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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  
В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Досліджуються шляхи впливу на ризики у підприємницькій діяльності, визначено 
оптимальну модель управління ними. 

 

Исследуются пути воздействия на риски в предпринимательской деятельности, 
определена оптимальная модель управления ими. 

 

Сontains a research of the ways to influence risks in entrepreneurship, determine the op-
timal model of management. 
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 Актуальність теми статті обумовлена тим, що управлiння ризи-
ками в підприємницькій діяльності спирається на аналіз ризиків та 
пошук інструментів, що допоможуть на них впливати. Система управ-
ління ризиками неможлива без структурної моделі, фактори якої, у 
свою чергу, будуть залежати від специфіки підприємницької діяльнос-
ті. Ризики притаманні будь-якій діяльності. Саме тому для успішного 
існування підприємства в умовах невизначеності у світовій ринковій 
економіці необхідно правильно оцінювати ступінь ризику та вміти 
управляти ним. Для певних галузей створення системи управління ри-
зиками є вкрай важливим, особливо в тому випадку, коли мова йде про 
підприємства, що відносяться до сфери послуг. Особливе значення 
проведення досліджень обумовлено зростанням ролі туристського ри-
нку в світовій економіці.  

В роботах вітчизняних і зарубіжних науковців існують різні вимі-
ри оптимального управління ризиками. Так, О.О.Овчаров [5] розгля-
нув специфічні риси управління ризиками для туріндустрії, він вказує 
на жорсткі вимоги до рівня ризиків на підприємствах туріндустрії че-
рез те, що вони включають в себе ризик для життя та здоров’я турис-
тів, туристські ризики пов’язані зі збитками для підприємств, що є су-
міжними для туризму, для самих туристів, а також всього рослинного, 
тваринного та культурно-історичного спадку. О.М.Підлобошникова [6] 
вважає, що «…управління ризиками можливе тільки за умови практи-
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чного застосування методів аналізу ризиків, що виникають при інвес-
тиційному проектуванні в туризмі».  В.С.Асаулко [2] стверджує, що 
«…управління валютними ризиками є шляхом до ефективної роботи 
підприємства». Г.П.Захаров [4] розглянув стан і закономірності соціа-
льно-економічних процесів та явищ пов’язаних з ухваленням управ-
лінських рішень в умовах високого ступеню ризику та невизначеності.  

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що 
управління ризиками – це діяльність, спрямована на пом’якшення 
впливу ризиків на результати діяльності підприємства. Загальний під-
хід до управління ризиками полягає у: виявленні можливих наслідків 
підприємницької діяльності в ризиковій ситуації; розробці заходів, що 
не допустять або зменшать збитки від непередбачених обставин; реалі-
зації такої системи, за допомогою котрої можуть бути не тільки ней-
тралізовані негативні ймовірні результати, але й максимально вико-
ристані шанси на отримання високого прибутку. 

Отже, в сучасних умовах господарювання необхідно розробити 
модель управління ризиками, яка б враховувала специфіку діяльності 
сфери послуг в цілому та особливо туризму та приділити увагу шляхам 
зниження рівня ризиків та покращенню роботи підприємств, що відно-
сяться до цієї галузі.  

Метою статті є дослідження порівняльних характеристик моделей 
управління ризиками та визначення оптимальної з них.  

Моделі управління ризиками складаються з декількох частин, 
умовно можна виділити дві: аналіз ризиків та розробка програми для 
управління ними. 

Досвід найбільших туроператорів свідчить, що використання оп-
тимальної моделі управління ризиками дозволяє фірмі обрати постій-
них надійних партнерів, істотно збільшити обсяг продажів, долю рин-
ку [3]. До переваг цієї моделі управління ризиками слід віднести: рете-
льність аналізу ризиків, можливість швидкої зміни пріоритетності рі-
шення завдань щодо управління ризиками, забезпечення контролю 
реалізації програми управління ризиками, відповідність проведених 
заходів існуючим бюджетним та правовим обмеженням. 

Слід зазначити, що в умовах сучасної дійсності традиційні методи 
управління ризиками не дають очікуваного ефекту, оскільки вони орі-
єнтовані на стабільне ринкове середовище. Методи управління, що 
будуть застосовуватися, мають відповідати умовам, які змінюються, 
тому стає неможливим використовувати одні й ті ж самі методи протя-
гом тривалого часу [1]. На практиці під управлінням ризиками розумі-
ється цілеспрямована діяльність, яка передбачає знаходження рішень, 
які сприятимуть зниженню ризиків,  зменшенню потенційних  матеріа- 
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льних втрат та інших негативних наслідків [4]. 
Дуже часто на підприємствах для управління ризиками викорис-

товують сценарний метод і створення імітаційних моделей, адже вони 
дозволяють краще провести аналіз ризиків та оцінити їх. Проте для 
створення оптимальної моделі управління ризиками цього замало, не-
обхідно скомбінувати класичні та сучасні методи ухвалення рішень в 
умовах ризику в систему, що відповідатиме умовам нестійкого зовні-
шнього середовища. На рисунку наведено модель управління ризика-
ми на підприємствах туріндустрії, яка дозволить максимально викори-
стати можливості підвищення конкурентоспроможності підприємств. 

