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Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Сучасні математичні методи і моделі в економіці» є нормативною 

навчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки здобувачів денної 

форми навчання. Вона містить теоретичні і практичні знання про якісні та кількісні властивості 

економічних систем, оцінку взаємозв’язку кількісних показників розвитку економіки, а також 

економетричні моделі економічних процесів у вітчизняному та європейському просторі. 

Об’єктом навчальної дисципліни є економічні процеси та системи. 

Предметом дисципліни є теоретичні та практичні питання вивчення кількісних 

функціональних залежностей й окремих якісних властивостей в економічних системах при 

проведенні наукових досліджень. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні математичні методи і моделі в економіці» 

є набуття теоретичних знань та професійних компетентностей щодо методів аналізу існуючих 

тенденцій та закономірностей розвитку макро- та мікроекономічних процесів із застосуванням 

економіко-математичного моделювання. 

Дисципліна «Сучасні математичні методи та моделі в економіці» спрямована на формування у 

аспірантів знань про сучасні наукові підходи до дослідження та аналізу економічних явищ та 

процесів, із застосуванням математичних методів та моделей на мікро-, мезо-, та макрорівнях.. 

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни. 

Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей розвитку 

соціально-економічних систем і процесів із застосуванням математичних методів та моделей на 

мікро-, мезо-, та макрорівнях. 

 Результати навчання. 

 Розробляти  та досліджувати концептуальні, та прикладні моделі соціально-економічних 

процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення 

інноваційних продуктів у економіці та дотичних міждисциплінарних напрямах. 

 

 

 

 



Структура курсу 

 

 

Години 

(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 Тема 1. Методи 

попередньої обробки 

статистичних даних 

наукового 

дослідження 

Здатність до побудови обґрунтованої системи 

показників як основи науко- вого дослідження, 

пошуку релевантної інформації 

Тестові 

завдання 

2/2 Тема 2. Методи 

дослідження 

економічних 

процесів, 

представлених 

часовими рядами 

Визначати об’єкт моделювання, обирати тип 

економіко-математичних моделей, необхідний 

для вирішення прикладної задачі та формувати 

вимоги щодо її побудови. Проводити первинний 

аналіз інформаційного простору дослідження, 

виявляти аномальні дані, перевіряти закон 

розподілу вихідних рядів даних 

Тестові та 

практичні 

завдання  

2/2 Тема 3.  Методи 

дослідження 

економічних 

процесів, 

представлених 

кількісно-якісною 

інформацією 

Здатність обґрунтованого використання 

економіко-математичних мето дів та моделей в 

процесі наукового дослідження 

Тестові та 

практичні 

завдання  

2/2 

Тема 4. Статистична 

оцінка параметрів 

розподілу 

Проводити оцінку параметрів лінійної 

регресійної моделі, визначати її адекватність та 

за допомогою моделі прогнозувати зміну 

факторної ознаки. Проводити оцінку регресійної 

моделі на мультиколінеарність та усувати її за 

необхідністю. 

Тестові та 

практичні 

завдання 

2/2 Тема5. Моделювання 

складних 

економічних 

процесів за 

допомогою системи 

рівнянь 

Здійснювати використання системи показників 

соціально-економічної статистики у 

статистичному аналізі 
 

Тестові та 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

реферати 

2/2 

Тема 6. Методика 

побудови 

економетричних 

моделей 

 

Проводити оцінку регресійної моделі на 

мультиколінеарність та усувати її за 

необхідністю. Використовувати фіктивні змінні 

для оцінки впливу якісних факторів на 

розвиток економічних систем та виявлення 

специфічних закономірностей перебігу 

економічних процесів 

Тестові та 

практичні 

завдання  



2/2 Тема7. Моделювання 

складних 

економічних систем 

та процесів при 

проведенні наукових 

досліджень 

розуміння процесу моделювання економічних 

систем 

Тестові та 

практичні 

завдання 

2/2 
Тема 8. Методи 

вимірювання впливу 

факторів в 

детермінованих 

моделях 

Здійснювати вимірювання інтенсивності 

динаміки та щільності взаємозв’язків, які 

впливають на рівень варіації і розвиток 

суспільно-економічних явищ та оцінювання 

сили їхнього впливу 
 

Тестові та 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2/2 

Тема 9. Методи 

прогнозування та 

особливості їх 

використання 

Застосовувати методи адаптивного 

прогнозування при дослідженні перспективних 

та ретроспективних тенденцій розвитку 

економічних процесів. Оцінювати узгодженість 

експертів та якість проведеної експертизи. 

Розробляти економіко-математичні моделі на 

підставі використання кількісно-якісної 

інформації 

Тестові та 

практичні 

завдання 

2/2 Тема 10. 

