
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 
Назва  дисципліни: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 
 

Семестр: 1м 

 
Спеціальність (спеціалізація): 051 “Економіка” 
 
 

загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); 
аудиторні години - 48 (лекції - 32 , практичні - 16, семінарські - 0,  лабораторні - 0 ) 
 

Анотація навчальної дисципліни: 
Метою навчальної дисципліни є удосконалення знань з методології та методики аналізу 
національної економіки, поглиблення уявлень студентів про взаємозв’язки між макроеко-
номічними явищами та процесами і забезпечення грунту для самостійного аналізу ефективності 
макроекономічної політики з використанням сучасного інструментарію макроекономічної науки. 
Завдання дисципліни: вивчення сучасної методології та інструментарію макроеко¬но¬міч¬ного 
аналізу; набуття навичок аналітичного оціню¬вання макроекономічних взаємозв'язків, тенденцій 
розвитку національної економіки, визначення основних напрямків її стабілізації тощо. 
 
 
Результати навчання: 

 
У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен: 

 
 знати:  

сучасні концепції та теорії макроекономіки; 

основні методи, моделі та нові методологічні підходи до аналізу національної економіки; 

причини та наслідки проявів макроекономічної нестабільності; 

інструменти та методи оцінки ефективності макроекономічної політики; 

особливості та механізми впливу внутрішніх та зовнішніх збурень на функціонування 
господарської системи країни. 

 
 вміти: 

використовувати сучасні теорії макроекономіки та результати емпіричних досліджень для 
оцінки ефективності функціонування та перспектив розвитку національної економіки; 

прогнозувати розвиток національної економіки в коротко- та довгостроковій перспективі; 

формулювати економічно обгрунтовані висновки щодо наслідків використання 
різноманітних інструментів регулювання національної економіки; 

 
 
Форма  звітності: екзамен 
                                                (екзамен, залік) 

Мова вивчення: ____українська, англійська_____  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 
Назва  дисципліни: МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ                                                 Семестр: 1м 
 

 Спеціальність (спеціалізація):  051 “Економіка”; спеціалізації “Бізнес-економіка” (051 Е), 

“Міжнародна економіка” (051 Е), “Економічна кібернетика” (051 К), “Прикладна статистика” 

(051 Т), “Прикладна економіка” (051 Л) 

 
  

 загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 ); 
  аудиторні години – 48 (лекції – 32, практичні – 16 ) 

 
Анотація  навчальної   дисципліни: Метою навчальної дисципліни “Мікроекономічний аналіз” 
є формування у студентів знань з методології та організації мікроекономічного аналізу поведінки 
підприємства. Завдання дисципліни: вивчення принципів та закономірностей функціонування 
підприємств у межах галузевих ринків; формування навичок оцінювання конкурентної поведінки 
підприємства на ринках продуктів та ресурсів і можливих наслідків рішень для економіки 
загалом та окремих ринків, розуміння причин невдач ринку та необхідності державного 
втручання у функціонування ринків. 
 
Результати навчання: 

 знати:  
- основні методи мікроекономічного аналізу ринкової поведінки підприємств; 
- загальні моделі поведінки підприємства в умовах недосконало конкурентних ринків 

продуктів та ресурсів;  
- принципи прийняття підприємством рішень щодо обсягу виробництва товару, визначення 

його ціни та їх конкурентних аспектів; 
- основні причини, що зумовлюють неспроможність чисто конкурентних ринків та 

необхідність державного втручання у функціонування ринків; 

 вміти: 

- аналізувати і систематизувати чинники, що визначають специфіку поведінки підприємства 
на продуктових та ресурсних ринках;  

- оцінювати прийняті підприємством економічні рішення щодо ціни та обсягу виробництва 
товарів і послуг; 

- виявляти закономірності взаємодій учасників ринку за різних ринкових структур; 
- досліджувати причинно-наслідкові зв’язки і прогнозувати наслідки прийнятих рішень 

суб’єктами ринку; 
- оцінювати ефективність заходів державної політики щодо регулювання ринків і галузей. 

