
Прогнозування та моделювання процесів у міжнародних економічних 

відносинах 

Мета курсу – забезпечення знаннями та уміннями формалізації задач 

економічного характеру у сфері міжнародних економічних відносин, побудови 

моделей, вибору методів та алгоритмів їх розв'язання, використання персональних 

комп’ютерів для моделювання та прогнозування подій у міжнародних економічних 

відносинах. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Прогнозування та моделювання процесів у 

міжнародних економічних відносинах» має безпосередній зв’язок з такими 

дисциплінами, як «Економіка підприємства», «Теорія управління», «Інформаційні 

системи і технології в комерційній діяльності» «Планування та організація діяльності 

підприємства», «Системніметоди дослідження міжнародних відносин», «Теорія 

прийняття рішень в міжнародних відносинах», «Математичні основи інформаційних 

технологій», «Прикладні методи дослідження міжнародних відносин», «Інформаційно-

аналітична діяльність в міжнародних відносинах», «Міжнародні відносини та світова 

політика», тощо. 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: знання та розуміння предметної області прогнозування та 

моделювання, застосування методів наукового пізнання; здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел у предметному полі здійснення практичної діяльності у сфері міжнародних 

економічних відносин в установах різних типів. 

 Програмні результати навчання: 

знати: основні фактори та показники, що характеризують стан розвитку держави та її 

положення на міжнародній арені; принципи та функції моделювання міжнародних 

відносин; основні підходи до моделювання міжнародних економічних відносин; 

основні типи моделей, що використовують для моделювання та прогнозування 

міжнародних економічних відносин; основні методи аналізу факторів та їх впливу на 

цільові функції; моделі соціального, економічного та політичного розвитку держав та 



їх взаємодії на світовій арені; 

вміти: формалізувати задачі економічного характеру у сфері зовнішніх відносин; 

будувати структурні, функціональні, аналітичні моделі досліджуваної ситуації; 

досліджувати конфліктні ситуації та визначати оптимальні шляхи розв’язання 

конфліктів; формувати прогнози розвитку досліджуваних факторів та визначати їх 

надійність та достовірність; застосовувати загальні моделі міжнародних відносин до 

конкретної досліджуваної ситуації; 

володіти: умінням виявляти сутність та особливості застосування різноманітних 

інструментів у процесі здійснення прогнозування та моделювання; здатністю 

розв'язувати складні операційні проблеми і вирішувати задачі в умовах невизначеності 

із застосуванням сучасних управлінських підходів, методів та прийомів. 

Зміст і структура навчальної дисципліни «Прогнозування та моделювання процесів у 

міжнародних економічних відносинах». Теорія і методологія моделювання в 

міжнародних економічних відносинах. Методологія, методи та методики досліджень 

міжнародних економічних відносин. Базові методики прикладного аналізу 

міжнародних економічних відносин. Комплексне аналітичне моделювання 

економічних процесів. Теорія й методологія економічного прогнозування. Економіко-

інвестиційні ризики. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 120 

годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 84 годин – самостійна та індивідуальна 

робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 


