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1. Загальна інформація 

Навчальна дисципліна викладається в другому семестрі   денна ф. навчання; 

першому семестрі   заочна ф. навчання 

 

Тип дисципліни Вибіркова 

Мова викладання українська 

Кількість кредитів – 4, годин – 120 

Форма навчання Денна, спец. 051 Заочна, спец.  051 

Аудиторні заняття, годин: всього 
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лекці
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спец. 051 40 20 20  12 6 6  

Самостійна робота, годин 80 108 

Форма підсумкового кон-

тролю 
іспит іспит 

Розклад занять  

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Моделювання економічних процесів» є однією з фундаментальних 

дисциплін економіко-математичного циклу, яка дозволяє кількісно визначити зв’язки між 

показниками економічних систем, вивчати закономірності їх формування і тенденції розвитку з 

позицій досягнення найкращих результатів в заданих умовах.  

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є навчання студентів основам математичного моделювання 

економічних процесів, набуття практичних навичок з використання сучасних методів 

проведення модельного експерименту і якісного аналізу рішень для економічних об’єктів різної 

складності, ієрархії та організації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є надання знань з принципів 

моделювання економічних процесів на основі застосування  математичних моделей і методів. 

знати: 

роль і значення математичного моделювання в розв’язанні різноманітних економічних 

задач; 

різновиди, порядок побудови математичної моделі; 

методи розв’язання моделей; 

порядок аналізу  отриманих результатів. 

вміти: 

визначити проблему і виконати постановку задачі; 

обрати математичну модель і  відповідний математичний метод; 

сформувати склад та зміст  інформаційної бази; 

визначити склад процедур автоматизованої обробки даних; 

розробити алгоритм і розв’язати  задачу на ПК з використанням  пакета прикладних 

программ; 

http://physics.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
mailto:lulelo777@gmail.com
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


проаналізувати отримані результати і зробити певні висновки.  

Самостійна робота студентів включає знайомство з літературою, підготовку до 

лабораторних робіт,  виконання індивідуальних домашніх завдань, роботу на  ПК. 

 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

   5. Зміст навчальної дисципліни 

 

     6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний; підсумковий: іспит  спец. 051 денної і заочної ф. н. 

          

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

            7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

 
 

 Викладач  ____підпис___________  Лобоцька Л.Л. 
                  підпис 

 

 

 Завідувач кафедри _____підпис__________   Павлов О.І. 
                  підпис 
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