 
 
 
Форма  звітності:  екзамен 
                                                                                                            

Мова вивчення:   українська (051 К, 051 Л, 051 Т), англійська (051 Е, 051 Р)                        
 
 
 
  



 
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 
Назва  дисципліни: МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Семестр: 2м 

 
Спеціальність (спеціалізація): 051 “Економіка”; спеціалізація “Міжнародна економіка” (051 Р) 
 
 

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 
аудиторні години - 48 (лекції - 32 , практичні - 16, семінарські - 0,  лабораторні - 0 ) 
 

Анотація навчальної дисципліни: 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про управління 
фінансами міжнародних корпорацій та вмінь щодо їх практичного застосування. Завдання 
дисципліни: розгляд основних підходів до аналізу валютно-фінансового макросередовища 
міжнародної компанії; вивчення умов і методів фінансування та оцінки активів корпорацій; 
розкриття особливостей визначення вартості та управління структурою капіталу корпорації; 
з'ясування методології оцінки ефективності інвестиційної діяльності міжнародних корпорацій; 
вивчення методів аналізу фінансової звітності міжнародних компаній тощо. 
 
 
Результати навчання: 

 
У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен: 

 
 знати:  

- тенденції, структуру, основні  інструменти міжнародного фінансового ринку; 

- теоретичні основи управління фінансами міжнародних компаній; 

- особливості формування й використання фінансових ресурсів ТНК; 

- методологічні основи прийняття фінансових рішень і оптимізації грошових потоків 
міжнародних компаній; 

- методи управління довгостроковими й короткостроковими активами й пасивами ТНК; 

- основні аспекти ризик-менеджменту в умовах глобалізації фінансових ринків. 

 вміти: 

- ухвалювати фінансові рішення в умовах нестабільності глобального фінансового ринку; 

- знаходити необхідну інформацію та здійснювати аналіз фінансової звітності міжнародних 
компаній; 

- формувати, розподіляти й використовувати фінансові ресурси міжнародних корпорацій; 

- ефективно управляти фінансовими потоками ТНК; 

- управляти ризиками міжнародних компаній, їх довгостроковими й короткостроковими 
активами й пасивами. 

 
Форма  звітності: екзамен 
                                         (екзамен, залік) 

Мова вивчення: ____українська _____  
 



 
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 
Назва  дисципліни: __  АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД  

І ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ________  _______________ Семестр: ___2м, 3м_____ 
 
 Спеціальність (спеціалізація):051 “Економіка”; спеціалізація “Міжнародна економіка” (051 Р) 
______________________________________________________________________________    
  

 загальна кількість годин - __240____ (кредитів ЄКТС - _8__); 
  аудиторні години - __64___ (лекції - _-__ , практичні - _64__ , семінарські - ___,  
  лабораторні - ___  ) 

 
Анотація  навчальної   дисципліни:  
 
Курс „Англо-український економічний переклад і професійна комунікація” спрямований на 
ознайомлення студентів із теоретичними положеннями та особливостями економічного 
перекладу і на формування уявлення про принципи професійного економічного перекладу, 
професійної компетенції перекладача. Мета дисципліни – сформувати необхідну комунікативну 
компетентність студентів в усній та письмовій формах в межах загальної та професійної тематики, необхідної для 
успішного виконання майбутньої професійної діяльності. В процесі вивчення іноземної мови така практична мета 
поєднується з виховною та загальноосвітньою 
навчити студентів умінню застосовувати отримані теоретичні знання у процесі професійної 
діяльності, розвинути навички володіння засобами, прийомами та методами перекладу в 
економіці, стратегіями перекладу на практиці. Курс спрямований на удосконалення навиків 
практичного володіння іноземною мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності в обсязі професійної тематики, 
розвиток навиків перекладу з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну текстів економічного та суспільно-
політичного змісту 
 

 знати:  
– загальні теоретичні принципи економічного перекладу; 
– особливості перекладу в економічній сфері; 
– вимоги до професійної компетенції перекладача в економічній сфері; 
– методи та способи перекладу у практичному застосуванні. 

 вміти: 

 
– застосовувати отримані теоретичні знання у процесі професійної діяльності; 
– критично аналізувати економічні тексти і тексти суспільно-політичного спрямування та 

обирати перекладацькі методи та підходи з погляду їхньої ефективності; 
– використовувати сучасні освітні та інформаційні технології з метою підвищення свого 

професійного рівня; 
– працювати із матеріалами з низки джерел, узагальнювати фактичний матеріал, робити 

аналітичні висновки та застосовувати їх на практиці. 
 
