
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
(повне найменування закладу вищої освіти) 

 

Економічний факультет 
    (назва інституту/факультету) 

 Кафедра економіко-математичного моделювання 
(назва кафедри) 

           

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

(МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ) 
(вкажіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою)) 

 

Обов’язкова (вибіркова) 
  (вказати: обов’язкова) 

 
Освітньо-професійна програма   «Економіка: Інформаційні технології та моделювання 

в економіці»        
      (назва програми) 
Спеціальність 051 Економіка («Інформаційні технології та моделювання    

в економіці»)          
      (вказати: код, назва) 
Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки       

     (вказати: шифр, назва) 
Рівень вищої освіти    другий (магістерський)     
                   (вказати: перший (бакалаврський)/другий (магістерський)/третій (освітньо-науковий) 
     економічний факультет      
(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою) 
  

Мова навчання      українська      
          (вказати: на яких мовах читається дисципліна) 

 

Розробники: Григорків В.С., завідувач кафедри економіко-математичного моделювання,  

д.ф.-м.н, професор          
   (вказати авторів (викладач (ів)), їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 

Профайл викладача (-ів) https://emm.cv.ua/teachers/hryhorkiv-vasyl-stepanovich 
 

Контактний тел.: +380505281600  

E-mail: v.hryhorkiv@chnu.edu.ua  

Сторінка курсу https://emm.cv.ua/courses/model-ekologo-ekonom-vzayem 

Консультації  Щотижня у понеділок з 09:50 до 11:10 год., 63 а. 

   Індивідуальні консультації (за попередньою домовленістю) 

https://emm.cv.ua/teachers/hryhorkiv-vasyl-stepanovich
mailto:v.hryhorkiv@chnu.edu.ua
https://emm.cv.ua/courses/model-ekologo-ekonom-vzayem


1. Анотація дисципліни. 

Дисципліна «Моделювання та аналіз економічних систем» («Моделювання еколого-

економічної взаємодії») спрямована на формування теоретичних знань та практичних навиків 

із методології та методики моделювання еколого-економічних систем і процесів еколого-

економічної взаємодії та застосування побудованих моделей у практиці прийняття 

управлінських рішень у процесах екологізації економіки та її становлення як екологічної 

економіки. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: розкрити сутність цілісних еколого-економічних 

систем як об’єктів моделювання та теоретичні і прикладні можливості розробки моделей 

еколого-економічної взаємодії; сформувати теоретичну базу знань з основних принципів і 

методологічних підходів до моделювання еколого-економічних процесів і систем; 

застосовувати набуті теоретичні знання під час побудови та аналізу найпростіших еколого-

економічних моделей і їх використання на практиці при прийнятті рішень у процесах 

екологізації економіки та становлення екологічної економіки. 

 

3. Пререквізити. Успішне вивчення дисципліни «Моделювання та аналіз економічних 

систем» («Моделювання еколого-економічної взаємодії») передбачає наявність знань з таких 

дисциплін: Вища математика, Економічна кібернетика, Оптимізаційні методи та моделі, 

Моделювання економіки. 

 

4. Результати навчання. Згідно з освітньо-професійною програмою Економіка 

(«Інформаційні технології та моделювання в економіці») вивчення дисципліни  

«Моделювання та аналіз економічних систем» («Моделювання еколого-економічної 

взаємодії») забезпечує такі компетентності та результати навчання: 

Загальні та фахові компетентності: 

• ЗК1.Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. 

• ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами. 

• ЗК8.Здатність проводити  дослідження та презентувати результати. 

• СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій 

для управління економічною діяльністю. 

• СК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань. 

• СК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-

математичні методи і моделі для  дослідження економічних та соціальних процесів. 

• СК9.Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування 

ефективних стратегій в економічній діяльності. 

• СК21. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-

математичні методи і моделі для дослідження економічних та соціальних процесів. 

• СК 29. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій 

для управління економічною діяльністю. 

