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ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Вивчення дисципліни дозволить отримати знання і оволодіння навичками інтеграції 

системи ризик-менеджменту в міжнародному бізнесі в систему управління підприємства, 

визначення сутності ризик-менеджменту у міжнародному бізнесі,  його  місця  в  міжнародній 

діяльності  підприємств  і  вироблення практичних навичок з аналізу і управління ризиками 

міжнародної сфери; розуміти поняття ризику та ризик-менеджменту з урахуванням термінології 

ISO; здійснювати класифікацію ризиків; визначати характеристики ризикових подій щодо 

зовнішнього і внутрішнього контексту ризиків; опанувати методи виявлення і аналізування 

ризиків; здійснювати кількісну оцінку показників та коефіцієнтів, що характеризують ризики; 

впроваджувати систему організації управління ризиками на підприємстві; визначати ризик-

апетит підприємства і враховувати його для управління ризиками; використовувати теорію 

корисності для врахування різного ставлення до ризику; здійснювати характеристику і оцінку 

інвестиційних ризиків; опанувати методи управління ризиками: зниження, прийняття та 

передача; управляти ризиками в різних сферах економічної діяльності.  
СТИСЛИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ: 

Тема 1. Невизначеність, конфліктність і ризик у міжнародному бізнесі 

Тема 2. Типізація ризиків міжнародного бізнесу. 

Тема 3. Сутність ризик-менеджменту в міжнародній діяльності підприємства.  

Тема 4. Ідентифікація ризиків у міжнародному бізнесі.  

Тема 5. Організаційні аспекти управління ризиком у міжнародній діяльності підприємства. 

Тема 6. Методи і моделі аналізу ризиків у міжнародній діяльності. 

Тема 7. Оцінювання ризиків у міжнародній діяльності. 

Тема 8. Ризик-апетит у міжнародному бізнесі. 

Тема 9. Валютні і цінові ризики в міжнародній діяльності і управління ними. 

Тема 10. Ризик країни і політичний ризик. 

Тема 11. Урахування ризику в оцінюванні міжнародних інвестиційних проектів. 

Тема 12. Методи та прийоми обробки ризиків у міжнародному бізнесі. 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі дисципліни, яка є 

доступною у Відділі супроводу дистанційного навчання КНТЕУ. 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

- формування ризик-менеджменту в міжнародній діяльності організації; 

- визначення контексту ризику і ризик-менеджменту в міжнародному бізнесі; 

- аналіз причинно-наслідкових зв’язків у виявленні факторів (джерел) ризикових 

ситуацій у міжнародній діяльності; 

- інформаційне забезпечення процесу ризик-менеджменту в умовах невизначеності 

зовнішнього і внутрішнього середовища міжнародного бізнес-середовища; 

- ідентифікація, аналіз, діагностика і оцінка ризикових ситуацій в міжнародному бізнесі;  

- формування критеріїв врахування ризиків в міжнародній діяльності організації;  

- організація процесу ризик-менеджменту в міжнародній діяльності організації із 

визначенням ключових задач і компетенцій менеджерів; 

- врахування сприйняття ризику і формування ризик-апетиту в системі ризик-

менеджменту в міжнародній діяльності організації;  

- застосування методів управління ризиками в міжнародній діяльності організації; 

- формування звітів з ризику і карт-ризику при обґрунтуванні заходів підвищення 

ефективності міжнародного бізнесу. 

ФОРМАТ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Вивчення дисципліни базується на єдності аудиторної та самостійної роботи студентів, в 

т.ч. розгляд проблемних лекцій та практичних занять, що передбачають вирішення типових 

управлінських завдань у вигляді ситуаційних вправ та кейсів, аналіз господарських ситуацій, 

проведення ділових і рольових ігор, тренінгових вправ, бізнес-симуляцій тощо. З метою 

проведення занять наближено до реалій робочого процесу в організації практичні заняття містить 

як індивідуальні завдання, так і групові з розподілом відповідальності та ролей. 

Формат дисципліни – змішаний, що містить online-формат та супровід в системі Moodle – 

поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання 

(Blended Learning), в якому використовуються аудіо та відео, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування тощо. 

ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

Форми поточного контролю: презентація індивідуальних або групових завдань (проектів); 

перевірка вирішення ситуаційних вправ, творчих ситуаційних задач; перевірка тестових завдань 

на сайті відділу дистанційного навчання; опитування за результатами лекційних та практичних 

занять; бліц-тестування. 

Форма підсумкового контролю: письмовий залік – 100 балів (в т.ч. теоретичні питання –  

54 балів, тестування – 6 балів, творча ситуаційна задача – 40 балів). 

РЕКОМЕНДОВАНІ ОСНОВНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА: 

1.Васильєва Т.А. Економічний ризик: методи оцінки та управління: навч. посібник / [Т. А. 

Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, 

канд. екон. наук Я. М. Кривич. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с.  

2.Федулова І.В.Економічні ризики та методи їх вимірювання [Текст]: Навч. посібник.  / 

Федулова І.В., Скопенко Н.С. — К.: Принтцентр, 2016. - 298с. 

3.Артим-Дрогомирецька З. Економічний ризик: Навчально-методичний посібник / З.Артим-

Дрогомирецька, М.Негрей – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 320 с. 

4.Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / Вітлінський В. 

В., Великоіваненко Г. І. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с. 

РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ: 

При організації освітнього процесу у КНТЕУ студенти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу студентів; 

Положення про дистанційне навчання у КНТЕУ; Положення про самостійну роботу студентів і 

аспірантів КНТЕУ; Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності студентів 

КНТЕУ; Положення про проведення практики студентів у КНТЕУ  /  Порядок організації 

практики студентів за кордоном; Положення про оцінювання результатів навчання студентів і 
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аспірантів; Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої 

освіти КНТЕУ; Положення про випускну кваліфікаційну роботу; Положення про атестацію 

здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації у КНТЕУ; Положення про 

процедуру і підстави для видачі документів про вищу освіту державного зразка у КНТЕУ; 

Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності студентів КНТЕУ. 
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