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Аналіз методів управління ризиками промислових малих та середніх підприємств у
Кейптауні
Управління ризиками є одним з основних факторів успіху бізнесу і може негативно вплинути на
прибутковість у випадку неправильно обраного методу. Таким чином, основною метою статті є визначення
методів управління ризиками промислових малих та середніх підприємств у Кейптауні. Під час кількісного
дослідження було зібрано дані від 74 власників МСП, кожен з яких мав дотримуватися суворих критеріїв
опису. Усі зібрані дані були ретельно проаналізовані за допомогою описової статистики. За результатами
дослідження, зрозуміло, що насправді, промислові МСП розуміють методи управління ризиками при
керуванні бізнесом для забезпечення його стійкості, але не повністю. Автори роблять висновок про те, що
респонденти не знають які елементи забезпечують ефективне управління ризиками, що, врешті-решт, сприяє
вирішенню проблем МСП. Усі працівники, менеджери та власники повинні об’єднати власні зусилля для
виявлення та управління організаційними ризиками в межах своєї компетенції для отримання повного
страхового покриття, а також гарантій ефективного управління цими ризиками за допомогою об’єднаного
підходу. Подальші дослідження можуть бути проведені для визначення заходів, спрямованих на підвищення
ефективності методів управління ризиками МСП.
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Анализ методов управления рисками промышленных малых и средних предприятий в
Кейптауне
Управление рисками является одним из основных факторов успеха бизнеса и может негативно повлиять на
прибыльность в случае неправильно выбранного метода. Таким образом, основной целью статьи является
определение методов управления рисками промышленных малых и средних предприятий в Кейптауне. Во
время количественного исследования были собраны данные от 74 владельцев МСП, каждый из которых
должен был придерживаться строгих критериев описания. Все собранные данные были тщательно
проанализированы с помощью описательной статистики. По результатам исследования, понятно, что на
самом деле, промышленные МСП понимают методы управления рисками при управлении бизнесом для
обеспечения его устойчивости, но не полностью. Авторы делают вывод о том, что респонденты не знают
какие элементы обеспечивают эффективное управление рисками, что, в конце-концов, способствует
решению проблем МСП. Все работники, менеджеры и владельцы должны объединить собственные усилия
для выявления и управления организационными рисками в пределах своей компетенции для получения
полного страхового покрытия, а также гарантий эффективного управления данными рисками при помощи
объединенного подхода. Дальнейшие исследования могут быть проведены для определения мер,
направленных на повышение эффективности методов управления рисками МСП.
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