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1. Обсяг навчальної дисципліни (для денної / заочної форм навчання) 

Загальна кількість годин – 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них:  

– лекційних занять – 16 / 4 год.;  

– лабораторних занять – 14 / 2 год.; 

– індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача – 2 / 2 год.;  

– самостійна робота – 58 / 82 год.  

 

2. Актуальність навчальної дисципліни 

Невід’ємним інструментом сучасних дослідників є програми для наукових розрахунків. 

Розвиток обчислювальних методів зробив можливим розв’язання різноманітних по складності 

наукових завдань за допомогою обчислювальної техніки. Програмне забезпечення розробляється 

багатьма організаціями, як невеликими компаніями, так і великими корпораціями світового рівня. 

Випускаються спеціалізовані програми для різних дисциплін – математики, астрономії, хімії, 

фізики, біології, лінгвістики, інженерії, розробки штучного інтелекту тощо. Програмне 



забезпечення необхідне як при елементарному відтворенню графіків, так і при обробці великих 

масивів інформації, зібраної науковими приладами.  

 

3. Мета, завдання, об’єкт та предмет навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних 

навичок у використанні математичних методів та моделей, інформаційних технологій для 

проведення наукових досліджень.  

Завдання навчальної дисципліни: сформувати теоретичну базу з методології дослідження 

соціально-економічних процесів за допомогою математичних методів і моделей; виробити 

практичні навички щодо: 

– побудови моделей, оцінюванні їхніх параметрів для пояснення поведінки досліджуваних 

економічних явищ; 

– перевірки висунутих гіпотез про властивості економічних показників і форми зв’язків; 

– оцінки й використання результатів аналізу для прогнозу й прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. 

 Об’єктом навчальної дисципліни виступають соціально-економічні процеси.  

Предметом навчальної дисципліни є математичні методи і моделі, які можна побудувати за 

допомогою програмного забезпечення, визначення можливостей їхнього використання для опису, 

аналізу й прогнозування реальних економічних процесів. 

 

4. Загальні та спеціальні програмні компетентності навчальної дисципліни 

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти компетентностями: 

4.1. освітньо-наукова програма «Економіка»:  

– ЗК 01. бути здатними до проведення самостійних досліджень на сучасному рівні; 

– ЗК 04. мати навички використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології 

при спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації даних та представленні 

результатів; 

– ЗК 05. бути здатними до участі у міждисциплінарних проектах та вміння використовувати 

результати наукових досліджень інших галузей науки для досягнення цілей власного наукового 

дослідження; 

– ЗК 010. бути здатними брати участь у організації роботи  кафедри, інституту, 

університету, знати та розуміти принципи організації роботи науково-дослідного 

сектору/лабораторії/, науково-дослідної теми за профілем навчання (розподіл функціональних 

обов’язків, технічне завдання НДР, місце науково-дослідного сектору/лабораторії у системі 

наукової роботи інституту та університету тощо); 

– ЗК 011. бути здатними брати участь у організації науково-педагогічної роботи профільної 

кафедри, знати та розуміти принципи організації роботи профільної кафедри (розподіл 

функціональних обов’язків, розподіл педагогічного навантаження, місце кафедри у системі 

науково-дослідної роботи інституту й університету);  

– СК 02. бути здатними оцінювати та прогнозувати економічні процеси на основі сучасних 

теоретико-методологічних підходів та інструментарію економічного аналізу; 

– СК 03. самостійно розробляти та обирати методи підтримки прийняття рішень в умовах 

неструктурованих та слабоструктурованих проблемних ситуацій вибору; 

– СК 04. бути здатними використовувати знання сучасних інформаційних технологій та 

економіко-математичних методів і моделей щодо управління економічними суб’єктами на мікро- та 

макрорівнях; 

– СК 06. підбирати та застосовувати адекватні економіко-математичні моделі для 

дослідження реальних економічних процесів (організаційних, функціональних, інформаційних) та 

розробляти моделі управління; 

– СК 09. самостійно керувати економічними об’єктами, регіональними та 

загальнонаціональними економічними процесами;  

4.2. освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»:  

– ЗК05. генерувати нові ідеї на підставі креативного мислення; 

– ЗК06. бути здатними до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

– ЗК07. бути здатними працювати в контексті міжнародної співпраці в галузі дослідницької, 

проектно-інноваційної діяльності у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування; 



– СК02. бути здатними працювати з різними інформаційними ресурсами, отримувати, 

обробляти, аналізувати, систематизувати інформацію з питань обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування; 

– СК03. бути здатними виявляти та усвідомлювати економічні зв’язки і процеси, які мають 

загальнодержавний характер для типологічно однорідних умов (економічних систем, видів 

діяльності); 

– СК05. бути здатними проводити емпіричні дослідження та використовувати економіко-

математичні методианалізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

– СК06. бути здатними застосовувати інформаційні технології, сучасні методи наукових 

досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для 

обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез; 

4.3. освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування»:  

– ЗК1. мати здатність виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові наукові ідеї на 

межі предметних галузей і здійснювати власні дослідження; 

– ЗК2. мати здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

– ЗК5. мати здатність ініціювати і розробляти інноваційні проекти, та управляти ними; 

– СК2. мати здатність до формулювання наукових задач та розробки стратегій їх 

розв’язання з можливістю інтеграції знань з різних наукових сфер та застосуванням системного 

підходу; 

– СК3. мати здатність обирати методи, необхідні для досягнення поставленої мети 

дослідження.  

