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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі»
складена відповідно до освітньо-професійної програми
«Міжнародний бізнес».
підготовки бакалавра
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»,

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент в
міжнародному бізнесі» є формування системи компетентностей, які необхідні для
розробки, обґрунтування, прийняття та аналізу управлінських рішень в системі
міжнародного бізнесу, що відзначається невизначеністю, а отже наявністю ризиків.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Ризик-менеджмент в міжнародному
бізнесі»:
- формування наступних загальних компетентностей:
ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.
ЗК4. Здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність,
гнучкість, уміння управляти часом.
ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним до розуміння чинників, які
справляють позитивний чи негативний вплив на спілкування з представниками інших
бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та мультикультурності та
поваги до них.
- формування наступних фахових компетентностей:
ФК13. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з
використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною
та іноземними мовами.
ФК 18 Розуміння змісту основних понять і законів міжнародного бізнесу,
особливостей організації системи та методів здійснення міжнародного бізнесу;
ФК 19 Вміння розробляти та обирати конкретні стратегії розвитку бізнесу
міжнародної компанії з урахуванням її пріоритетів та особливостей країни, управляти
міжнародним бізнесом;
ФК 20 Вміння брати участь у підготовці контрактів купівлі-продажу та в
міжнародних переговорах;
ФК 21 Володіння знаннями щодо спеціальних розділів з міжнародного бізнесу на
вибір студента.
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1.3. Кількість кредитів - 3
1.4. Загальна кількість годин - 90
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
2-й
-й
Семестр
3-й
-й
Лекції
32 год.
год.
Практичні, семінарські заняття
16 год.
год.
Лабораторні заняття
Не заплановано
год.
Самостійна робота
42 год.
год.
Індивідуальні завдання
1 контрольна робота ( 5 годин із самостійної роботи на підготовку )

Денна форма навчання

1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти
наступних результатів:
ПРН11. Демонструвати знання та навички з ведення ділового протоколу та ділового
етикету у сфері міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості
міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну
та письмову комунікацію державною та іноземними мовами;
ПРН28 Знати особливості здійснення міжнародного бізнесу та інвестиційної діяльності
суб'єктів господарювання, знання напрямів фінансової роботи суб’єктів
господарювання у міжнародному бізнесі;
ПРН29 Використовувати сучасні методи управління міжнародним бізнесом для
реалізації стратегій учасників міжнародних економічних відносин;
ПРН 30 Застосовувати маркетингові стратегіі впливу на конкурентну позицію
суб’єктів міжнародних економічних відносин;
ПРН31 Знати способи формалізації й побудови моделей світогосподарських процесів,
технології розробки та реалізації управлінських рішень щодо управління міжнародним
бізнесом.
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2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Сутність поняття ризику, класифікація ризиків, специфіка ризиків при
міжнародному бізнесі
Зміст. Сутність поняття економічний ризик. Наукові підходи до визначення поняття
ризику в підприємництві. Класифікація ризиків. Сутність політичного, виробничого,
технічного, фінансового, галузевого та інноваційного ризиків, їх специфіка при
міжнародному бізнесі
Тема 2. Сутність ризик-менеджменту та структура процесу управління ризиками
Зміст. Ризик-менеджмент та суб’єкти ризику. Міжнародні стандарти ризик-менеджменту.
Процес управління ризиками за етапами. Етап планування управління ризиками. Етап
ідентифікації ризиків. Якісний аналіз (оцінка) ризиків. Кількісний аналіз ризиків.
Планування реагування на ризики (ухиляння від ризику, прийняття ризику, зниження
ризику, передача ризику). Диверсифікація, хеджування, лімітування, страхування,
резервування коштів (самострахування). Моніторинг та контроль за ризиками
Тема 3. Політичний ризик в міжнародному бізнесі та управління ним.
Зміст. Сутність та специфіка політичного ризику. Основні види ризикових подій при
політичному ризику в міжнародному бізнесі. Аналіз політичного ризику та структури, що
ним займаються. Методи управління політичним ризиком.
Тема 4. Кадровий ризик в міжнародному бізнесі та управління ним.
Зміст. Сутність кадрового ризику. Класифікація кадрових ризиків. HR- менеджер та його
роль в управлінні даним видом ризику. Ідентифікація кадрових ризиків у МБ. Кількісний
та якісний аналіз кадрових ризиків. Методи управління кадровими ризиками в
міжнародному бізнесі.
Тема 5. Ризик-менеджмент культурних ризиків в міжнародному бізнесі.
Зміст. Сутність культурного ризику. Основні типи культурних ризиків для
міжнародного бізнесу. Сутність культурного інтелекту та його застосування при ризикменеджменті культурних ризиків. Способи управління культурними ризиками.
Тема 6. Управління транспортними ризиками міжнародного бізнесу.
Зміст. Сутність транспортних ризиків. Виявлення транспортних ризиків.
Кількісний та якісний аналіз транспортних ризиків. Основні способи управління
транспортними ризиками. Моніторинг та контроль транспортних ризиків.
Тема 7. Специфіка ризиків у міжнародному туристичному бізнесі, способи
управління ними.
Зміст. Зовнішні та внутрішні ризики туристичного бізнесу. Кількісний та якісний
аналіз ризиків туристичного бізнесу. Основні способи управління ризиками туристичного
бізнесу.
Тема 8. Управління інвестиційними ризиками в міжнародному бізнесі
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Сутність інвестиційного ризику та його специфіка в міжнародному бізнесі.
Інвестиційна невизначеність та методи її розрахунку. Інвестиційний ризик-менеджмент у
ТНК. Страхування іноземних інвестицій
Тема 9. Управління валютним ризиком в міжнародному бізнесі
Сутність валютного ризику та його значення в міжнародному бізнесі. Види
валютних ризиків. Способи управління валютними ризиками
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма
усього
у тому числі
л п лаб. інд.