Результати навчання: 

• Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління економічною діяльністю. 

• Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні 

напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси. 

• Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання. 

• Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних 

стратегій в економічній діяльності. 

• Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем. 

 



У підсумку вивчення навчальної дисципліни дає можливість студентам: 

знати: 

• принципи моделювання еколого-економічних систем; 

• основи сучасного математичного інструментарію для побудови і аналізу 

еколого-економічних моделей; 

• фундаментальні результати у галузі моделювання еколого-економічної 

взаємодії; 

• можливості сучасного математичного і комп’ютерно-інформаційного 

забезпечення процесів моделювання еколого-економічних систем і його використання у 

реальній практиці. 

уміти: 

• описувати на концептуальному рівні еколого-економічну систему як систему 

елементів та зв’язків між елементами і зовнішнім середовищем; 

• будувати й аналізувати найпростіші концептуальні і математичні моделі еколого-

економічної взаємодії; 

• здійснювати аналітичні та експериментальні дослідження з моделями еколого-

економічних процесів і систем; 

• організовувати самостійну пізнавальну діяльність та здобувати нові знання з 

методології і методики розробки моделей еколого-економічної взаємодії, їх апробації та 

практичного впровадження. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Моделювання та аналіз економічних систем 

(Моделювання еколого-економічної взаємодії) 
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5.2. Дидактична карта 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 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Статичні оптимізаційні та балансові моделі 

еколого-економічної взаємодії 

Тема 1. Сутність та 

характеристика 

еколого-

економічних систем 

і процесів еколого-

економічної 

взаємодії 

22 2    20       



Тема 2. 

Оптимізаційні 

моделі екологічного 

виробництва 

30 2 4   24       

Тема 3. Пряма та 

двоїста відносно цін 

моделі Леонтьєва-

Форда 

26 6 4   16       

Тема 4. Модифікації 

та узагальнення 

статичної моделі 

Леонтьєва-Форда 

24 6 2   16       

Разом за ЗМ1 102 16 10   76       

Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 2. Моделі еколого-економічної динаміки 

Тема 5. Балансові 

динамічні моделі 

еколого-

економічних систем 

24 6 2   16       

Тема 6. 

Оптимізаційні 

моделі еколого-

економічної 

динаміки 

24 6 2   16       

Разом за ЗМ 2 48 12 4   32       

Усього годин 150 28 14   108       

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ Назва теми 

1. Сутність та характеристика еколого-економічних систем і процесів еколого-економічної 

взаємодії 

2. Оптимізаційні моделі екологічного виробництва 

3. Пряма та двоїста відносно цін моделі Леонтьєва-Форда 

4. Модифікації та узагальнення статичної моделі Леонтьєва-Форда 

5. Балансові динамічні моделі еколого-економічних систем 

6. Оптимізаційні моделі еколого-економічної динаміки 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних та практичних 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи. 

Під час вивчення дисципліни «Моделювання та аналіз економічних систем» 

(«Моделювання еколого-економічної взаємодії») застосовуються методи усного контролю та 

виконання практичних завдань, серед яких слід виокремити: експрес-опитування лекційного 

матеріалу, аудиторне розв’язування задач, перевірка виконання практичних завдань, 

проведення поточних контрольних робіт, тестування, перевірка виконання самостійних 

завдань. 



Здійснення рубіжного модульного контролю передбачає застосування методу 

письмового контролю – проведення модульних контрольних робіт. 

Підсумковий контроль передбачає письмове виконання завдань, які вказані в 

екзаменаційному білеті і структурно поділені на два теоретичних і одне практичне завдання. 

 

Засоби оцінювання. 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

• усне опитування; 

• практичні завдання; 

• контрольні роботи; 

• стандартизовані тести. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

1.1. З навчальної дисципліни проводиться семестровий іспит. Студенти отримують 

білет, що містить 2 теоретичні питання та 1 практичне завдання. 

