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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

0403 – Системні науки і  

кібернетика 
 

Вибіркова 

 Напрям підготовки  

6.040302 – Інформатика 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: КР 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

7-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,66 

самостійної роботи 

студента – 2,22 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

10 год. — 

Практичні 

10 год. — 

Лабораторні 

10 год. — 

Самостійна робота 

40 год. — 

Індивідуальні завдання:  

КР – 20 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30:60. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: ознайомити студентів з методами побудови та дослідження 

математичних моделей соціально-економічних процесів із застосуванням методів 

оптимізації та дослідження операцій, теорії систем масового обслуговування, 

теорії диференціальних рівнянь, чисельних методів та засобів комп’ютерної 

математики. Навчити студентів самостійно працювати з навчальною та 

спеціальною літературою з моделювання соціально-економічних процесів, 

самостійно здобувати необхідні для практики знання. 

Завдання: прищепити навички математичного та системного дослідження 

соціально-економічних процесів при розв’язанні прикладних задач. Навчити 

студентів самостійно вивчати і працювати з навчальною та спеціальною 

літературою та користуватися джерелами інформації в Інтернеті. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні напрями розвитку та методи моделювання процесів в 

соціально-економічних системах, особливості їх застосування при формулюванні 

та розв’язанні науково-технічних та соціально-економічних задач; 

вміти: користуватись методологією моделювання та прогнозування 

процесів при дослідженні соціально-економічних систем та при побудові і 

комп’ютерній реалізації їх математичних моделей. Уміти користуватись 

довідниками та іншими джерелами інформації та даних, які необхідні для 

досягнення мети дослідження. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 
 

Тема 1. Особливості моделювання соціально-економічних процесів.  

              Моделювання сфери споживання. 

Тема 2. Моделювання сфери виробництва. 
Тема 3. Динамічне програмування. 

 

Змістовий модуль 2. 

 

Тема 4. Сіткове та календарне планування. 

Тема 5. Методи та моделі керування запасами. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. 

Особливості 

моделювання 

соціально-

економічних 

процесів. 

Моделювання 

сфери 

споживання 

16 2  4  10       

Тема 2. 

Моделювання 

сфери 

виробництва 

16 2  4  10       

Тема 3. 

Динамічне 

програмування 

14 2  2  10       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

46 6  10  30       

Змістовий модуль 2 

             

Тема 4.  

Сіткове та 

календарне 

планування 

26 2 4   20       

Тема 5. Методи 

та моделі 

керування 

запасами 

18 2 6   10       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

44 4 10   30       

Усього годин 90 10 10 10  60       
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розрахунок та аналіз сіткових моделей 2 

2 Керування проектами з невизначеним часом виконання 

робіт 

2 

3 Основна модель керування запасами. Модель 

планування дефіциту 

2 

4 Рівнева система повторного замовлення 2 

5 Використання імітаційного моделювання у теорії 

управління запасами 

2 

 

6. Теми лабораторних робіт 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальна модель споживання 2 

2 Задача споживного вибору 2 

3 Задача максимізації прибутку фірми 2 

4 Задача оптимізації виробничих функцій 2 

5 Задача динамічного програмування 2 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Моделювання сфери споживання 10 

2 Моделювання сфери виробництва 10 

3 Динамічне програмування 10 

4 Сіткове та календарне планування 20 

5 Методи та моделі керування запасами 10 

 Разом  60 

 

8. Індивідуальні завдання 

Розрахунково-графічна робота: «Задачі сіткового планування й управління». 

 

9. Методи навчання 

 

Основними організаційними формами вивчення навчальної дисципліни 

«Моделювання соціально-економічних процесів» є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча, проблемна, оглядова. 
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 Практичне заняття, на якому відбувається ґрунтовне опрацювання та 

засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу 

або однієї теми. 

 Лабораторне заняття, на якому відбувається опрацювання тем курсу з 

використання комп’ютера. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, 

ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 

 

10. Методи контролю 

 

Основні види контролю засвоєння змісту навчальної дисципліни 

«Моделювання соціально-економічних процесів» є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю 

протягом вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль – іспит. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

СЕМЕСТР 7 Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (іспит) 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
20 100 

15 15 15 20 15 
 

Примітка. 

Т1–Т5 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

 

1. Черненко В. П. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Моделювання соціально-економічних процесів» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 113 – «Прикладна математика» 

освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 

2. Черненко В. П., Кобильська О. Б. Методичні вказівки щодо практичних 

занять з навчальної дисципліни «Моделювання соціально-економічних процесів» 

для студентів IV курсу денної форми навчання за напрямом 6.040302 – 

“Інформатика”. – Кременчук: Видавничій відділ КрНУ, 2012. 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Гусева Е. Н. Экономико-математическое моделирование: учебное пособие. 

– М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 216 с. 

2. Мажукин В. И., Королева О. Н. Математическое моделирование в 

экономике: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и. доп. – М.: Флинта: МПСИ, 2005. 

– 176.: ил. 

3. Бережная. Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования 

экономических систем: учебное пособие – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 

2006. – 432 с.: ил. 

4. Федосеев В. В., Гармаш А. Н., Дайитбегов. Д. М. и др. Экономико-

математические методы и прикладные модели: учебное пособие для вузов – М.: 

ЮНИТИ, 1999. – 391с. 

5. Хазанова Л.Э. Математическое моделирование в экономике: учебное 

пособие. – М.: БЕК, 2002 – 144 с. 

6. Сидин Э. Ф. Экономико-математическое моделирование: учебное пособие. 

– Чернигов: ЧГИЭиУ, 1999. – 30 с. 

7. Просветов Г. И. Математические методы и модели в экономике. Задачи и 

решения: учебно-практическое пособие. – М.: «Альфа-Пресс», 2008. – 344 с. 

8. Алесинская Т. В. Учебное пособие по решению задач по курсу «Экономико-

математические методы и модели». – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002. – 153 с. 

 

Допоміжна 
1. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. 

Методы. Примеры. – 2-е изд., испр. – М.: Физматлит, 2001. – 320 с. 

2. Лысенко Ю. Г., Петренко В. Л. и др. Экономическая динамика: учебное 

пособие. – Донецк: ДонГУ, 2000. – 176 с. 

4. Сергеева Л. Н. Нелинейная экономика: модели и методы. / Научн. редактор 

д.э.н., проф. Ю. Г.Лысенко. – Запорожье: “Полиграф”, 2003. – 218 с. 

5. Пугачева Е. Г., Соловьяненко К. Н. Самоорганизация социально-

экономических систем: учебное пособие. – Иркутск: БГУЭП, 2003 – 172 с. 

 


