
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ 

Силабус дисципліни
“Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів”

_____________ Е Профіль дисципліни
Освітній ступінь -  перший (бакалаврський)
Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини” 
Освітньо-професійна програма: 292 "Міжнародні 
економічні відносини"

Кафедра міжнародних Кількість кредитів -  4
економічних відносин та Загальна кількість годин -  120 
європейської інтеграції Рік підготовки - 2, семестр -  3-й

Компонент освітньої програми: обоє 'язкова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська

_____________________ 2. Інформація про викладача____________
_______ Викладач_________Пивовар Петро Вікторович_____________________

гг , „ http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-Профаил викладача , , , , .. . , .
menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-pivovar-petro-

_________________________ viktorovich_____________________________________
Контактна інформація +38 0974682195, symon-pyvovar@ukr.com_____

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.! 18,бб/my/______________________________
Консультації Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 15.00 до

3. Анотація до дисципліни
«Наука тільки тоді досягає досконалості, коли їй вдається користуватися 

математикою». Ці слова П. Лафарга щодо розвитку науки, сказані ним майже століття 
тому, не втратили свого значення і сьогодні, у вік комп’ютерних технологій та ЕОМ. Вони 
також доречні і стосовно практичної діяльності людини. Зовнішньоекономічна діяльність 
-  складна і багатогранна. Багато процесів і явищ, перш ніж увійти в практику 
світогосподарських зв’язків, вимагають наукової експертизи та апробації. Досягти успіху 
в цьому можливо лише застосовуючи сучасний економіко-математичний апарат 
дослідження й конструювання. Він — значний за обсягом і різноманітний.

4, Мета та цілі дисципліни
Метою викладання дисципліни є формування системних теоретичних знань та 

практичних вмінь і навичок щодо розробки і дослідження економіко-математичних 
моделей із подальшим обгрунтуванням управлінських рішень.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання 
дисципліни, є усвідомлення:

опанування теоретичними основами та методологією побудови, дослідження й
використання математичних моделей економіки;
вивчення найбільш поширених моделей та основних прийомів моделювання;
формування навичок прийняття обгрунтованих управлінських рішень щодо

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
mailto:symon-pyvovar@ukr.com
http://185.25


оптимізації ресурсів підприємства, аналізу та обробки даних та прогнозування; 
застосування відповідного інформаційного та програмного забезпечення для 
реалізації практичних завдань на персональних комп’ютерах;
оволодіння навичками самостійної практичної роботи із економіко-математичними 
моделями та інтерпретації отриманих результатів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність теоретичних, методичних та 
практичних аспектів використання спеціальних методів і прийомів для розробки і 
дослідження економко-математичних моделей з метою обґрунтування управлінських 
рішень
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: зміст та етапи моделювання економічних об’єктів та процесів; основні типи 
моделей оптимізації економічних об’єктів;методи розв’язання та аналізу моделей 
оптимізації економічних об’єктів.типи і особливості економетричних моделей;процедуру 
побудови економетричних моделей та перевірки їх якості;методику прогнозування 
економічних систем;

уміти: обирати типи моделей для вирішення прикладних економічних проблем; 
будувати і досліджувати моделі оптимізації та економетричні моделі для вирішення 
економічних проблем;використовувати комп’ютерні інформаційні технології для 
побудови та дослідження економіко-математичних моделей;обгрунтовувати управлінські 
рішення на основі дослідження моделей.аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між 
економічними об’єктами.

Компетентності:
ЗК 5. Здатність приймати обгрунтовані рішення, виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми.
СК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, 
оцінювати та вміти адаптуватися до змін міжнародного середовища.
СК 7. Здатність до підбору та використання аналітичного інструментарію дослідження стану 
та перспектив розвитку міжнародних ринків товарів та послуг з використанням сучасних 
знань про методи, форми та інструменти міжнародного бізнесу.

5. Організація навчання 
5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття _________ Загальна кількість годин_________
______________________________________________ Денна______________ Заочна______
Лекції______________________________________ 20
Практичні / лабораторні___________________________ 22
Самостійна робота__________________________  78

5.2. Формат дисципліни
» очний;
• змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Мообіе);
• дистанційний.



__ 5.3. Тематичний план начальної дисципліни
Кількість годин

£4 -----------------------------------
"їл |  Назва теми денна заочна
^  н____________________________________________________ форма форма

1. Тема 1. Формальна постановка задачі лінійного 4
Т 1 програмування.

2. Тема 2. Розв’язання задач лінійного програмування 4
симплекс-методом.

3. ^  Тема 3. Алгоритм та інструментарій розв’язання 2
задач оптимізації програмними засобами.

4. Т 4 Тема 4. Задача лінійного програмування 2
транспортного типу.

5. Т5 Тема 5. Поняття та основні види економетричних 2
моделей.

6. Т6 Тема 6. Методологія проведення кореляційно- 2
регресійного аналізу

7. Т7 Тема 7. Економетричні моделі розвитку економічних 2
об 'єктів.

