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3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни − оволодіння сучасними програмними засобами, середовищами 

та методами обробки даних економічного моніторингу та формування у здобувачів знань та 

вмінь для роботи з сучасними пакетами та середовищами, призначеними розробки 

комп'ютеризованих систем моніторингу. 

Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Системи моніторингу в економіці» студент 

повинен: 

знати:  

– основні поняття та види моніторингу;  

– переваги та недоліки пакетів прикладних програм та середовищ розробки 

комп’ютеризованих систем моніторингу;  

– архітектуру та види комп’ютеризованих систем моніторингу; 

– основні підходи та засоби проєктування комп’ютеризованих систем моніторингу; 

– концепцію веб-орієнтованих комп’ютеризованих системи моніторингу; 

уміти: 

 вибрати потрібний для поставленої задачі вид програмного забезпечення для розробки 

комп’ютеризованих системи моніторингу; 

 розробляти структуру бази даних комп’ютеризованих системи моніторингу;  

 вводити та актуалізовувати інформацію в базі даних; 

 створювати запити для вибору інформації з бази даних за умовами різної складності; 

 застосовувати теоретичні основи побудови статистичних моделей при аналізі та моделюванні 



конкретних виробничо-організаційних систем;  

 моделювати структуру, динаміку розвитку і взаємозв’язки параметрів складних соціально-

економічних систем, адаптувати типи моделей до реально існуючих інформаційних баз; 

 будувати модель забезпечення моніторингу конкретного об’єкта; 

 володіти методами побудови систем моніторингу засобами комп’ютерного моделювання для 

проведення експериментів з математичними моделями реальних систем. 

Компетентності. 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Фахові компетентності: 

 Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування 

сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

 Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних 

для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей 

соціально-економічні процеси. 

 Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

Програмні результати навчання: 

 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність 

їх діяльності. 

 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або 

декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних 

наслідків. 

 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

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

 Використовувати методи оптимізації, економетричного моделювання та методи нечіткої 

логіки в економічному аналізі. 

 Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін «Інформатика», «Інформаційний бізнес», «Макроекономіка», «Технологія 

проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Моделювання економіки», «Моделі економічної динаміки». 

4. Програма дисципліни. 
Тема 1.  Основні поняття та види моніторингу економічних процесів.  

Моніторинг, як складова інформаційної технології. Основні поняття та види моніторингу види 

моніторингу. Етапи моніторингу: спостереження, аналіз, прогноз, розробка рекомендацій для 

підтримки прийняття управлінських рішень. 

Тема 2.  Огляд пакетів прикладних програм та середовищ розробки комп’ютеризованих 

систем моніторингу економічних процесів.  

Огляд пакетів прикладних програм та середовищ розробки комп’ютеризованих систем 

моніторингу. Порівняльна характеристика пакетів прикладних програм. Інформаційно-

аналітичний аспект, який характеризує спостереження за соціально-економічними явищами, 

процесами та формує методику збору та групування необхідної. Сутність оптимального 

керування запасами. 

Тема 3. Архітектури та види комп’ютеризованих систем моніторингу економічних 

процесів.  

Класифікація комп’ютеризованих систем моніторингу. Типові архітектури комп’ютеризованих 

систем моніторингу. Реалізація статистичної моделі засобами пакета моделювання дискретних 

систем GPSS, інформації, враховуючи періодичність, достовірність, стійкість та значущість 

окремих факторів. 



Тема 4. Основні підходи та засоби проєктування комп’ютеризованих систем моніторингу.  

Характеристика найпоширеніших засобів проєктування комп’ютеризованих систем моніторингу. 

Засоби проєктування структури на різних рівнях деталізації. Сутність оптимального керування 

запасами. Детерміновані моделі керування запасами. Імітаційна модель оптимізації запасів. 

Концептуальна модель. Логічна структурна схема моделі. 

Тема 5. Веб-орієнтовані комп’ютеризовані системи моніторингу. 

Принципи формування веб-орієнтованих комп’ютеризовані системи моніторингу. Програмне 

забезпечення та типові архітектури розробки веб-орієнтованих комп’ютеризованих систем 

моніторингу. 

Тема 6. Основні підходи та засоби моніторингу економічних систем.  
Основні способи моніторингу економічних систем моніторингу. Засоби проєктування структури 

на різних рівнях деталізації. 

Тема 7. Фінансово-економічний моніторинг. 

