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Опис дисципліни 

Дисципліна «Сучасні методи оптимізації у прикладній 

економіці (економетрика та моделювання економічних 

процесів)» спрямована на формування у здобувачів базових 

математичних знань, необхідних під час професійної діяльності з 

використанням економіко-математичних моделей, визначення 

оптимальних економічних параметрів при розв’язку прикладних 

економічних задач, вміння прогнозувати за рівняннями лінійних 

та криволінійних регресій з використанням комп’ютерної 

програми MathCAD.  

Передумови для 

вивчення 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Сучасні методи оптимізації у 

прикладній економіці (економетрика та моделювання 

економічних процесів)» базується на знаннях таких дисциплін як 

«Вища математика» та «Економіка підприємства» тощо. 

Мета вивчення 
Метою вивчення дисципліни «Сучасні методи оптимізації у 

прикладній економіці (економетрика та моделювання 
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дисципліни економічних процесів)» є засвоєння аспірантами базових 

математичних знань, необхідних під час професійної діяльності, 

вироблення навичок математичного моделювання та визначення 

оптимальних параметрів при вирішені прикладних економічних задач. 

Формат 

дисципліни 

Для денної форми навчання дисципліна викладається в 

очному форматі, із застосуванням мультимедійних засобів. За 

необхідності (індивідуальні графіки, дистанційна форма 

навчання тощо) можуть використані платформи Moodlе,  

ZOOM. Формат проведення дисципліни є змішаним: 

поєднання як традиційних форм навчання з елементами 

дистанційного навчання. 

Очікувані 

результати 

навчання 

 

1. Розуміти генезис науки як системи знань, знати основні 

ознаки наукового дослідження та принципи, знати відмінності 

емпіричних, логічних та теоретично пізнавальних завдань 

наукового дослідження;   знати  особливості проведення 

наукових досліджень у сільському господарстві та необхідності 

урахування дії об’єктивних законів природи, діалектики, 

економічних законів; 

2. Знати вимоги академічної доброчесності та 

додержуватися їх при підготовці тексту дисертаційного 

дослідження, статей, тез та інших видах діяльності; 

3. Володіти навичками самостійного наукового пошуку, 

ініціювання інноваційних міждисциплінарних наукових 

проектів, вмити показати їх перспективність та оптимальність; 

4. Володіти навичками пошуку та критичного аналізу щодо: 

формування джерел первинної та вторинної інформації при 

створенні інформаційного забезпечення наукового дослідження; 

5. Знати та вміти розробляти економіко-математичні моделі 

раціональної поведінки суб'єктів агробізнесу щодо реалізації 

принципів сталого розвитку; 

6. Мати знання щодо інструментальних засобів аналізу 

даних; можливості використання аналітичних платформ у 

наукових дослідженнях, засоби статистичного аналізу даних; 

7. Володіти спеціальними знаннями у предметній області, 

обирати адекватні методи,  моделі дослідження стійкого 

розвитку підприємницьких структур; 

8. Знати підходи та мати навички щодо організації збирання 

і відбору інформації для проведення дослідження, формування 

інформаційно-аналітичних систем;  

9. Вміти використовувати оптимальний інструментарій 

прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень у 

процесі здійснення професійній діяльності; 

10. Володіти знаннями та мати вміння щодо перевірки 

одержаних результатів розрахунків на їх достовірність та 

релевантність; 

11. Вміти визначати тренд подальшого розвитку, 

формулювати наукові гіпотези, розробляти наукові проекти та 

визначати, які серед них найбільш оптимальні; 

12. Здійснювати аналіз та прогнозування економічної 

діяльності за допомогою побудованих економетричних моделей, 

розробляти ефективні стратегічні програми розвитку. 
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Структура курсу 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні засади визначення задач оптимізації 

Тема 1.1. Основні етапи розв’язання задач оптимізації з 

використанням комп’ютерної програми MathCad. 

Тема 1.2. Економетрична модель. 

Тема 1.3. Методи визначення екстремумів функцій з однією 

та багатьма змінними. 

Тема 1.4.  Методи побудови загальної лінійної моделі. 

Тема 1.5. Визначення параметрів криволінійних регресій, які 

зводяться до лінійної або поліноміальної регресії. 

Тема 1.6. Знаходження параметрів логістичних регресій 

чисельними методами. 

Змістовий модуль 2. 

Чисельні методи оптимізації 

Тема 2.1. Дисперсійний аналіз економетричної моделі. 

Тема 2.2. Розв’язок систем лінійних та нелінійних рівнянь.  

Тема 2.3. Чисельні методи розв’язку нелінійних рівнянь. 

Тема 2.4. Розв’язок задач лінійного програмування з 

використанням чисельного визначення екстремумів функції 

багатьох змінних. 

Методи навчання 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові 

презентації у програмі Microsoft Office PowerPoint, роздатковий 

матеріал, дискусійне обговорення проблемних питань. 

Практичні заняття проводяться з використанням 

комп’ютерної програми MathCad у індивідуальній формі та в 

групах. Для аналізу використовується реальні статистичні данні. 

Частина матеріалу виноситься на самостійну робота з 

навчальною та довідковою літературою. Кожний змістовний 

модуль завершується індивідуальною розрахунковою роботою. 

Використовується Moodle, платформа ZOOM, електронна 

пошта, мобільні додаток Viber. 

Політика 

 

Політика щодо академічної доброчесності: очікується, що 

письмові роботи аспірантів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі аспіранта (списування, 

відсутність посилань на використані джерела, фабрикація, 

фальсифікація, обман) є підставою для її незарахування 

викладачем. 

Політика щодо відвідування занять: очікується, що 

аспіранти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. 

Аспіранти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. Відпрацювання пропущених занять згідно 

графіку консультацій викладача. За об’єктивних причин 

навчання може відбуватись в он-лайн режимі. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання: аспіранти 

мають дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт. 

Політика щодо виконання завдань: позитивно оцінюється 

відповідальність, старанність, креативність. 

Політика оцінювання: засоби та критерії оцінювання 

прописані в робочій програмі дисципліни, розміщеної на 

платформі Е-навчання Білоцерківського НАУ (Moodle). 
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