
МІЖНАРОДНА РИНКОВА РИЗИКОЛОГІЯ 
 

Метою курсу є набуття теоретичних та практичних знань про організаційну, 
аналітичну та дослідницьку роботи у сфері аналізу міжнародних ринкових ризиків на 
мікро- та макроекономічному рівнях. Крім того, мета курсу полягає в ознайомленні із 
сучасними науковими досягненнями в теоретичних питаннях ринкової ризикології, 
опанувати наукові досягнення у цій сфері, оволодіти способами оцінювання  ризикових 
ситуацій, методами отримання кінцевого результату. 

Дисципліна «Міжнародна ринкова ризикологія» в структурно-логічні схемі 
ґрунтується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Міжнародні 
відносини та світова політика», «Міжнародні економічні відносини», вона інтегрується 
з вивченням дисциплін: «Облік і аналіз ЗЕД», «Міжнародна інформація». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: «Основи 
науково-аналітичних досліджень», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні конфлікти та 
методи їх вирішення».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прийняття фінансово-інвестиційних рішень, пов'язаних з 
управлінням ринковими ризиками у сфері міжнародних фінансово-кредитних, 
валютних, господарських, виробничих та інформаційних відносин.  

Програмні результати навчання: 
знати: фундаментальні засади та принципи врахування в міжнародному бізнесі впливу 
некерованих чинників, умов неможливості здійснення точних економічних прогнозів, 
необхідних для прийняття раціональних управлінських рішень;  науково-методологічні 
принципи здійснення аналізу та оцінки міжнародних ринкових ризиків; інструментарій 
врегулювання міжнародних ринкових ризиків та оцінки конкретних економічних 
ризиків.  
вміти: самостійно ідентифікувати ринкові ризики в системі міжнародних економічних 
відносин; виконувати якісний та кількісний аналіз міжнародних ринкових ризиків та 
застосовувати відповідні інструменти їх зниження і диверсифікації; застосовувати 
методи управління ризиками у міжнародних компаніях. 
володіти: навичками регулювання міжнародних ринкових ризиків, вибору 
оптимальної стратегії хеджування в умовах невизначеності та ризику, оцінки 
конкретних ринкових ризиків, аналізу і прогнозувати розвиток небезпечних ринкових 
ситуацій. 

Зміст навчальної дисципліни 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ. Вступ до курсу. 
Ризик як історична й економічна категорія. Класифікація економічних ризиків. 
АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ РИНКОВИМИ РИЗИКАМИ. 
Методи аналізу ринкових ризиків. Оцінка ризику на основі аналізу фінансового стану 
підприємства. Крива розподілу імовірності одержання прибутку. Аналіз ринкових 
ризиків за допомогою методів математичної статистики. Методи суб'єктивних оцінок 
при вимірюванні міжнародних ринкових ризиків. Ігрові моделі аналізу міжнародних 
ринкових ризиків. Критерій Байєса – Лапласа.   Оцінка інвестиційних  та фінансових 
ринкових ризиків. Управління міжнародними ринковими ризиками.  



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


