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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Освітній компонент «Управління ризиками в туристично-рекреаційній 
діяльності» спрямований на вивчення різновидів ризиків, яких зазнають 
підприємства індустрії туризму. Майбутні фахівці туристичної індустрії 
знайомляться з методами визначення та оцінювання ризиків, що виникають 
в туризмі, вивчають прийоми управління ризиками. Важливу роль відіграє і 
розгляд питань пов’язаних із страхуванням ризиків в туризмі. Володіння 
знаннями основ страхування в сучасних умовах має важливе значення, 
оскільки допомагає зробити правильний вибір ділового партнера, 
забезпечити підвищення фінансової стійкості власного бізнесу, самостійно 
розробити програми зниження ризиків, що виникають у процесі здійснення 
підприємницької діяльності. Крім того, в освітньому компоненті окремими 
темами розглянуто такі виклики сьогодення, як світова пандемія COVID-19, 
та військова агресія Росії, що становлять загрозу для розвитку туристичної 
індустрії України та світу. 

Мета та цілі 

Формування у майбутніх фахівців системи спеціальних теоретичних знань 
та практичних навиків основних положень теорії й практики щодо 
визначення, класифікації, оцінки ризиків в туристичній індустрії, визначення 
напрямків мінімізації їх впливів 
Основні цілі: 

 вивчення класифікаційних ознак та підходів щодо класифікації туристських 
ризиків; 

 отримання знань про причини виникнення факторів ризику в туризмі   

 дослідження форс-мажорних обставин або обставин непереборної сили в 
туризмі; 

 оволодіння методологією і методикою створення, аналізу і використання 
економіко-математичних методів, що враховують ризик; 

 вивчення умов надання страхових послуг у галузі особистого, майнового 
страхування та страхування відповідальності у туризмі;  
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 дослідити основні програми страхування туристичних ризиків, що існують на 
ринку страхових послуг України та країн світу; 

 вивчення типових прийомів моделювання і вимірів ризику у процесі 
прийняття управлінських рішень на підприємствах туристичної індустрії.  

Результати 
навчання 

 
 
 

 
 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 

що 
відповідають 

заявленим 
цілям програми 

Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 
здобутки, критичне осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на 
межі галузей знань. Управляти процесами в суб’єктах індустрії туризму та 
рекреації на різних ієрархічних рівнях, які є складними, непередбачуваними 
і потребують нових стратегічних підходів. Приймати ефективні рішення у 
сфері туризму та рекреації щодо розв’язання широкого кола проблем, 
зокрема безпеки і якості туристичного обслуговування. Створювати 
туристичні продукти, організовувати безпечну туристичну й екскурсійно-
анімаційну діяльність з урахуванням рекреаційно-туристичного потенціалу 
регіону та викликів сьогодення.  
. 

Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної 
компетентності): Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Здатність до 
управління туристичним процесом у публічному секторі, в туристичній 
дестинації, туристичному підприємстві на різних ієрархічних рівнях. 
Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-процесів та 
геопросторового планування у сфері туризму та рекреації. Здатність до 
організації екскурсійно-туристичних подорожей виходячи з регіональних 
пріоритетів розвитку туризму й забезпечення безпеки туристів у звичайних 
та форс-мажорних обставинах. 

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: «Туризмологія», «Теорія та практика 
рекреаційно-туристичного природокористування», «Міжнародний 
туристичний бізнес і логістика в туризмі». 

 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

1. Поняття 
туристичних 
ризиків та підходи 
щодо їх 
класифікації. 

Сутність поняття «ризик». Ризики в туризмі. Класифікаційні 
ознаки туристських ризиків. Підходи щодо класифікації 
туристських ризиків. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

 

2. Методи оцінки 
туристських 
ризиків та їх 
мінімізація.  
 

Методичні підходи щодо оцінки ризиків. Методи мінімізації 
ризиків. Мінімізація ризиків закладів розміщення. Нормативне 
регулювання ризиків в туристичній індустрії. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

 

3. Фінансові 
ризики на ринку 
туристичних 
послуг.  

Венчурний капітал у туризмі. Валютні ризики в індустрії туризму. 
Інвестиційна привабливість підприємств туризму та інвестиційні 
ризики. 
 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 



 4. Влив пандемії 
COVID-19 на ринок 
туристичних 
послуг в Україні та 
світі. 

Вплив пандемії COVID-19 на динаміку показників туристичної 
індустрії в Україні та світі. Зміни в структурі туристичного попиту 
та пропозиції під впливом пандемії. Заходи з мінімізації впливів 
пандемії на ринок туристичних послуг. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

5. Військова 
агресія Росії  як 
загроза 
стабільності 
розвитку 
туристичної 
індустрії в Україні 
та світі.  

Військові конфлікти як загроза життю та здоров’ю туристів. Втрата 
рекреаційних територій України внаслідок окупації та анексії.  
Фінансові втрати регіонів України, що розвивалися завдяки 
доходам від туризму, та втрати суб’єктів туристичного бізнесу. 
Втрати кадрового потенціалу через виїзд працівників 
туристичного бізнесу за кордон, чи їх участі у військових діях. 
Масштабні руйнування об’єктів історико-культурної спадщини, 
туристичної інфраструктури, що служать основою для розвитку 
туристичної індустрії. Вплив військово-політичних конфліктів на 
розвиток туризму в інших регіонах та країнах світу: Сирія, Іран, 
Нагорний Карабах, Афганістан та ін. 
 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

6. Страхування 
туристичних 
ризиків. 

Критерії визначення страхового ризику. Основні характеристики 
страхових ризиків. Загальні підходи та принципи класифікації 
страхових ризиків. Управління ризиком та його основні етапи. 
Ідентифікація ризиків. Аналіз і оцінка ризиків. Контроль за 
ризиком та його фінансування. Методи управління ризиком. 
Зміст та структура ринку страхових послуг. Організаційна 
структура ринку страхових послуг України. Типи й види 
страхових організацій, які створюються в Україні. Організаційні 
форми існування страховика.  

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

 

 7. Види 
страхування 
ризиків в 
туристичному 
бізнесі. 

Особисте страхування в туризмі. Економічний зміст особистого 

страхування в туристичному бізнесі. Обов’язки суб’єктів 

туристичної діяльності щодо забезпечення безпеки туристів.  

Основні види і форми особистого страхування в туризмі. 

Страхування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на 

території України.  

Майнове страхування в туризмі, його необхідність і значення. 

Форми і види страхування. Страхування майна юридичних осіб в 

туристичному бізнесі. Страхування майна фізичних осіб в 

туристичному бізнесі. Транспортне страхування в туристичному 

бізнесі.  

Страхування відповідальності в туристичному бізнесі. 

Страхування цивільної відповідальності. Об’єкти страхування, 

контингент страховиків і страхувальників, обсяг страхової 

відповідальності. Основні принципи і умови страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів. Міжнародна 

система страхування „Зелена картка”. Страхування 

відповідальності перевізників вантажів. Інші види страхування 

відповідальності в туристичному бізнесі: роботодавців, 

професійної відповідальності, страхування відповідальності 

власника готельно-туристичного комплексу.  

 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

 8. Організація 
ризик-
менеджменту в 
туристичній 
діяльності 

Сутність ризик-менеджменту в туризмі. Стратегія та особливості 
ризик-менеджменту в туризмі. Регулювання ризиків при 
довгостроковому інвестуванні. Запобігання від банкрутства. 
Антикризове управління підприємствами туристичної індустрії. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна політика Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску 
лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати 
практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістові модулі 1-2 (теми 1-8) 60 

Підсумковий контроль (теми 1-8) – іспит  40 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 



 