 
Форма  звітності:___________________________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        __англійська__                        ___________                          
 
Робоча  програма  дисципліни:            www. lnu.edu.ua//англо-український економічний 
переклад і професійна комунікація   
                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету) 



 
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 
Назва  дисципліни:ДРУГА ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА, ІСПАНСЬКА, 
ФРАНЦУЗЬКА) )_____________                              _______________ Семестр: ___1,2,3______ 
 
 Спеціальність (спеціалізація):_051 “Економіка”; спеціалізація “Міжнародна економіка” (051 Р) 
________________________________________________________________________________    
  

 загальна кількість годин - __360____ (кредитів ЄКТС - __12_); 
  аудиторні години - _____96 (практичні - _96__ , самостійна робота – 264) 

 
Анотація навчальної дисципліни: 
 

Курс спрямований на формування у студентів німецькомовної, франкомовної та 
іспаномовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає B2 згідно із 
Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють глибшими 
знаннями про систему вибраної іноземної мови, особливостями функціонування мовних 
конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу. Передбачено 
розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь та навичок. Студенти 
ознайомляться з національними та соціокультурними особливостями країн, мова яких 
вивчається.  
 
Результати навчання: 

 знати:  

-синтаксичні структури: складні розповідні речення, зокрема сурядні речення з усіма видами 
сполучників та підрядні речення, узгодження часів; 

-умовний спосіб дієслова, вживання часових форм пасивного стану, перетворення прямої 
мови в непряму, модальні дієслова. 

 вміти: 

-читати ( розуміти автентичні тексти тематики, визначеної програмою середнього рівня 
складності з підручників та посібників, спеціалізованих та популярних періодичних видань, 
Інтернет джерел ); 
-аудіювання (розуміти 80% змісту усного висловлювання носіїв мови по телефону чи у процесі 
безпосереднього особистого спілкування, виокремлювати ключові деталі інформації, що 
сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів); 
-письмо(володіти умінням написання різних типів ділової та приватної документації: приватні 
листи, листи-запити, листи-скарги, мейли, анотувати, реферувати та резюмувати прочитаний 
текст); 
-усне мовлення (чітко, детально, стилістично і граматично правильно висловлювати свою думку, 
наводячи аргументи за і проти, наводити пояснення і докази, грамотно і когерентно презентувати 
досить великі за обсягом усні повідомлення на такі теми: "З допомогою комп’ютера", 
"Міжособистісні стосунки"," Омріяна професія", "Споживач та його права"," Реклама" тощо). 
 
 
Форма  звітності:__________________залік, іспит________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____німецька, іспанська, французька_________ 
 
 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 
 
Назва  дисципліни:  УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ_______ 
 

Семестр: 3м 

 
 Спеціальність (спеціалізація):  051 “Економіка”; спеціалізація “Міжнародна економіка” (051 Р) 
  

 загальна кількість годин - __90___ (кредитів ЄКТС - _3_); 
  аудиторні години - _32__ (лекції - _16_ , практичні - __ , семінарські - _16_,  
  лабораторні - ___  ) 

 
Анотація  навчальної   дисципліни:  
 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних навиків щодо 
діяльності у сфері управління міжнародними інвестиційними проектами, проектного аналізу, 
розроблення проектів та складання бізнес-планів на основі загальноприйнятих в світовій 
практиці методичних та практичних підходів. А також формування у студентів сучасного 
економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління міжнародною 
інвестиційною діяльністю держави, регіонів і компаній, засвоєння основних теоретичних 
положень та опанування необхідними практичними навиками, які мають забезпечувати її 
ефективність. 
 
Результати навчання: 

 знати:  
завдання та функції міжнародного інвестиційного управління; складові інвестиційного клімату 

країн та методичні підходи до оцінювання його привабливості;  
механізми державного регулювання та стимулювання як внутрішньої, так і міжнародної 

інвестиційної діяльності, зокрема режими інвестиційної політики держави, інструменти регулювання та 
особливості вітчизняної системи державних гарантій іноземним інвесторам у тому числі в спеціальних 
економічних зонах й індустріальних парках, особливості інфраструктурної підтримки міжнародної 
інвестиційної діяльності в зарубіжних країнах та в Україні;  

процес міжнародного інвестиційного проектування як складової інвестиційного менеджменту 
компанії; 

методики оцінювання міжнародних інвестиційних проектів, а також інвестиційної привабливості 
основних цінних паперів на міжнародному фінансовому ринку;  

закордонний та вітчизняний досвід управління реалізацією міжнародними інвестиційними 
проектами; 

основні підходи до державного програмування інвестиційної діяльності країн світу та особливості 
оцінки пріоритетності й ефективності інвестиційних програм у розвинених країнах і країнах, що 
розвиваються. 

