вразливість туристичної фірми та її зменшення. 

4. Інноваційний менеджмент як засіб поступального розвитку компанії. 

5. Кризові явища в економіці та їх передбачення. 

6. Вплив політичного та економічного розвитку країни нарозвиток туризму  

7. Реструктуризація на підприємствах туристичної галузі. 

8. Постійна та сезонна диверсифікація напрямків туристичного 

обслуговування. 

9. Диверсифікація видів туристичного обслуговування як відповідь на 

кризові явища на підприємстві.. 
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ККооннттррооллььнніі  ппииттаанннняя  ттаа  ннааввччааллььнніі  ззааввддаанннняя  

1. Кризові явища на підприємстві.  

2. Причини та наслідки виникнення криз. 

3. Основні види криз на туристичному підприємстві. 

4. Диверсифікація діяльності підприємства. 

5. Інноваційні складові менеджменту турфірмою. 

6. Реструктуризація як спосіб подолання кризи. 

7. Проблеми, пов’язані з проходженням прикордонного контролю 

туристами. 

8. Проблеми, пов’язані з проходженням митного контролю туристами.  

9. Документальне забезпечення в’їзду, виїзду і транзиту туристів в Україні.  

10. Схематично зобразити послідовність і види діяльності керівників 

турфірми при настанні кризової ситуації на підприємстві.. 

 

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

 

 
 

3. Критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі 
 

 

Контроль знань з дисципліни„Основиуправлінняризиками в туризмі” 

складається з двох блоків планових заходів: 

1) поточний контроль знань студентів; 

2) підсумковий контроль знань студентів. 

Бали за результатами поточного контролю в сумі та по доданках, а також за 

результатами оцінювання письмової екзаменаційної роботи виставляються 

числом, кратним «5». 

Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит. На 

іспиті студент повинен набрати не менше 30 балів. 
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ППоорряяддоокк  ооццііннюювваанннняя  ззннаанньь  ссттууддееннттіівв  ззаа  ррееззууллььттааттааммии  ввииввччеенннняя  ддииссццииппллііннии  
№ 
з/п 

Форма оцінювання знань Кількість балів Результат 

1 Оцінювання поточної роботи в 
семестрі, в т. ч. : 

від 0 до 40 балів 
в т. ч.: 

 

1.1 Виконання обов’язкових завдань: 
а) систематичність та активність 
роботи протягом семестру 
б) виконання завдань для самос-
тійного опрацювання 

до 20 балів, із 
них: 
а) до 10 балів 
б) до 10 балів 

 

1.2 Проходження модульного кон-
тролю знань 

до 20 балів  

2 Оцінювання  екзаменаційної 
відповіді 

від 0 до 60 балів проходження 
підсумкового 
контролю знань  
по дисципліні і 
одержання  
підсумкової оцінки

 
Підсумковий контроль знань по даній дисципліні проводиться у формі 

письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких включає 3 

питання. 

Відповідь на кожне питаннябілета оцінюється окремо з диференціацією в 

20, 10, 0 балів. 

Відповідь на кожне з питань білета оцінюється у: 

20 балів— якщо відповідь студентамістить повне, розгорнуте, правильне та 

обґрунтоване викладення матеріалу; 

 виявляє при цьому високі знання студентом усієї програми навчальної 

дисципліни, його вміння користуватися різноманітними методами 

наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси 

та особливості; 

 відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх 

взаємозв’язку і взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень; 

 свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-

правових актів (для найважливіших — необхідно знати рік їх прийняття); 
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 містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану 

проблему, самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію 

його точки зору; 

 містить, поряд із теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, 

результати судової практики і т. ін.), їх оцінку та порівняння; 

 логічно і граматично правильно викладена; 

10 балів— якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона 

має хоча б один з таких недоліків: 

 є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання, 

 є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, 

категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, 

нечіткі характеристики відповіднихявищ; 

 не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у 

разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних теорій, концепцій, 

наукових течій і т. ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, 

інший фактичний і статистичний матеріал; 

 свідчить про наявність прогалин у знаннях студента; 

 викладена з порушенням логіки подання матеріалу, містить багато 

граматичних, грубих стилістичних помилок га виправлень; 

0 балів— якщо студент не відповів на поставлене запитання;  

 відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання;  

 при відповіді допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про 

відсутність знань у студента; 

 їх безсистемність та поверховість, не вміння сформулювати думку та 

викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни. 

Результат письмового  іспиту  складається з суми балів, одержаних за всі 

питання. У тому разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж у 30 балів, він 

отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів). 

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням 

результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (в діапазоні від 0 до 40 балів) 
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та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-

бальною системою з подальшим переведенням в традиційну систему за 4-бальною 

шкалою та шкалою ЕСТS для фіксації оцінки в нормативних документах. 

Оцінка за бальною 
шкалою 

Оцінка за національною шкалою Оцінка за 
шкалою ЕСТS

90 – 100 5 (відмінно) А 
82 – 85 4 (добре) В 

75 – 82  С 
68 – 74  3 (задовільно) D 
60 – 68   Е 
31 – 59 2 (незадовільно) з можливістю по-

вторного складання
FХ 

0 – 30 2 (незадовільно) з обов’язковим по-
вторним вивчення дисципліни

F 

 
Для реєстрації оцінки за шкалою ЕСТS в екзаменаційних відомостях існує спеціальна графа 

«Оцінка за шкалою ЕСТS» 
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