
Дисциліна Вибіркова дисципліна № 11.1 

«Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі» 

Рівень ВО Бакалавр  

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

«Міжнародний бізнес» 

Форма навчання Денна  

Курс, семестр, 

протяжність 

4-й курс, 8-й семестр, односеместровий 

Семестровий контроль Залік  

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

150 (28/26), 5 кредитів 

Мова викладання Українська, англійська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

Міжнародних економічних відносин та управління проєктами 

Автор дисципліни Кандидат економічних наук, доцент 

Кухарик Вікторія Василівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Необхідні знання з: менеджменту, міжнародних економічних 

відносин, міжнародного бізнесу, володіння іноземною мовою на 

рівні не нижче А2 (англійська) 

Що буде вивчатися 1. Поняття, сутність і зміст ризик-менеджменту 

2. Невизначеність і ризик: сутність і причини  

3. Класифікація ризиків у сучасному бізнесі  

4. Закони і принципи ризик-менеджменту 

5. Процес управління ризиком 

6. Особливості управління зовнішніми та внутрішніми ризиками 

7. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та 

невизначеності 

8. Країнний ризик: поняття, елементи і управління 

9. Політичний ризик у міжнародному бізнесі та управління ним. 

10. Кадровий ризик в міжнародному бізнесі та управління ним. 

11. Управління транспортними ризиками міжнародного бізнесу. 

12. Специфіка ризиків у туристичному бізнесі, способи управління 

ними. 

13. Управління інвестиційними ризиками у міжнародному бізнесі 

14. Управління ціновими ризиками в міжнародних комерційних 

операціях 

15. Управління валютним ризиком у міжнародному бізнес 

16. Напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризиків 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає змогу майбутнім фахівцям отримати 

знання та практичні навички у галузі оцінки та управління ризиками 

у міжнародному бізнесі, на сучасних підприємствах, що сприятиме 

розвитку у них навичок комплексної оцінки та діагностики 

ефективності підприємств в цілому. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вивчення предмету сформує у студентів вміння планувати процес 

управління ризиками, проводити кількісний та якісний аналіз 

ризиків у міжнародному бізнесі, визначати способи реагування на 

конкретні ризики, налагоджувати контроль та моніторинг ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями й 

Ідентифікувати ризики у господарській діяльності на вітчизняному 

та міжнародному ринках, аналізувати та класифікувати ризики 

притаманні певному виду діяльності, проводити оцінку ризиків, 



уміннями 

(компетентності) 

розробляти стратегії ризик-менеджменту для мінімізації впливу 

ризиків на господарську діяльність підприємств 

Інформаційне 

забезпечення 

1. Боровик М. В. Ризик-менеджмент : конспект лекцій для студентів 

магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент / 

М. В. Боровик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 65 с. URL: 

http://surl.li/bgygy  

2. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Карпов А.В. Економічний ризик та 

методи його вимірювання: Навчальний посібник. – Одеса, 2011. URL: 

http://surl.li/bgyhb  
3. Мороз В.М. М80 Ризик-менеджмент : навч. посібник для студ. спец. 

281 «Публічне управління та адміністрування» / В.М. Мороз, С.А. 

Мороз. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 140 с. URL: http://surl.li/akxkq  

4. Alexander Roberts, Dr William Wallace, Mr Neil McClure. Strategic Risk 

Management URL: 

https://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_5862_0.pdf  

5. Introduction to Risk Management URL: 

http://extensionrme.org/pubs/introductiontoriskmanagement.pdf  

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
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