1
2
Тема 1. Сутність поняття ризику, класифікація
9
ризиків, специфіка ризиків при міжнародному бізнесі
Тема 2. Сутність ризик-менеджменту та структура 9
процесу управління ризиками

3
4

4
2

4

2

3

Тема 3. Політичний ризик в міжнародному бізнесі та
управління ним.

9

4

2

3

Тема 4. Кадровий ризик в міжнародному бізнесі та
управління ним.

9

4

2

3

Тема 5. Ризик-менеджмент культурних ризиків в
міжнародному бізнесі.
Контрольна робота (та підготовка до контрольної)
Тема 6. Управління транспортними ризиками
міжнародного бізнесу.
Тема 7. Специфіка ризиків у міжнародному
туристичному бізнесі, способи управління ними.

8

4

1

3

6
9

4

1
2

5
3

9

4

2

3

Тема 8. Управління інвестиційними ризиками в
міжнародному бізнесі
Тема 9. Управління валютним ризиком в
міжнародному бізнесі
Екзамен (підготовка)
Усього годин

6

2

1

3

6

2

1

3

№
з/п
1
2

10
90

32 16

5

6

с.
р.
7
3

10
42

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Назва теми
Кількість
годин
Сутність поняття ризику, класифікація ризиків, специфіка ризиків
2
при міжнародному бізнесі
Сутність ризик-менеджменту та структура процесу управління
2

7
3
4
5
6
7
8

ризиками
Політичний ризик в міжнародному бізнесі та управління ним.
Кадровий ризик в міжнародному бізнесі та управління ним.
Ризик-менеджмент культурних ризиків в міжнародному бізнесі.
Контрольна робота в аудиторії.
Управління транспортними ризиками міжнародного бізнесу.
Специфіка ризиків у туристичному бізнесі, способи управління
ними.
Управління інвестиційними ризиками в міжнародному бізнесі
Управління валютним ризиком в міжнародному бізнесі
Разом

