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Силабус навчальної дисципліни 

 

«РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У 

МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ» 

 

Спеціальність: 292 Міжнародні 

економічні відносини 

 

Рівень вищої освіти Перший  (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 

формують міжнародний профіль фахівця у сфері міжнародних 

економічних відносин, що допоможе здобувачам вищої освіти 

оволодіти основними практичними економіко-математичними 

методами щодо організації системи ризик-менеджменту на 

підприємстві, а також отримати початкові знання, вміння та навички 

розроблення, обґрунтування та прийняття управлінських рішень в 

умовах невизначеності та ризику, оцінювання їх ефективності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування системи знань з 

управління ризиками в міжнародному бізнесі, умов, форм, методів та 

інструментарію підвищення ефективності міжнародного бізнесу в 

умовах невизначеності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 мислити креативно та критично, мати навички тайм-менеджменту, 

критично оцінювати наслідки продукованих ідей; 

 демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології 

дослідження; виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; 

систематизувати й упорядковувати отриману інформацію; оцінювати та 

пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на процеси та 

явища у світовому господарстві; формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням 

особливостей національного і міжнародного середовища; 

 здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, 

зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати 

результативність їх функціонування; 

 вміння обґрунтовувати доцільність прийняття тактичних 

управлінських рішень при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 оцінювати рівень фінансових ризиків у сфері міжнародного бізнесу, 

здійснювати управління ними з використанням  економіко-

математичних методів 

 застосовувати економіко-математичні методи та моделі в процесі 

розробки та прийняття фінансових рішень щодо операцій на валютних, 

кредитних, фондових ринках 

 здатність до стратегічного мислення, стратегічного планування й 

управління, уміння оцінити міжнародне середовище та його вплив на 

країну, визначити адекватні зовнішнім загрозам і можливостям цілі та 

завдання зовнішньої або внутрішньої політики країни та пропонувати 

відповідні ефективні інструменти їх реалізації 

 здатність і готовність спрямувати дії до креативного стилю 

підприємницького мислення, вихованню лідерів, які здатні активно 

діяти у сфері міжнародного бізнесу.  



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття, сутність і роль ризиків в процесі 

управління. Глобальні загрози міжнародного бізнесу. Сутність ризик-

менеджменту та структура процесу управління ризиками. Світова 

практика стандартизації управління ризиками. Кількісні методи аналізу 

та моделювання ризиків у міжнародному бізнесі. Якісні методи аналізу 

та моделювання ризиків у міжнародному бізнесі. Управління 

фінансовими ризиками в міжнародному бізнесі. Управління 

комерційними ризиками в міжнародному бізнесі. Психологічні аспекти 

прийняття економічних рішень в умовах невизначеності та ризику. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Основи логістики» базується на знаннях таких 

дисциплін, як «Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини», «Економетрика», «Страхування в міжнародному бізнесі» 

Пореквізити Є основою для вивчення дисципліни «Економіка та 

зовнішньоекономічні зв’язки України». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Сидоренко К.В. Модернізація механізму формування 

конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів / О. Т. 

Полторацька, К. В. Сидоренко // Конкурентоспроможність підприємств у 

міжнародному цифровому просторі: Монографія / За редакцією Ареф’євої О.В. – К.: 

ФОП Маслаков, 2019. – 342 с. / 8 с. 

2. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: навч. 

посібник / О. М. Ложачевська, В. І. Кончин, М. В. Новикова, О. Т. Полторацька, К. В. 

Сидоренко. – К.: НАУ, 2014. – 400 С. 

3. Ложачевська О.М., Сидоренко К.В. Формування конкурентоспроможності 

виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів: Монографія. – К.: ФОП 

Маслаков, 2019. – 250 с. 

Репозитарій НАУ: 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39502  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і бізнесу, 

яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для 

проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) СИДОРЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА 

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин і бізнесу ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11738  
Тел.: 406-73-65 

E-mail: kateryna.sydorenko@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39502  
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