У 40 балів, що можливо отримати на іспиті входить 2 теоретичних питання (по 15 

балів) та практичне завдання (10 балів). 15 балів ставиться за повне розкриття теоретичного 

питання, 10 балів ставиться за повністю виконане практичне завдання. У випадку неповної 

відповіді зберігається відсоткове відношення розкриття відповіді та бального оцінювання.  

1.2. Після підготовки конспекту відповіді та виконаного практичного завдання 

студент розкриває зміст відповіді викладачеві у форматі усного спілкування, під час якого 

студенту можуть бути задані додаткові питання. 

2. Критерії оцінювання відповідей 

Оцінкою «А» оцінюється повна та аргументована відповідь на теоретичне питання, а 

також повністю виконане практичне завдання. Відповідь повинна бути чіткою, логічною і 

послідовною. 

Відповідь оцінюється на «В» за умови розкриття змісту теоретичних питань білету та 

розв’язання практичного завдання у випадку неточностей, що несуттєво впливають на якість 

виконаних завдань. 

Якщо одне із теоретичних питань білету та практичне завдання виконані повністю, а 

відповідь на інше теоретичне питання не достатньо правильно аргументована, то 

підсумковою оцінкою буде оцінка «С». 

Якщо підхід до викладення теоретичного матеріалу правильний, практичне завдання 

розв’язано з деякими похибками, то виставляється оцінка «D». 

Відповідь оцінюється на «Е» у випадку правильного підходу до викладення 

теоретичного матеріалу та розв'язання практичного завдання, але якщо до кінця цей підхід не 

реалізований. 

В усіх інших випадках відповідь оцінюється на «Fx». 

 

  



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за розширеною 

шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно   

Добре 
B (80-89) дуже добре  

C (70-79) Добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно  

E (50-59) Достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 
(незадовільно) з можливістю 

повторного складання 

F (1-34)  

(незадовільно) з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(іспит) 

Сумарна 

кількість 

балів 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
40 100 

2 6 12 10 15 15 

 

  



7. Рекомендована література - основна 

1. Григорків В. С. Моделювання економіки: підручник / В. С. Григорків. – Чернівці : 

Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 360 с. 

2. Григорків В. С., Григорків М. В. Оптимізаційні методи та моделі : підручник / В. 

С. Григорків, М. В. Григорків. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 400 с. 

3. Григорків В. С., Григорків М. В., Скращук Л. В. Диференціальні моделі 

економічної динаміки: основи теорії та приклади / В. С. Григорків, М. В. Григорків, Л. В. 

Скращук. – Чернівці : Чернівецький ун-т, 2015. – 224 с. 

4. Григорків В. С. Оптимальне керування в економіці : навч. посібник. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т: 2011. – 200с. 

5. Григорків В.С. Економічна кібернетика: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 

2006. – 198 с. 

6. Волошин О.Ф. Математична економіка: конспект лекцій та практичні заняття / 

О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2013. – 223 с. 

7. Ляшенко І.М., Коробова М.В., Столяр А.М. Основи математичного моделювання 

економічних, екологічних та соціальних процесів: Навч.пос. – Тернопіль: Навчальна книга – 
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8. Онищенко А.М. Моделювання еколого-економічної взаємодії в процесі виконання 

рішень Кіотського протоколу. – Полтава: Полтавський літератор, 2011. – 398 с. 

9. Моделювання економічних і еколого-економічних процесів / Кузубов М.В., 

Єдинак О.М., Овандер Н.Л. – К: КСУ, 2010. – 170 с. 

 

 

8. Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича / www. library.chnu.edu.ua. 

2. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського / www. nbuv.gov.ua 

3. Державний комітет статистики України / www.ukrstat.gov.ua 

4. Національний банк України / http://www.nbuv.gov.ua 

5. Пошукова система / http://uk.wikipedia.org 

6. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України / https://mepr.gov.ua 

7. Журнал ECOBUSINESS. Екологія підприємства https://ecolog-ua.com 
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