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1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05   Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність –  051Економіка   

Освітня програма – Економічна кібернетика                                     
Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – вибіркова    

Навчально-науковий  інститут   фізики, математики, економіки та інноваційних  технологій  

Кафедра  –  економіки та менеджменту 
Курс – IV ; семестр – 7; вид підсумкового контролю – екзамен. 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами інтерактивних 

технологій 

Форми навчання: денна 
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2. Викладачі 

Квасній Любов Григорівна 

E-mail: lg_k@ukr.net 
Кандидат економічних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − формування професійних умінь та компетентностей на підставі 
поглиблення теоретичних знань та формування прикладних вмінь і навичок у галузі економічного 

моделювання. 

2. Результати навчання. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Прикладні задачі моделювання економічних 

процесів» студент повинен: 

знати: 

- зміст та економічну інтерпретацію основних термінів та понять; 
- концептуальні засади, принципи і підходи до побудови економіко-математичних моделей;  

- основні класи математичних моделей, що використовуються для дослідження економічних 

процесів;  
- інструментарій розв’язання прикладних задач моделювання та аналізу соціально-економічних 

процесів; 

- застосування теорії мереж у спеціалізованому інформаційному середовищі; 

вміти: 
- моделювати розвиток економічних систем на основі застосування теорії марковських процесів у 

спеціалізованому інформаційному середовищі;  

- досліджувати задачі масового обслуговування у спеціалізованому інформаційному середовищі;  
- досліджувати задачі СМО з поетапним обслуговуванням вимог у спеціалізованому інформаційному 

середовищі;  

- самостійно застосовувати  лінійні моделі із ознакою автокореляції у спеціалізованому 
інформаційному середовищі; 



- самостійно застосовувати лінійні моделі із розподіленим лагом у спеціалізованому інформаційному 
середовищі. 

 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 
Загальні компетентності: 

– Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

– Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

             Фахові компетентності: 
      –    Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення при моделюванні та 

прогнозуванні економічних процесів; 

– Здатність аналізувати та моделювати розвиток економічних об’єктів з використанням 
адекватних моделей та інформаційних технологій на макро-, мезо-, та мікроекономічному рівнях. 

Програмні результати навчання: 

– Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 
прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади); 

– Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та 
професійному спілкуванні; 

– Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів; 

– Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 

принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей; 

– Використовувати методи оптимізації, економетричного моделювання та методи нечіткої 

логіки в економічному аналізі. 

 
Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін таких як викладається після вивчення інформаційного бізнесу, макроекономіки, 

інформатики, теорії проектування та адміністрування баз даних. 

              Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 
навчальних дисциплін «Аналіз господарської діяльності підприємства». 

4. Програма дисципліни. 

              Класифікація задач і засобів кількісного аналізу та моделювання соціально-

економічних процесів 
Модель оцінювання ринкової вартості підприємства: загальні аспекти, спрощені моделі врахування 

ризику у величині норми дисконту, імовірнісна модель впливу чинників ризику. Прогнозування 
обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику. 

             Моделювання розвитку економічних систем на основі застосування теорії марковських 

процесів у спеціалізованому інформаційному середовищі.  
Визначення марковського процесу. Марковський процес із дискретним часом. Марковські процеси з 
неперервним часом. Аналіз та моделювання соціально-економічних процесів на основі застосування 

теорії марковських процесів. Марківська модель заміщення чинників виробництва. 

              Дослідження задач масового обслуговування у спеціалізованому інформаційному 

середовищі. 

Проблеми управління запасами та основні визначення. Вартісні елементи в моделях управління 

запасами. Модель Уілсона. Однопродуктова детермінована статична модель оптимального 

управління запасами з можливим дефіцитом. Основні модифікації детермінованої одно продуктової 
статичної моделі. Комплексна багато продуктова детермінована статична модель управління 

запасами. Динамічна одно продуктова детермінована модель управління запасами та випуском 

продукції. Однопродуктова імовірнісна статична модель управління запасами. 

           Дослідження задач СМО с поетапним обслуговуванням вимог у спеціалізованому 

інформаційному середовищі. 
Сукупність задач масового обслуговування . Основні поняття та визначення задач масового 
обслуговування. Характеристика найпростішого потоку вимог.Рівняння для імовірностей станів 

СМО. Багатоканальна СМО з відмовами. 

                Застосування лінійних моделей із ознакою автокореляції у спеціалізованому 

інформаційному середовищі.  
Поняття автокореляції. Автокореляція як процес. Лінійна багатофакторна модель та її матричний 



вигляд.  Критерій Дарбіна – Уотсона. Виникнення автокореляції залишків.  Автокореляція та оцінка 
параметрів економетричної моделі. 

