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РЕФЕРАТ 

Демешко Ирина Витальевна 

«Управление рисками во внешнеэкономической деятельности компаний» 

Дипломная работа: 92 с., 12 рис., 35 табл., 76 источника, 5прил. 

Ключевые слова: РИСК, СТРАНОВОЙ РИСК, ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
РИСК,  ВАЛЮТНЫЙ РИСК, ФИНАНСОВЫЙ РИСК, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РИСК, УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ, СТРАХОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объект исследования – управление рисками во внешнеэкономической 
деятельности 

Предмет исследования – методы оценки и анализа, способы управления 
рисками во внешнеэкономической деятельности компаний 

Цель исследования – рассмотреть риски, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью, методы управления ими, механизм их 
минимизации. 

Исследования и разработки:проанализированы особенности 
внешнеэкономического риска.и рассмотрены методики анализа и оценки  риска 
во внешнеэкономической деятельности. А также  определены  особенности 
управления бизнесом в международной среде и организация управления риском 
на белорусских предприятиях. 

Область возможного практического применения: возможно 
применение методик оценки и анализа внешнеэкономического риска, способов 
управления рисками в компании, ведущей бизнес в международной среде. 

Методы исследования:анализ и синтез, индукция и дедукция 
позитивного и нормативного анализа, метод восхождения от абстрактного к 
конкретному, метод сочетания логического и исторического, метод 
ретроспективного анализа, экономико-математические. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ДзямешкаIрiна Вiтальеўна 
«Кіраванне рызыкамі ў знешнеэканамічнай дзейнасці кампаній » 

 
Дыпломная праца: 92с., 12 мал., 35 табл., 76крыніцы, 5прыкл. 

 
Ключавыясловы:РЫЗЫКА, КРАІНАВАЙ РЫЗЫКА, ПАЛІТЫЧНЫ 

РЫЗЫКА, ВАЛЮТНЫ РЫЗЫКА, ФIНАНСАВЫ РЫЗЫКА, ЭКАНАМІЧНЫ 
РЫЗЫКА, КIРАВАННЯ РЫЗЫКАЙ, СТРАХАВАННЕ 
ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЙ ДЗЕЙНАСТИ  

Аб’ект даследавання–кіраванне рызыкамі ў знешнеэканамічнай 
дзейнасці.  

Прадмет даследавання – метады ацэнкі і аналізу, спосабы кіравання 
рызыкамі ў знешнеэканамічнай дзейнасці кампаній 

Мэта даследавання – разгледзець рызыкі, звязаныя з знешнеэканамічнай 
дзейнасцю, метады кіравання імі, механізм іх мінімізацыі. 

Даследаванні і распрацоўкі:прааналізаваныя асаблівасці 
знешнеэканамічнага рызыкі. і разгледжаны методыкі аналізу і ацэнкі рызыкі ў 
знешнеэканамічнай дзейнасці. А таксама вызначаны асаблівасці кіравання 
бізнесам у міжнароднай асяроддзі і арганізацыя кіравання рызыкай на 
беларускіх прадпрыемствах. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: магчыма 
прымяненне методык ацэнкі і аналізу знешнеэканамічнага рызыкі , а таксама 
спосабаў кіравання рызыкамі ў кампаніі, якая вядзе бізнэс у міжнароднай 
асяроддзі. 

Метады даследавання: аналізу і сінтэзу, індукцыі і дэдукцыі, 
пазітыўнага і нарматыўнага аналізу, метад узыходжання ад абстрактнага да 
канкрэтнага, метад спалучэння лагічнага і гістарычнага, метад 
рэтраспектыўнага алалізу, эканоміка-матэматычныя метады. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
    

 



ANNOTATION 

Irina Demeshko 
«Risk management in foreign economic activity of companies» 

 
Degree paper: 92 p., 12 ill., 35 tab., 76 sources, 5 app. 

 
Key words:RISK, COUNTRY RISK, POLITICAL RISK, CURRENCY 

RISK, FINANCIAL RISK, ECONOMIC RISK, RISK MANAGEMENT, 
INSURANCE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

Research object – risk management in foreign economic activity 
Research subject – country risk evaluation and analysis, methods of risk 

management in international business companies 
 Aim of the research– to consider the risks associated with international 
business, methods of managing this risk and mechanism to minimize them. 

Research and elaboration:  a complex analysis of  the features of the external 
economic risksand methods of analysis and risk assessment in the foreign economic 
activity, characterized risk management in the international environment and the 
organization of risk management at the Belarusian enterprises . 

Domain ofpossiblepracticalusage: it is possible to use methods of evaluation 
and analysis of the external economic risks, as well as ways to manage risk in a 
company doing business in an international environment. 

Methodology of research:analysis and synthesis, induction and deduction, 
positive and normative analysis, method of moving from abstract to concrete, method 
of combining the logical thinking with historical approach, retrospective analysis, 
economic- mathematical method. 
 The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented correctly and objectively reproduces the picture of the investigated process, 
and all the theoretical, methodological and methodical positions and concepts 
borrowed from literary and other sources are given with the references to their 
authors. 
 
 

    
 

 