2
2
2
2
2
2
16

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1

2

3

4

5

6
7

8

Види, зміст самостійної роботи
Підготовка до семінарського заняття 1.
2. Підготувати 10 різних визначень поняття ризику, вказати той,
що видається вам найбільш придатним, обґрунтувати відповідь.
3. Ознайомитися та бути готовим до дискусії за науковими
статтями із теми 1 (література надається викладачем)
1. Підготовка до семінарського заняття 2.
2. Скласти таблицю переваг та недоліків усіх існуючих видів
збору інформації при ідентифікації ризиків.
3. Вирішити задачу
1. Підготуватися до семінарського заняття 3.
2. Прочитати та бути готовим до обговорення наукової статті з
проблематики політичного ризику (література надажться
викладачем)
3. Проаналізувати країновий ризик за однією із країн,
використовуючи карту та рейтинг країнового ризику страхової
міжнародної компанії Euler Hermes Group
1. Підготуватися до семінарського заняття 4.
2. Прочитати та бути готовими до обговорення рекомендовані
наукові статті, присвячені темі кадрового ризику в МБ та
управління ним (список літератури надається).
Підготуватися до семінарського заняття 5. Прочитати та бути
готовими до обговорення рекомендовані наукові статті,
присвячені темі культурних ризиків у МБ та шляхам управління
ними. Підготувати інформацію про специфіку поведінки у різних
країнах світу . Підготувати інформацію про приклади кроскультурної безкультурності від глобальних брендів (література
надається)
Підготовка до написання контрольної роботи
Підготуватися до семінарського заняття 6. Прочитати та бути
готовими до обговорення рекомендовані наукові статті,
присвячені темі транспортних ризиків та страхуванню
транспортних ризиків.
Підготуватися до семінарського заняття 7.
Ознайомитись та бути готовим до обговорення
The Travel & Tourism Competitiveness Report

Кількість
годин
3

3

3

3

3

5
3

3

8
9
10
11

Вивчити лекцію за темою 8, вирішити задачі на розрахунки
невизначеності в інвестиційних проектах
Вивчити лекцію та додатковий матеріал за темою 9.
Підготуватися до написання тесту за темою.
Підготуватися до письмового екзамену за наданими
екзаменаційними питаннями. Вирішити тренувальні задачі до
екзамену.
Разом

3
3
10

42

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальне завдання – написання контрольної роботи в аудиторії. На підготовку
до контрольної винесено 5 годин із складу самостійної роботи.
Питання для контрольної роботи з дисципліни «Ризик-менеджмент в
міжнародному бізнесі».
1. Сутність поняття економічний ризик. Різні варіанти визначення ризику. Три
елемента ризику (невизначеність, втрати, небайдужість)
2. Поняття подія ризику, джерело ризику, причини ризику, ймовірність, наслідки
ризику, фактори ризику.
3. Класифікації ризиків
4. Суб'єкти ризику, ризик-менеджмент, управління ризиками. Процес управління
ризиками (етапи і їх короткий опис)
5. Етап планування управління ризиками
6. Етап ідентифікації ризиків, методи збору інформації для ідентифікації ризиків,
порівняння даних методів
7. Якісний і кількісний аналіз ризиків
8. Етап планування реагування на ризики. Основні види стратегій реагування на
ризики.
9. Етап моніторингу та управління ризиками
10. Сутність і класифікація політичного ризику
11. Методи аналізу політичного ризику (метод великих турів, старих знайомств,
кількісний метод, сучасний синтезний метод - поєднує якісну і кількісну оцінку, карти
політичних ризиків)
12. Методи управління політичними ризиками
13. Кадровий ризик, його класифікації, специфіка кадрового ризику в
міжнародному бізнесі
14. Цілі і завдання управління кадровим ризиком, об'єкти і суб'єкти управління
кадровими ризиками
15. Кадровий профіль організації
16. Аналіз непрямих показників для виявлення ризикованих ситуацій по персоналу
(опитування, анкетування), розшифровка отриманих результатів
17. Превентивні методи управління кадровими ризиками і методи відшкодування
втрат
18. Аутсорсинг в області HR як метод зниження кадрового ризику
19. Лізинг персоналу як метод зниження кадрового ризику
20. Аутстаффінг як метод зниження кадрового ризику
21. Основні типи культурних ризиків при веденні міжнародного бізнесу
22. Критерії Гофстеде
23. Основні типи культурних відмінностей, на які слід звертати увагу, щоб
уникнути культурних ризиків
24. Знати культурні відмінності країн
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Варіант 1 (приклад)
1. Дайте повну відповідь на теоретичне питання 5 б.
2. Задача 5 б.
На матрицю вірогідностей та наслідків ризиків або на управління ризиками за допомогою
опціонів та ф’ючерсів
3. Дайте короткі відповіді на питання. По 1 б. за кожну правильну відповідь
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
7. Методи контролю
Метод контролю – це система дій, націлена на перевірку знань студента. У даному
курсі дисципліни «Ризик-менеджмент в МБ» використовуються наступні форми
контролю:
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 ознайомлення з
якими винесене в самостійну роботу студента;
перевірка письмових домашніх завдань на закріплення матеріалу;
поточний тестовий контроль за темою;
письмовий контроль у вигляді написання контрольної роботи, що містить як
завдання, що потребують розгорнутої відповіді, так і тести та задачі;
підсумковий контроль у вигляді письмового екзамену.
СТРУКТРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА №
1. Дайте розгорнуту відповідь на питання 10 б.
2. Дайте відповіді на короткі питання: по 3 б. за правильну відповідь
5 питань
3. Вирішіть задачу (15 б.)
У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі
запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною
відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної форми навчання
надається
можливість написати контрольну чи скласти екзамен дистанційно на платформі Moodle
в дистанційному курсі «Ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі» (режим доступу:
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3274.)
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8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
5
5 10 5
5
5