           Застосування лінійних моделей із розподіленим лагом у спеціалізованому 

інформаційному середовищі.  
Моделі розподіленого лага. Моделювання випадкових величин, моделювання випадкових подій, 
теоретичні основи методу статистичного моделювання. Моделювання випадкових величин як 

системотвірна імітаційного процесу 

          Оптимізаційні задачі на основі застосування теорії мереж у спеціалізованому 

інформаційному середовищі. 
Задачі мережевого планування та управління. Мережева модель та мережевий графік. Часові 

характеристики подій, тривалість виконання комплексу робіт. Мережеве планування з урахуванням 

вартості виконання робіт. Мережеве планування за умов ризику щодо тривалостей операцій.  

 

                     ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ. 

1. Класифікація задач і засобів кількісного аналізу та моделювання соціально-економічних процесів 
2. Моделювання розвитку економічних систем на основі застосування теорії 

3.Дослідження задач масового обслуговування у спеціалізованому інформаційному середовищі.  

4.Дослідження задач СМО с поетапним обслуговуванням вимог у спеціалізованому інформаційному 
середовищі. 

5.Застосування лінійних моделей із ознакою автокореляції у спеціалізованому інформаційному 

середовищі. 

6.Застосування лінійних моделей із розподіленим лагом у спеціалізованому інформаційному 
середовищі. 

7. Оптимізаційні задачі на основі застосування теорії мереж у спеціалізованому інформаційному 

середовищі. 
 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 
Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 
Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, 

Power Point, Word. 

6. Система оцінювання. 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних заняттях 
(35 балів), за захист індивідуального завдання (35 балів), написання 3-ох самостійних робіт (30 балів).  

         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може 

отримати максимально 35 балів, відповідаючи усно і отримавши максимально 5 балів за кожне 
практичне заняття. Усні опитування на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3; 4; 5 балів. 

Пропущене практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового усного 

опитування з теми.  

                             Оцінювання навчальних досягнень студента  

Робота на практичних заняттях 
Самостійні 

 роботи 

Індивідуальне  

завдання 
Сума 

7*5б=35 3*10б.=30 35 100 

 

         Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, поставленого 

керівником перед студентом – 10 балів, рівень самостійності написання роботи – 5 балів, якість 
мовного оформлення та якість бібліографічного опису, наявність посилань на список літератури у 

тексті роботи – 5 балів; усний захист індивідуального завдання з презентацією – 15 балів. 

         Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік. Залік  за талоном 
№2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною шкалою. 

Студенти, які навчаються за індивідуальним навчальним планом проходять усі види підсумкової 

атестації у терміни визначені індивідуальним планом. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: 

стобальною, національною і ЄКТС. 
7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 
контролю. 

Студент зобов’язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 



необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з навчальною 
літературою, з Інтернет- ресурсами. 

          Пропущені практичні заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

 Основна література 

1. Вітлінський В.В., Терещенко Т. О., Савіна С. С. Економіко-математичні методи та моделі: 

оптимізація: навч. посібник. Електронний ресурс. К. : КНЕУ. 2016. 303 с.  

2. Волонтир Л.О, Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., І.А.Чіков Оптимізаційні методи та моделі 

в підприємницькій діяльності: Навчальний посібник. Вінницький національний аграрний 

університет. Вінниця: ВНАУ. 2020. 404 с 

3. Григорків В.С., Григорків М.В. Оптимізаційні методи та моделі : підручник. Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2016. 400 с. 

4.  Здрок В. В., Лагоцький Т. Я. Економетрія: Підручник. К. : Знання. 2015. 541 с. 

5. Дунаєв В.С. Інформаційні технології та моделювання в економіці: зб. наук. пр.. Черкаси : 

Брама-Україна, 2016. 274 с. 

6. Карагодова О. О., Кігель В. Р., Рожок В. Д. Дослідження операцій: навч. посібник. К.:  

7. Малиш Н. А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки: навч. посібник 

для студентів вищ. навч. закладів. К. : МАУП, 2014. 119 с. 

8. Квасній Л.Г.Методичні вказівки для виконання лабораторних / самостійних робіт з 

дисципліни “Прикладні задачі моделювання економічних процесів” для студентів 

економічних спеціальностей /  Квасній Л.Г.//  Дрогобич: Коло, 2019  62 с. 

 

Додаткова література 

1. Матвійчук А. В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої 

логіки: монографія.  К. : КНЕУ, 2007.  264с. 

2. Квасній Л.Г., Солтисік О.О. Нові продукти лінійки BAS. Збірник тез IV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології управління бізнесом". – Київ: 

Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. С. 171-174 

3. Квасній Л.Г., Малик Л.О. Розвиток цифрових технологій в економіці. Матеріали 

Всеукраїнської інтернет-конф. «Економічна кібернетика: моделі економічної поведінки 

суб’єктів господарювання, дослідження, розробка та використання» (01-02 березня 2021р.) 

Дніпро . 2021. С.26-30 

4. Квасній Л.Г., Сея Х.Р Смарт-спеціалізація як сучасний інструмент розвитку 

Прикарпатського регіону. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практ. конференції 

«Управління проектами. Ефективне використання результатів науковтих досліджень та 

об’єктів інтелектуальної власноті».(17-18 березня 2021р.) Дніпро. 2021. Електронний ресурс. 
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