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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів
спеціальності (напряму) 6.030206 «Міжнародний бізнес».

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент у
міжнародному бізнесі» є формування системи компетенцій, 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 у міжнародному
бізнесі»:
- розкриття сутності поняття економічний ризик;
- аналіз структури економічного ризику;
- порівняння підходів до розуміння ризику;
- ознайомлення із видами класифікації ризиків:
- розкриття сутності ризик-менеджменту в міжнародному бізнесі;
- ознайомлення із загальною структурою процесу управління ризиками та його
основними етапами;
- ознайомлення із процесом планування управління ризиками;
- ознайомлення із процесом ідентифікації ризиків і специфікою цього процесу в
міжнародному бізнесі;
- ознайомлення із процесами якісної та кількісної оцінки ризиків;
- ознайомлення із різновидами планування способів реакції на ризики;
- розкриття сутності процесу моніторингу та контролю за ризиками;
- ознайомлення зі специфікою політичних ризиків у міжнародному бізнесі та
методами управління ними;
- ознайомлення зі специфікою кадрових ризиків в міжнародному бізнесі та
методами управління ними;
- ознайомлення зі специфікою культурних ризиків в міжнародному бізнесі та
методами управління ними;
- ознайомлення зі специфікою транспортних ризиків в міжнародному бізнесі та
методами управління ними;
- ознайомлення зі специфікою ризиків у туристичному бізнесі та методами
управління ними;
- ознайомлення із ризиками виходу компанії на міжнародний ринок та
особливостями управління такими ризиками.
1.3. Кількість кредитів - 3
1.4. Загальна кількість годин - 90
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
3-й
-й
Семестр
5-й
-й
Лекції
32 год.
год.
Практичні, семінарські заняття
16 год.
год.
Лабораторні заняття
Не заплановано
год.
Самостійна робота
42 год.
год.
Індивідуальні завдання
Реферат (15 год. із самостійної роботи)

Контрольна робота під час аудиторних занять (3 год. із самостійної роботи на підготовку)
1.6. Заплановані результати навчання
В результаті вивчення дисципліни «Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі»
студент повинен знати:
- сутність поняття економічний ризик;
- структуру економічного ризику;
- підходи до визначення економічного ризику;
- сутність ризик-менеджменту як системи та управління ризиками як процесу;
- структуру процесу управління ризиками;
- класифікацію ризиків;
- основні види ризиків, що мають місце в міжнародному бізнесі та способи
управління ними.
Вміти:
- планувати процес управління ризиками;
- ідентифікувати економічні ризики для міжнародного бізнесу;
- проводити кількісний та якісний аналіз ризиків у міжнародному бізнесі;
- визначати способи реагування на конкретні ризики;
- налагоджувати контроль та моніторинг ризиків.
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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 у 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 у 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 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 у міжнародному бізнесі
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 у міжнародному бізнесі
Сутність валютного ризику та його значення в міжнародному бізнесі. Види
валютних ризиків. Способи управління валютними ризиками
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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
8
ризиків, специфіка ризиків при міжнародному бізнесі
Тема 2. Сутність ризик-менеджменту та структура 8
процесу управління ризиками

3
4

4
2

4

2

2

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

8

4

2

2

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

8

4

2

2

Тема 5. Ризик-менеджмент культурних ризиків у
міжнародному бізнесі.
Тема 6. Управління транспортними ризиками
міжнародного бізнесу.
Тема 7. Специфіка ризиків у туристичному бізнесі,
способи управління ними.
Тема 8. Управління інвестиційними ризиками у
міжнародному бізнесі
Тема 9. Управління валютним ризиком у
міжнародному бізнесі
Контрольна робота
Реферат
Екзамен
Усього годин

8

4

2

2

8

4

2

2

5

2

1

2

7

4

1

2

5

2

1

2

1

3
15
6
42

№
з/п
1
2
3
4
5
6

4
15
6
90

32 16

5

6

с.
р.
7
2

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
ризиками
Політичний ризик у міжнародному бізнесі та управління ним.
2
Кадровий ризик в міжнародному бізнесі та управління ним.
2
Ризик-менеджмент культурних ризиків у міжнародному бізнесі.
2
Управління транспортними ризиками міжнародного бізнесу.
2