 вміти: 
оцінювати інвестиційну привабливість країни, регіону, галузі, фірми і проекту;  
поєднувати основні положення стратегічного розвитку компанії, маркетингового аналізу, 
фінансового аналізу та планування, формування бізнес-плану діяльності;  
розробляти та оцінювати міжнародні інвестиційні проекти, формувати портфель міжнародних 
інвестиційних проектів компанії;  
визначати віддачу інвестування в іноземні цінні папери;  
визначати вплив динаміки валютних курсів на прибутковість міжнародних інвестиційних 
проектів; 
управляти реалізацією міжнародних інвестиційних проектів. 
 
Форма  звітності:______ залік _____________________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 



Мова вивчення:        ____українська___________                          



 
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 
Назва  дисципліни: МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Семестр: 2м 

 
Спеціальність (спеціалізація): 051 “Економіка”; спеціалізація “Міжнародна економіка” (051 Р) 
 

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 
аудиторні години - 48 (лекції - 32 , практичні - 16, семінарські - 0,  лабораторні - 0 ) 
 

Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна представляє основні концепції та принципи міжнародного менеджменту, які 
використовуються міжнародними та транснаціональними компаніями. Міжнародний 
менеджмент висвітлює питання формування стратегій і розробки систем менеджменту, які би 
дозволили успішно використовувати міжнародні можливості та справлятися із загрозами 
міжнародного середовища. Компанія, яка виходить на міжнародний ринок, повинна прийняти 
важливі рішення щодо того, розміщувати свої функціональні підрозділи управління фінансами, 
виробництва, дизайну, маркетингу, продажу, закупівель, контролю за якістю, дослідження та 
розробки вдома чи закордоном. Всі базові функції менеджменту – планування, організація, 
управління персоналом, комунікація, мотивація, керівництво і контроль повинні бути 
адаптованими до нового міжнародного середовища. Зокрема у сфері менеджменту персоналу 
треба прийняти рішення щодо того, як обрати правильне співвідношення працівників серед 
громадян країни материнської компанії, місцевих працівників чи навіть громадян третьої країни. 
Вивчаючи дисципліну, студенти ознайомляться з методами і засобами вирішення ключових 
технологічних, фінансових, торгових та інвестиційних проблем у сфері міжнародного 
менеджменту, з якими стикаються міжнародні корпорації. 
 
Результати навчання: 

 
У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен: 

 знати:  

методи та засоби розв’язання ключових проблем міжнародних корпорацій у сферах 
технології, фінансів, торгівлі, інвестицій тощо, пов’язаних зі сферою міжнародного 
менеджменту; 

як менеджери по всьому світу реагують на виклики глобалізації; 

як великий та малий бізнес справляється з труднощами національних відмінностей у 
сферах культури, економіки, політичних систем тощо; 

як міжнародні менеджери впроваджують свої міжнародні стратегії. 

 вміти: 

оцінювати становище та тенденції розвитку міжнародних корпорацій; 

описувати та аналізувати середовище функціонування міжнародних компаній, беручи до 
уваги особливості сфери їхньої діяльності; 

передбачати політичні, економічні, правові і технологічні труднощі здійснення бізнес-
діяльності закордоном та планувати заходи для їх подолання; 

використовувати розуміння національних відмінностей у сферах культури, економіки, 
політичних систем при формуванні стратегій максимізації успіху компанії у 
глобалізованому світі; 

вирішувати проблеми крос-культурної комунікації. 
 



Форма  звітності: екзамен 
                                                (екзамен, залік) 

Мова вивчення: ____англійська_____  
 



 
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И  

 
Назва  дисципліни: ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 
 

Семестр: 3м 

 
Спеціальність (спеціалізація): 051 “Економіка”; спеціалізація “Міжнародна економіка” (051 Р) 
 
 

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 
аудиторні години - 48 (лекції - 24 , практичні - 24, семінарські - 0,  лабораторні - 0 ) 
 

Анотація навчальної дисципліни: 
Метою дисципліни є оволодіння інструментарієм здійснення валютних операцій, вивчення 
механізмів проведення та оцінювання ф’ючерсних, форвардних, опціонних та своп-угод тощо, 
отримання практичних навичок із проведення спекулятивних, арбітражних та хеджувальних 
операцій. 
 