 
 Виявлення можливих ризикiв на ринку послуг 

Оцiнка ризикiв 

Аналiз ризикiв 

Виявлення ступеня задоволеностi клiєнтiв 

Якiсний аспект Кiлькiсний аспект 

Визначення рiвня прийнятного  ризику 

Прийняття рiшень  щодо формування системи управлiння ризиками 

Вибiр  та застосування методiв управлiння ризиками 

Оцiнка залишкового ризику 

Оцiнка ефективностi системи yправлiння ризиками 

Iдентифiкацiя ризикiв 

 
 

Модель управлiння ризиками на пiдприємствах  турiндустрiї 
 

В запропонованiй моделi управління ризиками початковим ета-
пом є виявлення можливих ризикiв, cлiд враховувати весь спектр 
ризикiв, якi можуть бути притаманнi турiндустрiї. Наступним кроком є 
iдентифiкацiя ризикiв, тут необхiдно звернутися до класифiкацiї, ви-
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значитися, до якого виду вiдноситься кожен з факторiв, а потiм 
вiдповiдно до цього згрупувати їх.  

Далi йде оцiнка ризикiв – необхiдно формалiзувати невизна-
ченiсть, тобто розрахувати ризики та вимiряти їх.  Пiсля цього прово-
диться аналiз ризикiв, метою якого є отримання необхiдної iнформацiї 
про структуру, властивостi пiдприємства та iснуючi ризики. Зiбраноi 
iнформацiї повинно бути достатньо для ухвалення подальших рiшень. 
Достовiрна iнформацiя є ключовим аспектом при аналiзi ризикiв, адже 
її наявність в подальшому сприяє здiйсненню правильного вибору що-
до дiяльностi пiдприємства в умовах невизначеності. Аналiз включає в 
себе не тiльки розгляд ризикiв, а й виявлення факторів, які посилюють 
вплив ризикiв, вияв найбiльш iстотних, їх ранжування за значущiстю. 
Власне, це аналiз iмовiрностi того, що вiдбудуться певнi небажанi 
подiї, якi негативно вплинуть на досягнення цiлей. В такому випадку 
важливим є не тiльки перелiк ризикiв, але й розумiння того, як вони 
можуть вплинути на дiяльність пiдприємства i наскiльки серйозними 
можуть бути наслiдки. 

Пiсля того, як було виявлено ступiнь задоволеностi клiєнтiв у 
кiлькiсному й якiсному аспектах, необхiдно визначити рiвень прий-
нятного ризику, i вже виходячи з цього показника та отриманих ранiше 
даних буде формуватися система управлiння ризиками.  

Забезпечення реалiзацiї ухвалених рiшень здiйснюється шляхом 
застосування практичних методiв органiзацiї управлiння ризиками, яка 
включає: 
− видiлення основних завдань і функцій, пов’язаних з управлiнням 
ризиками, плануванням заходiв щодо їх зниження, визначення 
форм їх фiнансування; 

− рацiональне поєднання всiх елементiв системи управлiння; 
− формування iнформацiйних потокiв i технiчна пiдтримка управ-
лiння ризиками. 
Наступним кроком є оцiнка залишкового ризику, таким чином 

з'ясовують, чи правильно було обрано методи управлiння ризиками. I 
пiсля цього вже можна зробити висновок про ефективнiсть роботи 
всiєї системи.  

Практичне застосування такої моделі дозволить не тільки підви-
щити рівень конкурентоспроможності підприємства та зменшити нега-
тивний вплив ризиків, а й оцінити доцільність впровадження нових 
видів послуг. Для створення на туристському пiдприємствi ефективної 
системи управлiння ризиками необхiднi певнi органiзацiйнi зусилля, 
фiнансовi та iншi витрати. Практика показує, що найбiльш прийнят-
ним варiантом є формування управлiння ризиками як спецiальної 
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пiдсистеми в системi управлiння пiдприємством, також можуть роз-
роблятися рiзноманiтнi плани управлiння ризиками, програми з кон-
тролю та виявлення ризикiв, розробка та застосування моделi 
управлiння ризиками.  

Отже, запропонована нами модель є оптимальним поєднанням 
аспектiв, які забезпечують зниження рiвня ризику, зростання рiвня 
конкурентоспроможності, до того ж у цiй моделi враховано особли-
востi iндустрiї туризму, що забезпечує успiшну подальшу дiяльнiсть 
пiдприємства в своїй галузi.  
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПА-ТУРИЗМУ 
 

Розглядаються проблеми та напрямки організації СПА-туризму  в діяльності тури-
стських організацій. Показано переваги та недоліки впровадження нових напрямів дія-
льності туристських організацій. Представлена класифікація об’єктів СПА-туризму, 
слабкі та сильні сторони СПА-турів.  

 

Рассматриваются проблемы и направления организации СПА-туризма в деятель-
ности туристских организаций. Показаны преимущества и недостатки внедрения новых 
направлений деятельности туристских организаций. Представлена классификация объе-
ктов СПА-туризма, слабые и сильные стороны СПА-туров. 

 

The article reveals the problems of organization and direction of  SPA-tourism in the 
activities of tourism organizations. The advantages and disadvantages of the introduction of 
new activities for tourist organizations. The classification of objects of SPA-tourism, strengths 
and weaknesses of SPA-tours. 
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