  

5. Методи та форми навчання в межах викладання дисципліни 

При викладанні дисципліни використовується дослідницький (полягає у самостійному 

розв’язанні пізнавального завдання з використанням програмного забезпечення), частково-

пошуковий (студент самостійно обирає шляхи, прийоми і засоби у побудові моделей власного 

дисертаційного дослідження) і проблемний (викладачем створюється проблемна ситуація, яку 

студент вирішує обираючи оптимальний варіант) методи навчання. При викладанні дисципліни 

застосовують лекційні та лабораторні заняття, індивідуальну і самостійну роботу. Методи навчання 

реалізуються через систему прийомів навчання, а саме опрацювання рекомендованої літератури та 

засвоєння програмного забезпечення, що використовується під час лабораторних занять.. 

 

6. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Методи та інформаційні технології у наукових дослідженнях 

Тема 1. Програмне та інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Тема 2. Статистичні методи в наукових дослідженнях  

Тема 3. Рейтингове оцінювання в аналізі економічного середовища 

Тема 4. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику 

Тема 5. Методи і моделі прогнозування з врахуванням інфляційної складової 

Змістовний модуль 2. Моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях 

Тема 6. Регресійне моделювання економічних показників на макро- і мікрорівнях 

Тема 7. Прикладний аналіз часових рядів 

Тема 8. Математичне моделювання та програмування 

Тема 9. Матричні моделі, моделі міжгалузевого балансу 

Тема 10. Імітаційне моделювання 

 

7. Організація поточного та підсумкового контролю 

Організація поточного та підсумкового контролю знань в межах викладання дисципліни 

передбачає виконання: 

– двох модульних контрольних робіт; 

– залікової роботи наприкінці вивчення курсу. 

 

8. Критерії оцінювання та розподіл балів 

Основними завданнями контролю знань студентів є оцінювання засвоєних ними 

теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни “Математичні методи, моделі та 



інформаційні технології у наукових дослідженнях”. До заходів, що контролюють знання студентів, 

належать поточний та підсумковий контроль знань. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення: лабораторних занять: активність на лабораторних заняттях, виконання самостійних 

завдань. Завданням поточного контролю є перевірка рівня розуміння та засвоєння певного 

матеріалу, вироблених навичок, проведення дослідницької роботи за темою дисертаційного 

дослідження, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, 

умінь публічно чи письмово представити певний особисто підготовлений матеріал (презентацію).  

Оцінювання роботи студентів на лабораторних заняттях. Протягом семи лабораторних 

занять студент може отримати від 0 до 5 балів за знання методики побудови економіко-

математичних моделей і проведення поетапного аналізу результатів моделювання економічних 

процесів. Сім лабораторних робіт виконуються по індивідуальним завданням із використанням 

прикладних програм і ПК, оцінюються від 0 до 35 балів.  

Підсумковий контроль оцінюється під час написання двох контрольних робіт, які 

оцінюються від 0 до 5 балів. 

Самостійна робота оцінюється максимум у 5 балів, від 0 до 5 балів. 

Критерії оцінювання 
Максимальна кількість балів 5 з них: 

5 балів 

Змістовна економічна постановка проблеми, де висвітлюється сутність проблеми, 

особливості, цілі, що переслідуються при її розв’язку. Вірна побудова математичної моделі, 

як результат системного аналізу. Повне інформаційне забезпечення вирішуваного завдання, 

а саме: визначення необхідної інформації, методики її отримання, збору, аналізу і 

попередньої обробки перед застосуванням при моделюванні. Вибір і обгрунтування 

економіко-математичного апарату для вирішення поставленого завдання. Детальний аналіз 

отриманого рішення і висновки, розкриття змістовної  відповіді на усі пункти дослідження. 

Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний. Проявлено вміння аналізувати-

узагальнювати-порівнювати. Достатня старанність і вправність застосування набутих знань. 

4 бали  

Вірна побудова математичної моделі, як результат системного аналізу. Повне інформаційне 

забезпечення вирішуваного завдання, а саме: визначення необхідної інформації, методики її 

отримання, збору, аналізу і попередньої обробки перед застосуванням при моделюванні. 