 
Результати навчання: 

 
У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен: 

 
 знати:  

основні типи угод на біржовому та позабіржовому ринку; 

особливості укладання, ведення та виконання ф’ючерсних та форвардних контрактів, 
опціонів, свопів та ін.; 

принципи хеджування купівлею та продажем контрактів; 

принципи оцінювання похідних фінансових інструментів. 
 

 вміти: 
 

обирати відповідний похідний фінансовий інструмент для хеджування цінових, валютних 
і процентних ризиків; 

визначати вартість деривативу та оцінювати дохід (збитки) від хеджування; 

використовувати відповідний ф’ючерсний контракт для хеджування ризику 
несприятливих змін цін на матеріальні активи та вартості портфеля фінансових активів 
(акцій, облігацій); 

обирати відповідну стратегію торгівлі опціонами для різних цілей 
 
 
 
 
Форма  звітності: екзамен 
                                                (екзамен, залік) 

Мова вивчення: ____українська, англійська_____  
 
 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 
Назва  дисципліни: АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ             
 

Семестр: 2м 

 
 Спеціальність (спеціалізація): 051 “Економіка”; спеціалізація “Міжнародна економіка” (051 Р) 
 

 загальна кількість годин - ___90___ (кредитів ЄКТС - _3_); 
  аудиторні години - __32___ (лекції - _16__ , практичні - _16__ , семінарські - 

___,   лабораторні - ___  ) 
 
Анотація  навчальної   дисципліни:  
Вивчення дисципліни сприятиме формуванню та систематизації знань студентів про основі 
загальноприйняті у міжнародній практиці правила  відображення інформації про фінансові та 
господарські операції у діяльності компанії, вивчення основних елементів  та компонентів 
фінансової звітності компанії, складеної відповідно до принципів Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ), оволодіння основними методичними підходами до аналізу 
фінансової звітності компанії, складеної відповідно вимог МСФЗ, які є необхідні фахівцю з 
міжнародної економіки для розуміння фінансового стану підприємства та його потенціалу  у 
процесі  ухвалення управлінських, інвестиційних, клієнтських та інших бізнес-рішень.  
 
Результати навчання: 

 знати:  
  основні відмінності у системах фінансової звітності US GAAP, IFRS та інших країн світу 
 цілі та сфери застосування, базові положення та специфічні облікові принципи міжнародних 
стандартів фінансової звітності  

 вміти: 

адаптувати міжнародні стандарти і нормативи фінансової звітності у діяльності вітчизняних 
господарських одиниць 
 аналізувати звітність підприємства, підготовлену відповідно до IFRS з позицій потенційного 
інвестора, постачальника, клієнта, конкурента 
 оцінити ефекти від застосування принципів певного облікового стандарту на фінансові 
результати і фінансовий стан компанії. 
 
Форма  звітності:_____екзамен___________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська, англійська___________    



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 
Назва  дисципліни: МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Семестр: 2м 

 
Спеціальність (спеціалізація): 051 “Економіка”; спеціалізація “Міжнародна економіка” (051 Р) 
 
 

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 
аудиторні години - 48 (лекції - 32 , практичні - 16, семінарські - 0,  лабораторні - 0 ) 
 

Анотація навчальної дисципліни: 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про управління 
фінансами міжнародних корпорацій та вмінь щодо їх практичного застосування. Завдання 
дисципліни: розгляд основних підходів до аналізу валютно-фінансового макросередовища 
міжнародної компанії; вивчення умов і методів фінансування та оцінки активів корпорацій; 
розкриття особливостей визначення вартості та управління структурою капіталу корпорації; 
з'ясування методології оцінки ефективності інвестиційної діяльності міжнародних корпорацій; 
вивчення методів аналізу фінансової звітності міжнародних компаній тощо. 
 