______________  5.4. Система оцінювання та вимоги________
Максимальна Модуль 1

„ кількість
Вид заняття балів за Кількість Максимальна

одиницю одиниць кількість балів
Лекції___________________________________ 0,5 20 То
Практичні заняття_________________________  1 22 22
Лабораторні роботи____________________
Семінарські зняття_____________________
Самостійна робота__________________  0,13 78 10
Модульна контрольна робота"______________  12 1 12
Індивідуальні завдання_____________________ б 1 б
Разом: . 60

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою:
• поточний контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, 

презентації) -  максимум 60 балів,
• підсумковий контроль -  40 балів.

______ _______________ 6. Результати навчання____________________
Шифр Результат навчання
РН 7 Володіння загальнонауковими, статистичними, економікоматематичними

__________ методами дослідження, прийомами економічного аналізу._______________
РН 8 Уміння використовувати сучасні інформаційні технології в дослідженні

міжнародних економічних процесів і зовнішньоекономічної діяльності 
_________  підприємств, використовувати інтернет-ресурси.
РН9 уміння використовувати найбільш прогресивні методики міжнародного

контрактного і проектного аналізу, приймати обґрунтовані управлінські 
__________ рішення у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.



7. Пререквізити
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність.

8. Політики дисципліни
X дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти;
^  пропущені заняття з поважних причин (лікарняні, заява підписана деканом) 

відпрацьовуються письмово;
^  пропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються в усій формі;
'ґ невиконані вчасно завдання виконуються в кінці семестру (тести, задачі, модульні 

роботи) в додатково виділений час;
У плагіат в письмових роботах не допускається;
^  самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 
застосовується з урахуванням їх індивідуальних можливостей);

^  посилання на джерела інформації у разі використання запозичених ідей, розробок, 
тверджень, відомостей обов’язкові;

^  дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
^  надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни

1) . Нормативно-правові акти:
1. Верховна Рада України; ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 

№ 959-ХІІ;
2. Верховна Рада України; ЗУ «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у 

галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 № 351-ХІУ;
3. Верховна Рада України; Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-УІ;
4. Постанова КМУ Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій 

від 21.05.2012 №450;
5. Верховна Рада України; ЗУ «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 № 584-УІІ;
6. Верховна Рада України; ЗУ«Про режим іноземного інвестування» 

від 19.03.1996 № 93/96-ВР;
7. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про 

затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» від 
06.09.2001;

8. Конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Міжнародний документ 
від 11.04.1980;

9. Верховна Рада України; ЗУ «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР;
10. Верховна Рада України; ЗУ «Про загальні засади створення і функціонування 

спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII.

2) . Підручники і навчальні посібники:
1. Іюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний

посібник/Н.М.Тюріна, Н.С.Карвацка. -  К.: «Центр учбової літератури», 2013. -  408с.;
2. Шкурупій О.В., Гончаренко В.В., Артеменко І.А. та ін. Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства: Навчальний посібник/За ред.. О.В.Шкурупій. — К.: «Центр учбової 
літератури», 2012. -  248с.;



3. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник / 4-те вид. 
перероб. та дон. / О.П. Гребельник -  К.: «Центр учбової літератури», 2013. -  452с.;

4. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник 
/ 2-ге вид.перероб. та доп. / А.П.Рум’янцев, РІ.С.Рум’янцева. -  К.: «Центр учбової 
літератури», 2012. -  296с.;

5. Новак В.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: : підручник./ В.О. Новак, Т.Л. 
Мостенська, М.Г.Луцький, Г.С.Гуріна, О.В.Ільєнко -  К.: Кондор-Видавництво, 2013. -  
495с.;

6. Дунська А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика: навчальний посібник 
/А.Р. Дунська.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-688с.

3). Електроні ресурси:
1. Офіційний сайт Національного банку України, режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/categorv7cat ісі=44464;
2. Офіційний сайт Державної митна служба України, режим доступу:

http://www.customs.gov.ua;
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України, режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua;
4. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, режим доступу: 

http://www.me.gov.ua;
5. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України, режим доступу:

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua;
6. Офіційний сайтМіністерстваінфраструктури України, режим доступу: 

http://www.mtu.gov.ua/;
7. Офіційний сайт торгово-промислової палати України, режим доступу:

http://www.ucci.org.ua/ua/main.html:
8. Офіційний сайт Світового Банку в Україні, режим доступу: 

http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine;
9. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва і розвитку, режим доступу: 

http://www.oecd.org/;

Викладач ______ П.В. Пивовар

Гарант освітньої програми_________________________ Т.О. Зінчук

Декан факультету___ СЖшгУ _  О. А. Опалов

Силабус затверджений на засіданні кафедри
Протокол № 1 від “26” серпня 2020 р. ^ —

Завідувач кафедри _________ ______________________ Т.О. Зінчук

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною
комісією факультету
Протокол № 1 від “31 ” серпня 2020 р.

__
голова НМК факультету_______ ~ У /с /_______________  О.А.

О
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