Детальний аналіз отриманого рішення і висновки. Виклад матеріалу логічний, послідовний, 

лаконічний; Старанність і вправність застосування набутих знань. 

3 бали 

Вірна побудова математичної моделі, як результат системного аналізу. Інформаційне 

забезпечення вирішуваного завдання.  Аналіз отриманого рішення і висновки. Механічність, 

фрагментарність пояснень. Порушення   логіки   та   послідовності викладення матеріалу,   

недостатня самостійність мислення. 

2 бали 

 

Вірна побудова математичної моделі, як результат системного аналізу. Не повне 

інформаційне забезпечення вирішуваного завдання.  Аналіз отриманого рішення і висновки 

механічні, фрагментарні і не повні. Порушення   логіки   та   послідовності викладення 

матеріалу,   недостатня самостійність мислення.  

1бал 

Невірна побудова математичної моделі, як результат системного аналізу. Інформаційне 

забезпечення вирішуваного завдання.  Аналіз отриманого рішення і висновки. Механічність, 

фрагментарність пояснень. Порушення   логіки   та   послідовності викладення матеріалу,   

недостатня самостійність мислення. 

0 балів Повна відсутність виконання завдань. 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЄКТС 

здійснюється в такому порядку: 

Сума балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 
Значення оцінки ЄКТС 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за національною 

шкалою 

Екзамен /  

диф. залік 
залік 

90-100 A відмінно високий (творчий) відмінно  

 

 

зараховано 

80-89 B дуже добре достатній 

(конструктивно- 

варіативний) 

добре  
70-79 C добре 

60-69 D задовільно середній 

(репродуктивний) 
задовільно  

50-59 E достатньо 

35-49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

семестрового контролю 
низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно  
не 

зараховано 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

залікового кредиту 



Результати складання екзаменів і  диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків – за двобальною шкалою 

(«зараховано», «не зараховано») і вносяться у відомість обліку успішності студента, залікову 

книжку, індивідуальний навчальний план студента (крім «незадовільно» і «не зараховано»). 

 

9. Результати навчання в межах викладання дисципліни 

Програмними результатами навчання відповідно до освітньо-професійної програми є:  

9.1. освітньо-наукова програма «Економіка»:  

– ПРН 1.5. знати та розуміти методологічні принципи та методи економічних досліджень;  

– ПРН 1.6. знати та розуміти процедури встановлення інформаційної цінності і якості 

наукових, науково-методичних, довідникових та статистичних джерел;  

– ПРН 2.1. здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей в галузі 

економіки; 

– ПРН 2.2. формулювати методологічну базу власного наукового дослідження з нових 

дослідницьких позицій, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку інших 

галузей науки, суспільно-політичного, економічного життя, національної чи світової економічної 

думки; 

– ПРН 2.3. ініціювати та організовувати проведення економічних досліджень, які 

призводять до отримання нових знань; 

– ПРН 2.6. формулювати робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати 

і поглиблювати стан наукових досліджень в обраному напрямку економічної сфери; 

– ПРН 3.5. використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при 

спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації наукової, статистичної та 

експертної економічної інформації; 

9.2. освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»:  

– ПР02. здійснювати пошук, аналізувати та критично осмислювати інформацію, отриману 

з різних джерел, генерувати і продукувати власні науково-теоретичні та практично-спрямовані ідеї 

на принципах академічної культури й доброчесності, розвивати нові напрями обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування; 

– ПР05. працювати з різними джерелами, аналізувати, систематизувати отриману 

інформацію з питань обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування; 

– ПР06. проводити міждисциплінарні наукові дослідження, які мають загальнодержавний 

характер для типологічно однорідних умов (економічних систем, видів діяльності);  

– ПР10. застосовувати інформаційні технології у науковій діяльності, сучасні методи 

наукових досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для 

наукового обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез;  

– ПР11. управляти науковими проектами та/або розробляти пропозиції щодо фінансування 

наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.  

9.3. освітньо-наукова програма  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: 

– ПРН 1. самостійно мислити, генерувати нові ідеї та гіпотези на межі предметних галузей 

і здійснювати власні дослідження; 

– ПРН 2. здійснювати повний та різносторонній пошук інформації, її систематизацію та 

аналіз; 

– ПРН 4. демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження,  

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести 

відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших; 

– ПРН 5. розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування, 

управляти ними і здійснювати пошук партнерів для їх реалізації; 

– ПРН 8. самостійно формулювати наукові задачі та розробляти стратегії їхнього 

розв’язання шляхом інтеграції знань різних наукових сфер із застосуванням системного підходу;  

– ПРН 9. обирати методи для проведення досліджень у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування, що забезпечують досягнення поставленої мети;  

– ПРН 11. бути спроможним реалізовувати проекти, включаючи результати власних 

досліджень, спрямовані на вирішення актуальних проблем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  
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