
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ПП 11. 
2. Назва: Економічні ризики в зовнішньоекономічній діяльності. 
3.Тип: Обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Жемба А.Й. кандидат 
економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки. 
9. Результати навчання: 
Набуття, засвоєння та формування студентами теоретичних знань і навичок щодо врахування 
фактора зовнішньоекономічного ризику в процесі прийняття господарських рішень, а також 
потреба організації та вдосконалення наявних систем управління ризиками цієї діяльності на 
вітчизняних підприємствах; засвоєння практичних аспектів управління зовнішньоекономічною 
діяльністю промислових підприємств з урахуванням факторів економічного ризику. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Статистика», 
«Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна інвестиційна діяльність», 
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Міжнародний маркетинг», та дисципліни, 
що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  
12. Зміст курсу: 
Поняття про ризики у зовнішньоекономічній діяльності. Причини, що збільшують ризик 
зовнішньоекономічної діяльності. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
Характеристика та структура ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Ризики, пов'язані з 
основними положеннями зовнішньоекономічного контракту. Оцінка економічного ризику та 
способи керування ризиком. Методи та способи зниження ризику. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. — К.: Знання, 
2006. — 462 с. 2. Вітлинський В. В. Ризикологія у зовнішньоекономічній діяльності / В. В. 
Вітлінський, Л. Л. Маханець. — К: КНЕУ,2008. — 432 с. 3. Управління ризиками в ЗЕД: 
навчально-методичне видання / В. М. Костюченко — К.: КНТЕУ. 2015. — 76 с. 4. Лук'янова 
В.В. Економічний ризик / В.В. Лук'янова, Т.В. Головач. — К.: Академвидав, 2007. —464 с. 
5. Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України : 
[монографія] / [М. А. Йохна, В. В. Стадник, І. В. Сокирник та ін. ] ; за ред. М. А. Йохни. – 
Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-
дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 8 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, усне / письмове опитування; 
16. Мова викладання: Українська. 
 
Завідувач кафедри міжнародних  
економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE COURSE 
 

1. Code: ПП 11; 
2. Title: Economic risks in foreign economic activity; 
3. Type: compulsory; 
4. Higher education level:   the first(Bachelor's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 
6. Semester when the discipline is studied: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: A.J. Zhemba, Ph.D., 
cathedra of of International Economic Relations, NUWM  
9. Results of studies: 
Acquisition, assimilation and formation by students of theoretical knowledge and skills regarding the 
consideration of the foreign economic risk factor in the economic decision-making process, as well as 
the need to organize and improve the existing risk management systems of this activity at domestic 
enterprises; mastering the practical aspects of managing the foreign economic activity of industrial 
enterprises taking into account economic risk factors. 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 
measures  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Statistics", "International Economic Relations", "International Investment Activity", "Foreign 
Economic Activity of the Enterprise", "International Marketing", and disciplines that directly form the 
competencies of a specialist in the relevant field of training. 
12. Course contents::  
The concept of risks in foreign economic activity. Reasons that increase the risk of foreign economic 
activity. Management of foreign economic activity. Characteristics and structure of risks of foreign 
economic activity. Risks related to the main provisions of a foreign trade contract. Economic risk 
assessment and risk management. Risk mitigation techniques and methods. 
13. Recommended educational editions:  
1. Didkivsky MI Foreign economic activity of the enterprise: textbook. tool. - K .: Knowledge, 2006. - 
462 p. 2. Vitlinsky VV Riskology in foreign economic activity / VV Vitlinsky, LL Makhanets. - K: 
KNEU, 2008. - 432 p. 3. Risk management in the FEA: educational and methodical edition / VM 
Kostyuchenko - K .: KNTEU. 2015. - 76 p. 4. Lukyanov VV Economic risk / V.V. Lukyanova, TV 
Head. - K .: Akademvidav, 2007. -464 p. 
5. Entrepreneurship and foreign economic activity: opportunities and risks of Ukraine: [monograph] / 
[M. A. Yokhna, V. V. Stadnik, I. V. Sokyrnik and others. ]; in a row. MA Jokhni. - Khmelnitsky: 
KhNU, 2013. - 347 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14 independent work – 60 hours. Total - 90 years. 
Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business 
and role games, case studies, individual and group tasks of scientific research, using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale 
Final control (40 points): exam  test 8 th semester 
Current control (60 points): testing,  questioning  
16. Language of teaching:  Ukrainian language. 
 
Head of the Department of International 
economic relations                                                                      O.M. Sazonets, 
                                                                                                    Doctor of Economics, Professor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