 
Результати навчання: 

 
У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен: 

 
 знати:  

- тенденції, структуру, основні  інструменти міжнародного фінансового ринку; 

- теоретичні основи управління фінансами міжнародних компаній; 

- особливості формування й використання фінансових ресурсів ТНК; 

- методологічні основи прийняття фінансових рішень і оптимізації грошових потоків 
міжнародних компаній; 

- методи управління довгостроковими й короткостроковими активами й пасивами ТНК; 

- основні аспекти ризик-менеджменту в умовах глобалізації фінансових ринків. 

 вміти: 

- ухвалювати фінансові рішення в умовах нестабільності глобального фінансового ринку; 

- знаходити необхідну інформацію та здійснювати аналіз фінансової звітності міжнародних 
компаній; 

- формувати, розподіляти й використовувати фінансові ресурси міжнародних корпорацій; 

- ефективно управляти фінансовими потоками ТНК; 

- управляти ризиками міжнародних компаній, їх довгостроковими й короткостроковими 
активами й пасивами. 

 
 
Форма  звітності: екзамен 
                                         (екзамен, залік) 

Мова вивчення: ____українська _____  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ Семестр: 2м 

 
Спеціальність (спеціалізація): 051 “Економіка”; спеціалізація “Міжнародна економіка” (051 Р) 
 

загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); 

аудиторні години - 32 (лекції - 16 , практичні - 16, семінарські - 0,  лабораторні - 0 ) 

 
Анотація навчальної дисципліни: 

Метою дисципліни є оволодіння інструментарієм оцінювання фінансових активів - акцій та 
інших інструментів участі в капіталі, інструментів з фіксованим грошовим потоком, біржових 
та позабіржових похідних фінансових інструментів. 

 
 
Результати навчання: 

У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен: 

 
 знати:  

основні принципи визначення ціни фінансового активу 

особливості формування ціни фінансового активу на первинному та вторинному ринку 

принципи та методи визначення справедливої вартості активу 

рівні ієрархії справедливої вартості активів 
 

 вміти: 

визначати справедливу вартість активу, обираючи відповідний метод оцінювання 

враховувати ринкові ризики та ризики контрагента при оцінюванні групи фінансових 
активів та зобов’язань 

використовувати принципи добору вхідних даних для різних методів оцінювання вартості 
активу 

визначати вплив оцінок справедливої вартості активів на прибуток, збиток чи інший 
сукупний дохід за період. 

 

 
 
Форма  звітності: залік 

                                                (екзамен, залік) 

Мова вивчення: ____українська_____  



 
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 
Назва  дисципліни: МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ    
 

Семестр: 3м 

 
Спеціальність (спеціалізація): 051 “Економіка”; спеціалізація “Міжнародна економіка” (051 Р) 
 

загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); 
аудиторні години - 48 (лекції - 32 , практичні - 16, семінарські - 0,  лабораторні - 0 ) 
 

Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна розглядає глибинні проблеми економіки розвитку. У дисципліні розкриваються теми, 
що є найгострішими у сучасній теорії та практиці економічного розвитку. На основі англомовних 
підручників та реальних прикладів, розглядаються поняття бідності та нерівності, 
нерівномірності розподілу доходу, перенаселення, людського капіталу, агропромислової 
трансформації, імпортозаміщення та стимулювання експорту, фінансової допомоги для розвитку, 
фіскальної та монетарної політики розвитку, взаємозв’язку між військовими конфліктами, 
корупцією та економічним розвитком. 
 
 
Результати навчання: 

 
У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен: 

 
 знати:  

поняттєво-категоріальний апарат та інструментарій сучасної економіки розвитку; 

показники та методи за допомогою яких економісти оцінюють економічний розвиток 
економіки держави; 

основні шляхи подолання кризових ситуацій у процесі розвитку та основні стратегії 
досягнення урядами держав тривалого розвитку. 

 
 вміти: 

використовувати ділову іноземну (англійську) мову в процесі проведення порівняльного 
аналізу процесів розвитку у кількох країнах; 

аналізувати та виявляти закономірності, що уповільнюють розвиток та є наслідком 
економічних та позаекономічних проблем у суспільстві; 

на основі доступної інформації та на основі ситуацій з реального життя у різних країнах 
світу, давати загальні рекомендації щодо конкретних дій чи заходів уряду, які потрібно 
вжити для досягнення сталого розвитку. 

 
 
 
Форма  звітності: екзамен 
                                                (екзамен, залік) 

Мова вивчення: ____ англійська_____  
 
 


