
Назва дисципліни  Економічні ризики 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу. 

Денне відділення. 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини». 

ОПП «Міжнародний бізнес» 

3 курс, 5-й навчальний семестр. 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Викладання дисципліни забезпечує кафедра 

міжнародного бізнесу та економічної теорії факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу.  

Викладач: к.е.н., доцент Дерід Ірина 

Олександрівна 

Контакти: ауд. 3-76, 3-78 (Центральний корпус), т. 

097-153-16-90, i.a.derid@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Наявність фахових знань студентів, спроможність 

до аналізу та синтезу; здатність до практичного 

застосування теоретичних знань 

Опис 

Мета дисципліни.  

озброїти майбутніх фахівців систематизованими 

знаннями щодо аналізу, моделювання, оцінки та 

управління економічним ризиком в різних його проявах.  

 

Очікувані результати навчання.  
Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, 
проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін. 

Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати 

економічну термінологію.  
 Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології, програмні пакети загального і спеціального 

призначення.  
Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію 

щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та 

пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; 
формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням 

особливостей національного і міжнародного середовища. 
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 
Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації 

форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- 

і мікрорівнях. 
Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційноаналітичний 

інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, 

складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури 

світових ринків.  
Здійснювати вибір та використовувати відповідні методи та 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких структур, розробляти бізнес-
план, застосовувати інноваційні підходи 

Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного 



розвитку та застосовувати принципи соціальної відповідальності 

в діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу. 
 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

1. Ризик як економічна категорія, його сутність 

та класифікація 

2. Управління ризиком 

3. Система кількісних оцінок економічного 

ризику. Експертні процедури і методи суб’єктивних 

оцінок при вимірюванні ризику 

4. Урахування ризику при прийнятті 

управлінських рішень 

5. Ризики країни 

6. Галузеві ризики 

7. Ризики транспортних перевезень вантажів 

8. Економічний ризик культурних відмінностей 

9 Економічно-соціальна сутність кадрових 

ризиків 

10. Валютний ризик 

11. Аналіз ризиків інвестиційних проєктів 

12. Міжнародні стандарти ризик-менеджменту 

 

Методи контролю результатів навчання 

усний контроль, що по своїй сутності передбачає 

діалог і перевірку репродуктивного відтворення студентом 

отриманої інформації; 

дискусія, що передбачає активний диспут між усією 

групою та викладачем стосовно знаходження відповіді на 

поставлене питання; 

обговорення наукових статей з тематики 

семінарського заняття; 

перевірка письмових домашніх завдань на 

закріплення матеріалу; 

контрольна робота; 

підсумковий контроль у вигляді письмового 

екзамену.                                                                        

Мова викладання. Українська 

 