7
7
8
9

Специфіка ризиків у туристичному бізнесі, способи управління
ними.
Управління інвестиційними ризиками у міжнародному бізнесі
Управління валютним ризиком у міжнародному бізнесі
Контрольна робота
Разом

1
1
1
1
16

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

Види, зміст самостійної роботи
Підготовка до семінарського заняття 1. Вивчення основних
підходів до визначення поняття економічний ризик. Підготувати
10 різних визначень поняття ризику, вказати той, що видається
вам найбільш придатним, обґрунтувати відповідь.
Підготовка до семінарського заняття 2. Скласти таблицю переваг
та недоліків усіх існуючих видів збору інформації при
ідентифікації ризиків. За даними скласти матрицю вірогідностей
та наслідків.
Підготуватися до семінарського заняття 3. Прочитати та бути
готовими до обговорення рекомендовані наукові статті,
присвячені темі політичного ризику та управління ним
Підготуватися до семінарського заняття 4. Прочитати та бути
готовими до обговорення рекомендовані наукові статті,
присвячені темі кадрового ризику в МБ та управління ним
Підготуватися до семінарського заняття 5. Прочитати та бути
готовими до обговорення рекомендовані наукові статті,
присвячені темі культурних ризиків у МБ та шляхам управління
ними
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. Прочитати та бути
готовими до обговорення рекомендовані наукові статті,
присвячені темі ризиків у міжнародному бізнесі та шляхам
управління ними
Вивчити лекцію за темою 8, вирішити задачі на розрахунки
невизначеності в інвестиційних проектах
Вивчити лекцію за темою 9
Написати реферат
Підготуватися до контрольної роботи за винесеними на неї
питаннями
Підготуватися до письмового іспиту за наданими
екзаменаційними питаннями
Разом

Кількість
годин
2

2

2

2

2

2

2

2
2
15
3
6
42

6. Індивідуальні завдання
1. Передбачене індивідуальне завдання у вигляді написання реферату. На виконання
завдання виділено 15 годин із обсягу самостійної роботи.
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Вимоги до реферати. Обсяг 15-25 сторінок. Шрифт Times New Roman, 14 шрифт, 1,5
– інтервал. Абзац – 1,25. Поля: верхнє та нижнє – 2 см., праве – 1,5 см, ліве – 3 см.
Посилання на використані джерела інформації – обов’язкові. Джерел – не менше 10х.
Теми рефератів
1. Методи ідентифікації ризиків
2. Легально-урядові політичні ризики
3. Роль екстра-легального політичного ризику в міжнародному бізнесі
4. Сутність рейтингу країн за ступенем країнового ризику. Аналіз країнового
ризику по країнах світу за даними 2017 року.
5. Сутність та класифікація кадрового ризику
6. Специфіка кадрового ризику в міжнародному бізнесі
7. Аутсорсинг персоналу як метод зниження кадрового ризику
8. Лізинг персоналу як метод зниження кадрового ризику
9. Аутстафінг персоналу як метод зниження кадрового ризику
10. Ризик наявності зловживань робочою силою в ТНК
11. Ризик моббінгу в міжнародному бізнесі.
12. Страхування як спосіб управління транспортними ризиками
13. Ризики туристичного бізнесу та способи управління ними
14. Страхування іноземних інвестицій
15. Методи зниження валютного ризику в міжнародному бізнесі
16. Аналіз країнових ризиків
2. Передбачене індивідуальне завдання у вигляді написання контрольної роботи
під час аудиторних занять за індивідуальним варіантом завдання. Детальніше в
НМКД.
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;
перевірка письмових домашніх завдань на закріплення матеріалу;
письмовий контроль у вигляді написання 1 контрольної роботи, що містить як
завдання, що потребують розгорнутої відповіді, так і тести та задачі;
перевірка індивідуального завдання – реферату;
перевірка наявності конспекту лекцій;
підсумковий контроль у вигляді письмового екзамену.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота
Конспект

Контрольна
робота,
передбачена
навчальним
планом
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7,8 Т9
10
15
3
3
3
3
3
3
4
3

Реферат

Семінарські заняття

Екзамен Сума

10

Разом

60

40

100
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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
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