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Теорія і методологія статистичного аналізу МЕВ 
 

Анотація. Дисципліна «Теорія і методологія статистичного аналізу МЕВ» належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта 
та спрямована на формування висококваліфікованого науковця, котрий володіє глибокими 
теоретичними знаннями у сфері методології і практики розрахунків, і побудови моделей для 
здійснення аналізу сучасних тенденцій розвитку міжнародних економічних відносинах, самостійно 
проводити дослідження на основі сучасної методології, робити незалежні висновки та узагальнення. 
Дається розуміння сутності та структури парадигм статистичного дослідження товарообігу зовнішньої 
торгівлі, прямого іноземного інвестування, національного багатства, ефективності 
зовнішньоекономічних зв'язків, державних фінансів, міжнародних порівнянь макроекономічних 
показників. Особлива увага приділяється методології дослідження чинників формування умов 
зовнішньої торгівлі і бізнес-плануванню інвестиційних проектів з іноземним капіталом.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Пузанов Ігор Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів 
Інституту міжнародних відносин. 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання щодо економетричного аналізу у міжнародних 
економічних відносинах та методології їх дослідження, сформувати на цій основі 
висококваліфікованого науковця у сфері світового господарства і МЕВ. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: загальні тенденції та закономірності розвитку світового господарства та 
міжнародної фінансової системи; динаміку розвитку світової торгівлі і окремих товарних ринків; 
основні чинники руху міжнародних інвестицій; загальнонаукові методи пізнання. 
Аспірант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та викладацькій 
діяльності знання у сфері МЕВ та міжнародних фінансів, застосовувати загальні методи наукового 
пізнання для проведення дослідницької діяльності; давати оцінку ключовим подіям, що відбуваються у 
світовому господарстві та визначати їхній потенційний вплив на зовнішню торгівлю та міжнародні 
інвестиції. 
Знання і вміння, які отримують аспіранти, прослухавши курс.  
Компетенції: володіння сутністю та структурою існуючих парадигм міжнародних економічних відносин; 
методології аналізу зовнішньої торгівлі; формування умов зовнішньої торгівлі; прямого іноземного 
інвестування; ефективності зовнішньоекономічних зв'язків, державних фінансів, міжнародних 
порівнянь макроекономічних показників.  
Уміння: проводити самостійний незалежний аналіз процесів у міжнародних економічних відносинах; 
висувати та проводити емпіричні тести гіпотез щодо досліджуваних процесів у рамках альтернативних 
теоретичних підходів та концепцій; здійснювати оцінювання та прогнозування фундаментальних 
напрямів і тенденцій розвитку відносин у сфері міжнародних економічних відносин. 
Змістові модулі:  

Модуль 1: Теоретичні основи економетричного аналізу у МЕВ. 
Модуль 2: Методологія дослідження зовнішньої торгівлі. 
Модуль 3: Методологія дослідження міжнародних інвестицій. 
Модуль 4: Методологія дослідження ефективності зовнішньоекономічних зв'язків, державних 
фінансів, міжнародних порівнянь макроекономічних показників. 

Мова викладання: англійська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.01 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 


