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ІІІ. Опис дисципліни 

Анотація дисципліни. Дисципліна «Інформаційні системи та економіко-математичне 

моделювання» є нормативною з циклу дисциплін загальної підготовки бакалавра галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньою 

програмою «Маркетинг», яка викладається в II, ІІІ семестрі в обсязі 7 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Даний курс не тільки є базою для 



вивчення спеціальних дисциплін, здобуті знання знадобляться в подальшій практичній 

діяльності майбутнім фахівцям галузі маркетингу.  

Навчальна дисципліна «Інформаційні системи та економіко-математичне 

моделювання» дозволяє формувати теоретичні знання щодо сутності інформації та  

інформаційних процесів; призначення, функціональних особливостей прикладних 

комп’ютерних систем підготовки, пошуку, обробки й подання різних типів інформації, 

технологій застосування інформаційно-комунікаційних мереж і їх складових у забезпеченні 

комунікаційних зв’язків; типів, етапів побудови та розв’язування економіко-математичних 

моделей, прийомів постановки і вирішення економіко-математичних задач на різних рівнях 

управління суб’єкта бізнесу.  

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: забезпечення достатнього рівня 

теоретичних знань про сутність інформації та інформаційних процесів; призначення, 

функціональні особливості сучасних інформаційних систем і технологій при виконанні 

повного циклу операцій із інформацією; формування системи знань з методології та 

інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей; 

засвоєння основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-

математичних моделей, методів їх розв'язування та аналізу з метою використання в 

економіці, а також формування компетентностей ефективного використання інформаційних 

і комунікаційних технологій та навичок економіко-математичного моделювання 

економічних явищ і  процесів для професійної діяльності.  

 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення загальних підходів 

функціонування інформаційних систем і технологій; розвитком вмінь і навичок застосування 

прикладних комп’ютерних систем підготовки, пошуку, обробки й подання різних типів 

інформації; визначення критеріїв вибору та застосування інформаційно-комунікаційних 

мереж і їх складових у забезпеченні комунікаційних зв’язків; формування системного 

підходу до автоматизованого розв’язання задач інформаційного супроводу фахової 

діяльності; засвоєння базових понять забезпечення захисту інформації; вивчення теоретичної 

складової застосування методів моделювання економічних процесів і систем, прийомів 

розробки економіко-математичних моделей; засвоєння практичних навичок розв’язання 

задач лінійного програмування на основі графічного метода, симплексного метода і його 

модифікацій; засвоєння навичок  всебічного аналізу особливостей економіко-математичних 

моделей, вибору програмного забезпеченням для розв’язування поставлених задач; набуття 

навичок аналізу отриманих результатів розв’язання оптимізаційних задач та прийняття 

обґрунтованих рішень на їх основі.  
 
 

 

3. Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 

Фахові компетентності 

СК10. Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності.  

СК11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків. 

СК12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати 

досліджень у сфері маркетингу.  

СК14. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності. 

 



Програмні результати навчання 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у 

сфері маркетингу.  

Р4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання 

необхідного аналітичного й методичного інструментарію.  

Р7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також 

програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та 

практичного застосування маркетингового інструментарію.  

  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва тем і питань Всього 

годин 

Методи 

викладання 

(навчання) 

Форма контролю 

 

1 2 3 4 

Розділ 1. Інформаційні системи 

Тема 1. Теоретичні основи 

інформаційних відносин у 

суспільстві. Інформаційні 

системи і технології як 

інструмент обробки інформації в 

процесі професійної діяльності. 

10 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

 

Тема 2. Документування 

професійної діяльності та 

система організаційно-

розпорядчої документації. 

Технології обробки текстової 

інформації.  

10 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

 

Тема 3. Технології обробки 

документів засобами 

електронного офісу. Організація 

роботи та основні методи 

застосування пакетів прикладних 

програм загального призначення.  

15 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

 

Тема 4. Технології табличної 

обробки структурованих даних.  

15 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

Тема 5. Бази даних. Програмні 

засоби роботи з базами даних.  

 

10 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

Тема 6. Сутність інформаційних 

систем. Використання 

автоматизованих інформаційних 

систем у професійній діяльності.  

10 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

 

Тема 7. Мережні технології в 10 лекція, Поточне усне та письмове 



забезпеченні комунікаційних 

зв’язків. Інформаційні ресурси 

локальної та глобальної 

комп’ютерної мережі Інтернет.  

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

 

Тема 8. Інформаційна безпека. 

Апаратні та програмні засоби 

захисту інформації.  

10 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

Екзамен 30 - - 

Всього 120  -  - 

 Розділ 2. Економіко-математичне моделювання 

Тема 1. Математичні методи та 

моделі в економіці. 

Класифікація задач 

математичного програмування.  

5 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

 

Тема 2. Постановка задач 

лінійного програмування. 

Графічний та симплексний 

методи розв’язування задач 

лінійного програмування.    

5 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

 

Тема 3.  Постановка та 

розв’язування транспортних 

задач лінійного                 

програмування  

Елементи теорії ігор. 

10 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

 

Тема 4. Особливості 

економетричних моделей та 

принципи їх побудови. 

 

5 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

Тема 5. Парна регресія і 

кореляція в економетричних 

дослідженнях та перевірка якості 

рівняння парної регресії. 

10 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

 

Тема 6. Лінійні моделі 

множинної регресії та оцінка 

надійності її результатів. 

Проблеми в побудові лінійних 

множинних регресійних 

моделей: мультиколінеар-ність. 

10 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

 



Тема 7. Моделювання 

виробничих систем у 

тваринництві. 

10 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

Тема 8. Моделювання 

виробничої структури і 

спеціалізації 

сільськогосподарських  

підприємств.  

5 лекція, 

пояснювально-

ілюстративна 

доповідь,  

навчальна 

дискусія 

Поточне усне та письмове 

опитування; тестові завдання; 

розв’язання кейсів, ситуаційні 

вправи, контроль виконання 

завдань на ПК. 

Екзамен  30 - - 

Всього 90  - - 

Разом 210 - - 

 
ІV. Оцінювання знань студента 

 Політика щодо академічної доброчесності. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації 

у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства 

про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не можуть бути прийнятні. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В добре 

74-81 С 

64-73 D задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно 
з можливістю повторного складанням 

 

1-34 

 

F 

незадовільно 
з обов`язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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