Прогнозування 

динамічних рядів 

Здатність до прогнозування економічних 

процесів, представлених динамічними рядами 

Тестові та 

практичні 

завдання 
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Політика оцінювання 

 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 

20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування (наприклад, програма Kahoot). 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 Порядок проведення поточного оцінювання знань здобувачів. 

У процесі вивчення дисципліни «Сучасні математичні методи і моделі в економіці» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: : 

активна робота на лекційних заняттях;          захист лабораторної роботи у вигляді аналітичного звіту; 

захист індивідуального дослідного завдання у вигляді розрахункової та розрахунково-графічної 

роботи (есе); проведення поточного тестування, поточна контрольна робота. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену.  



Оцінювання знань здобувача під час практичних занять має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувача до виконання конкретної роботи. Лабораторна робота оцінюється в 5 

балів, з них: 

2 бали – правильність відповідей за темою роботи.  

2 бали – знання програмних продуктів та технологій використання ЕОМ. Здобувач має знати 

основні модулі програмних продуктів, які використовуються в лаборатор- ній роботі, вміти 

інтерпретувати результати розрахунків у них; 

0,5 бали – робота з інтернет-ресурсами та підбір статистичних даних. Здобувач має 

самостійно та коректно обрати статистичні дані для лабораторної роботи, вміти інтерпретувати 

результати розрахунків відповідно до обраного об’єкту дослідження. 

0,5 бали – якісно оформлений звіт з лабораторної роботи. 

При оцінюванні виконання лабораторних робіт увага також приділяється якості, 

самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального 

процесу). У випадку несвоєчасності здачі оцінка складає 70% від отриманого результату. 

Тестові завдання охоплюють теоретичний матеріал теми, який вивчаються в межах 

навчальної дисципліни та згруповані за двома модулями, кожен з яких складається з тестових 

завдань різного рівня складності. 

Формат тестових завдань поділяється на: 

завдання закритої форми із запропонованими відповідями, із яких вибирають одну 

правильну; 

завдання відкритої форми з вільно конструйованими відповідями. 

Тестові завдання для проміжного тестового контролю обираються за відповідними 

модулями з загального переліку. 

Для поточного тестування використовуються тести в електронному вигляді та розміщені 

на сайті . 

Тестове завдання містить 15 запитань щодо перевірки знань основних категорій 

навчальної дисципліни залежно від теми. 

Тестове завдання оцінюється в 1 бал, з них: 25% вірних відповідей – 0,25 бал; 50% вірних 

відповідей – 0,5 бал; 75% вірних відповідей – 0,75 бали; 100% вірних відповідей – 1 бал. 

Робота на лекції оцінюється в 1 бал з них: 

0,5 балів – присутність на лекції; 

0,5 балів – активна участь в дискусії, відповіді на запитання лектора. 

Поточна контрольна робота оцінюється у 25 балів, здійснюється та оцінюється в 

письмовій формі за відповідними завданнями, зміст яких містить питання теоретичного та 

практичного характеру. Впродовж семестру поточна контрольна проводиться однократно 

(наприкінці навчального семестру).  

Теоретична частина завдання поточного контролю містить: тестові завдання закритої та 

відкритої форм. 

Практична частина завдання поточного контролю складається з комплексного завдання, 

розрахунки за яким проводиться на ОЕМ за допомогою відповідних програмних продуктів. 

Есе оцінюється у 30 балів та за змістом відповідає тематиці наукового дослідження PhD 

студента. В якості есе може виступати стаття аспіранту, що містить елементи наукового 

дослідження з економіко-математичною підтримкою. 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи. 

Максимальна кількість балів, яку здобувач може отримати за результатами перевірки 

контрольної роботи, складає 25 балів. При цьому максимальна оцінка за тестову частину складає 

5 балів (0,5 бали за вірну відповідь). Максимальна кількість балів за кожне із двох завдань 

практичної частини складає по 10 балів. Бали розподілено таким чином: 

1 – 2 бали – здобувачем розроблено формальний вид моделі або наведено не- обхідну 

формулу розрахунку; 



3 – 5 балів – завдання вирішено невірно, але деякі етапи наведено вірно; 

6 –7 балів – завдання виконано вірно наполовину: проведено лише частину роз- рахунків; 

8  балів – завдання виконано повністю, проте є несуттєві неточності в розрахунках чи 

відсутні коментарів до розрахунків та висновки; 

9  балів – завдання виконано повністю, проте не наведено обґрунтовано доцільність 

використання того чи іншого статистичного інструментарію чи відсутні економічні висновки за 

результатом розрахунків; 

10  балів – завдання виконано вірно, якісно оформлено, наведено повне обґрунтування 

проведених розрахунків та економічні висновки. 

Здобувача слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Мінімально можлива 

кількість балів за поточний і модульний контроль упродовж семестру – 60 балів, а максимально 

можлива кількість балів, набраних протягом семестру – 100. 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:екзамен. 

 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