 Використання новітніх інформаційних технологій, які забезпечують якість та швидкість 

проведення фінансово-економічного моніторингу, враховуючи поставлені задачі та унікальність 

об’єктів дослідження. Ступінь спостереження та деталізації відповідних програм і елементів. 

Порядок використання ефективних методів збору інформації. Економічність проведених 

досліджень. Витрати на проведення відповідних заходів щодо здійснення моніторингу. 

Встановлення рівноваги при використанні людського капіталу та технічного потенціалу для 

забезпечення швидкого вирішення поставлених задач. 

Тема 8. Модель моніторингу економічних показників результативності підприємства. 

Сутність і зміст моніторингу економічних показників результативності підприємства. Суб’єкти 

моніторингу економічних показників результативності підприємства. Функції моніторингу 

результативності діяльності підприємства. Інформаційно-методичне забезпечення. 

Тематика практичних занять. 
1. Основні поняття та види моніторингу економічних процесів.  
2. Огляд пакетів прикладних програм та середовищ розробки комп’ютеризованих систем 
моніторингу економічних процесів.  
3. Архітектури та види комп’ютеризованих систем моніторингу економічних процесів.  
4. Основні підходи та засоби проєктування комп’ютеризованих систем моніторингу. 
5. Веб-орієнтовані комп’ютеризовані системи моніторингу. 
6. Основні підходи та засоби моніторингу економічних систем.  

7. Фінансово-економічний моніторинг.  

8. Модель моніторингу економічних показників результативності підприємства. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК,, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення пакет R, PSPP, в умовах дистанційного 

навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Письмові контрольні 

роботи 

Усні відповіді на 

практичних 

заняттях 

Завдання для 

самостійної 

роботи 

Індивідуальне 

завдання 

Сума 

40 (2×20) 30 10 (2*5) 20 100 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 30 балів за шість 

усних відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0, 1, 2 ,3, 4 або 5 балів. 

Критерії оцінювання індивідуального завдання: повнота розкриття теми – 10 балів, рівень 

самостійності роботи – 3 бали, якість мовного оформлення, якість бібліографічного опису, 

наявність посилань на список літератури у тексті роботи – 2 бали, захист індивідуального 

завдання – 5 балів. 

Самостійна робота – опрацьоване питання із запропонованого переліку – оцінюється у 5 балів: 

розкриття питання повною мірою – 3 бали, вміння робити узагальнення та висновки – 2 бали. 

Щоб отримати 10 балів (максимально), потрібно опрацювати 2 питання. 



Письмові контрольні роботи проводяться після вивчення студентами завершеного за змістом 

обсягу навчального матеріалу та передбачають виконання аналітичних, тестових, ситуаційних та 

розрахункових завдань з дисципліни.  

Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік. Сумарна 

кількість балів з дисципліни визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи. Оцінка 

виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. Залік за талоном №2 і 

перед комісією проводиться в письмовій формі  

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового контролю 

у терміни, визначені їх індивідуальним планом.  

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-мережевими ресурсами. 

Пропущені заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна література 

1. Золотарьова І. О. Інформаційні системи та технології в банківській сфері : навчальний 

посібник / І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова, А. А. Гаврилова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 332 с.  

2. Мокін В. Б., Крижановський Є. М. Геоінформаційні системи в екології. – Електронний 

навчальний посібник / Під ред. Є. М. Крижановського. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 182 с.  

3. Моніторинг довкілля : підручник / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.] ; за 

ред. В. М. Боголюбова.і Т. А. Сафранова. – Херсон : Грінь Д.С., 2011. – 530.  

4. Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи 

моніторингу поверхневих вод : монографія / В. Б. Мокін, Є. М Крижановський, М. П. Боцула. – 

Вінниця : ВНТУ, 2011 – 152 с.  

5. Руденко В. Д. Бази даних в інформаційних системах : навч. посіб. для студ. пед. унтів / В. Д. 

Руденко ; за ред. В. Ю. Бикова. – К. : [Фенікс], 2010. – 235 с.  

6. Дубовой В. М. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами 

: монографія / В. М. Дубовой, О. О. Ковалюк ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Універсум – 

Вінниця, 2008. – 186 с. 

Додаткова література 

7. Ломачинська І.А. Вплив конвергенції фінансового та реального секторів на розвиток 

національної економіки України / І. Ломачинська, А. Кравцова // Вісник Одеського 

національного університету. Економіка. – 2012. – Том 17, вип. 2. – С. 139-146.  
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