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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 / 2 год.;  

– практичних занять – 14 / 2 год.; 

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

– самостійна робота – 58 / 114 год.  

 

2. Актуальність навчальної дисципліни 

Розвиток зовнішньоекономічної сфери як важливої й невід’ємної частини господарської 

діяльності будь-якої країни вимагає все більш особливої уваги до проблеми використання 

статистичних та економіко-математичних методів і моделей для аналізу та розв’язання задач в сфері 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Достатньо уваги сьогодні приділяється застосуванню 

різноманітних методів прогнозування зовнішньої торгівлі з метою підвищення економічних 

показників та пошуку нових ринків збуту української продукції. Однак в сучасних умовах ці 

напрацювання є недостатніми і потребують подальшого вдосконалення. Сезонні коливання 

притаманні як виробництву і попиту на деякі товари, завантаженості транспорту, будівництву, так 

і процесам розвитку ЗЕД, а саме, експорту та імпорту окремих груп товарів та послуг протягом 

певного періоду часу. Сезонність виникає, як правило, під дією кліматичних, соціальних та інших 

умов. Виявлення та аналіз сезонних коливань значною мірою підвищує ефективність процесів 

прогнозування і планування сезонних показників, які впливають на регулювання ЗЕД. 

 



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

Мета навчальної дисципліни: задоволення потреби майбутніх фахівців з економіки і 

підприємництва в знаннях у сфері математичного моделювання та системного аналізу економічних 

процесів для здійснення прогнозів та побудови планів в зовнішньоекономічній діяльності.  

Завдання навчальної дисципліни: 

– розширення й поглиблення знань про якісні та кількісні властивості економічних 

процесів;  

– опанування методології та методики побудови, аналізу й застосування прогнозів за 

допомогою економіко-математичних моделей;  

– вивчення низки найтиповіших прийомів планування на основі оптимізаційного 

моделювання в процесі прийняття рішень; 

– опанування відповідною сукупністю математичних інструментів з метою практичного 

використання в плануванні та прогнозуванні в зовнішньоекономічній діяльності. 

Об’єктом навчальної дисципліни виступає зовнішньоекономічна діяльність.  

Предметом навчальної дисципліни є теоретико-методичні основи побудови моделей 

планування та прогнозування зовнішньоекономічної діяльності.  

 

4. Загальні та спеціальні програмні компетентності навчальної дисципліни 

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти компетентностями: 

ЗК.4. здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК.5. знання  та  розуміння  предметної  області  та  розуміння професійної діяльності  

СК.3. здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ФК1. застосовувати нормативні, методичні та інші керівні матеріали з питань державної 

митної справи для ефективної діяльності та прийняття управлінських рішень; 

ФК 2. використовувати основні положення Митного кодексу України, та інших законів 

України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України в 

процесі практичної діяльності; 

ФК 3. використовувати знання митного законодавства та державних стандартів України; 

ФК 4. застосовувати положення митних конвенцій, міжнародних конвенцій та угод з різних 

аспектів міжнародної торгівлі і перевезення, документів міжнародних організацій, а також 

документів, які супроводжують перевезення і оформлення товарів, їх ролі і місця в загальній системі 

регулювання сфери ЗЕД на сучасному етапі розвитку світогосподарських зв’язків; 

ФК 5. надавати консультації щодо застосування законодавчих і нормативно-правових 

документів з питань державної митної справи. 

ФК 6. контролювати дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 

установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний 

кордон України;  

ФК 7. застосувати відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання під 

час переміщення товарів через митний кордон України і після завершення операцій митного 

контролю та митного оформлення; 

ФК 8. аналізувати фінансово-господарську діяльність учасників ЗЕД, виявляти в ній митні 

ризики.  

 

5. Методи та форми навчання в межах викладання дисципліни 

Лекційні заняття, лабораторні заняття, самостійну та індивідуально-консультаційну роботу, 

розгляд та аналіз ситуаційних завдань, кейсів, застосування інформаційних технологій та елементи 

дистанційного навчання у системі Moodle. 

 

6. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 2. Теоретичні основи прогнозування і планування зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 3. Методологія прогнозування та планування зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 4. Моделювання як метод прогнозування та планування зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Тема 5. Моделі стохастичного програмування. 

Тема 6. Динамічне програмування. 



Тема 7. Транспортні перевезення. 

Тема 8. Управління запасами та резервами. 

Тема 9. Економетричні моделі як інструмент прогнозування. 

Тема 10. Економетричні моделі з бінарними незалежними змінними. 

Тема 11. Економетричні моделі з бінарними залежними змінними. 

Тема 12. Моделювання динамічних процесів. 

 

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 

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного 

контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань. 

Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого 

перевіряється під час поточного модульного контролю та захисту лабораторних робіт. 

Завданням поточного модульного контролю (контрольних робіт) є перевірка рівня 

розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахунків, умінь 

самостійно опрацьовувати матеріал, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь представити 

певний особисто підготовлений матеріал. 

Завданням захисту лабораторних робіт є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу з відповідної теми, логіки та взаємозв'язків між окремими темами, здатності творчого 

використання накопичених знань, а також перевірка умінь і навичок здійснювати необхідні 

розрахунки використовуючи ПК та давати оцінку отриманим результатам. 

Підсумкова семестрова оцінка визначається як сума поточного модульного контролю та 

захисту лабораторних робіт в балах. 

Види самостійної роботи 
Планові терміни 

виконання 

Форми контролю та 

звітності 

Макс. кількість балів 

денна форма 

1.Підготовка до контрольних 

робіт 

За графіком 

навчального 

процесу 

Перевірка правильності 

виконання контрольних 

робіт 

2 роботи по 15 балів 

кожна - разом 30 

2.Виконання лабораторних робіт За графіком 
Перевірка правильності 

виконання та захист 

7 робіт по 9 балів за 

кожну — разом 63 балів 

3. Самостійна робота За графіком 
Конспект, реферати, тези, 

презентації 
7 

Разом 100 

 

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:  

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 

діяльності організації. 

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним.  

 

10. Рекомендована література 

Основна література 

1. Алієва-Барановська В. М. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / В. М. Алієва-

Барановська [за ред. І. І. Дахна]. - Київ : Центр учбової літератури, Т. 2 - 2015. - 271 с. 

2. Азарова А. О. Економетрія : навч. посіб. / А. О. Азарова, Н. В. Сачанюк-Кавецька, О. М. 

Роїк, Ю. В. Міронова; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 303 c. 

3. Антонова Л. В. Економетрика [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Антонова, О. О. Ляховець ; 

Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : ЧДУ, 2011. - 226, [4] с.  

4. Вернюк, Н. О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства  : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Н. О. Вернюк, Л. В. Клименко, І. М. Новак ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань 

: Сочінський [вид.], 2012. - 322 с. 

5. Волошин О. Р. Економетрія [Текст] : навч. посіб. / Олександра Волошин, Наталія 

Галайко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права, психології та економіки. - Л. : Львів. 

держ. ун-т внутр. справ, Ч. 1. - 2012. - 191 с.  

6. Гавриленко В. В. Математичні методи дослідження операцій. Динамічне програмування 

[Текст] : навч. посіб. з розв'язування задач у Mathcad / Гавриленко В. В., Цуканов І. М., Шумейко О. 

А. ; Нац. трансп. ун-т, Каф. інформ. систем і технологій. - Київ : НТУ, 2015. - 119 с.  

7. Дахно І. І. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / І. І. Дахно, Г. В. Бабіч ; [за ред. 

І. І. Дахна]. - Київ : Центр учбової літератури, 2015 . Т. 1. - 2015. - 275 с. 

8. Диха  М. В.Економетрія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Диха, В. С. Мороз ; Хмельниц. нац. 

ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 204 с 

9. Дудко В.С. Економіко-математичне моделювання : навчальний посібник для студ. вищ. 

навчал. закл.: в 2 частинах Ч.1. / В.С. Дудко, Т.Д. Краснова, В.В. Лаговський.- Ірпінь: НУДПСУ, 

2010.-448 с. 

10. Дудко В.С.,КрасноваТ.Д.,Лаговський В.В. Економіко-математичне моделювання 

(друга частина). Ірпінь : НУДПСУ, 2010. - 448 с. 

11. Дунська А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика : навч. посіб. / А. Р. 

Дунська; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : Кондор, 2013. - 687 с. 

12. Економетрика [Текст] : лаб. практикум / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Вид. 

2-ге, перероб. та допов. - Чернівці : Рута, 2015 .Ч. 1 / уклад.: В. С. Григорків, О. Ю. Вінничук. - 2015. 

- 96 с. 

13. Економетрика [Текст] : метод. вказівки до практ. і лаб. занять, самост. та індивід. 

роботи студентів / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Єлейко В. І. та ін.]. - Львів : Вид-во 

Львів. комерц. акад., 2014. - 83, [1] с. 

14. Економетрика [Текст] : навч. посіб. / [Л. С. Гур'янова та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. 

Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 383 с. 

15. Економетрика [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Лугінін [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 

2014. - 319 с.  

16. Економетрика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Черняк [та ін.] ; [за ред. 

О. І. Черняка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. - 359 с 

17. Економетрика [Текст] : підручник / [О. І. Черняк та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. 

О. І. Черняка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - 2-ге вид., перероб. 
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