Т7
5

Т8-9
5

Разом

Контро
льна
робота

Семінарські заняття

Екзамен Сума

15

60

40

100

Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

для чотирирівневої
шкали оцінювання

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для дворівневої
шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано

Критерії оцінки успішності та результатів навчання
1. За кожне семінарське заняття установлено максимальну кількість балів, що їх можна
отримати, виконавши усі запропоновані завдання повно та без помилок. Зазвичай сюди
входить відповідь на запитання, винесене на обговорення на семінарське заняття, або
виступ з проблематики, винесеної у самостійну роботу студента, перевірка завдань,
винесених на самостійну роботу, а також чіткі короткі відповіді студента на додаткові
питання викладача в рамках, винесеної на обговорення теми. Якщо студент плутано та
неповно відповідає на основне питання, не відповідає на додаткові питання – його бал
знижується. Підвищити його студент може. проявляючи подальшу активність на семінарі,
відповідаючи на питання, поставлені іншим студентам, якщо ті не знають відповіді.
Деякі теми також передбачають колективну роботу над розгадуванням кросвордів за
темою та написання поточних тестів за темою.
2. У курсі дисципліни передбачено 1 контрольну роботу. Контрольна робота виконується
в аудиторі і передбачає певну кількість балів за кожне із завдань у варіанті. Повне і
правильне виконання усіх завдань дає максимальний бал.
3. Підсумком вивчення дисципліни є складання письмового екзамену. Макет білету та
приклад білету надається студентам заздалегідь разом із питаннями до екзамену та
переліком тем, із яких в екзамені зустрічатимуться задачі. Біля кожного завдання в
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екзаменаційному білеті проставлено максимальну кількість балів, що їх можна отримати
за наявності чіткої, правильної відповіді.
Увага. У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі
запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною
відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної форми навчання певний відсоток
семінарських занять буде проведений в дистанційній формі (із використанням платформі
Moodle та Zoom). В такому разі, усні відповіді, опитування, дискусії відбуваються за
розкладом на платформі Zoom, а письмові завдання за темами надсилаються через
платформу Moodle.
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11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин
непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через
пандемію)
В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за
змішаною формою навчання, а саме:
– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom проводяться
всі лекційні заняття;
–
дистанційно
на
платформах
Modle
(https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3274) та Zoom можуть проводяться
практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної
роботи, можливе написання контрольної роботи, передбаченої навчальним планом;
– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) можливе проведення практичних та
семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних
санітарних і протиепідемічних заходів.
Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких
карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання
надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен
дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Ризик-менеджмент в
міжнародному
бізнесі»,
режим
доступу:
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3274.

