
Дисципліна Економіко-математичні методи та моделі 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти до початку засвоєння навчального матеріалу, з 

дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі» повинен 

володіти матеріалом наступних курсів – шкільний курс «Математики», 

«Інформатики» та дисциплінами, що повинні бути вивчені студентами: 

«Вища математика», «Основи економічної теорії», «Землевпорядне 

проектування», «Земельний кадастр» і «Інформаційні технології». 

Що буде вивчатися Методи відшукання оптимальних варіантів вирішення завдань, 

пов'язаних із плануванням використання земельних, матеріальних, 

трудових та фінансових ресурсів, визначенням нормативних 

економічних показників; вирішення конкретних практичних і 

методичних задач землеустрою, земельного кадастру та інших 

землевпорядних дисциплін; роль і місце математичних методів і 

моделей в сучасному світі, теоретичні та практичні аспекти 

математичного моделювання, основні поняття, необхідні для 

використання в професійній діяльності; суть наукового підходу при 

застосуванні математичних моделей у землевпорядкуванні, специфіку 

та роль цієї науки. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати:  

 суть процесу управління та сучасні математичні методи 

управління виробництвом; 

 поняття економіко-математичної моделі;  

 економічний зміст техніко-економічних коефіцієнтів при змінних; 

 програмно-апаратне забезпечення економіко-математичного 

моделювання в землевпорядкуванні та сучасні програмні засоби в 

яких реалізовано процедури пошуку рішень;  

 типові економіко-математична моделі, що використовуються при 

розробці схем землеустрою; 

вміти:  

 вибирати математичний метод та спосіб формалізації 

економічного процесу;  

 аналізувати кількісні зв’язки параметрів задачі, склад видів і 

способів виробничої діяльності;  

 виконувати підготовку вихідної інформації при моделюванні 

економічних процесів 

 моделювати умови, що забезпечують баланс виробництва і 

споживання ресурсів; 

 будувати математичні моделі виробничих, технічних, 

економічних задач, тобто моделі екстремальних задач певного 

класу; 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Застосовувати отримані теоретичні знання, наукові та технічні методи 

для вирішення науково-технічних проблем і задач, уміти розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у своїй 

галузі з використанням теорій та методів сучасної науки на основі 

системного підходу та з врахуванням комплексності та невизначеності 

умов функціонування систем. 

Застосовувати концептуальні знання природничих і соціально-

економічних наук при виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

Планувати складну професійну діяльність, розробляти і реалізовувати 

проєкти у сфері геодезії та землеустрою за умов ресурсних та інших 

обмежень. 

Як можна 

користуватися 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Здатність працювати автономно. 



набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність працювати в команді. 

Здатність застосовувати фундаментальні знання для аналізу явищ 

природного і техногенного походження при виконанні професійних 

завдань у сфері геодезії та землеустрою.  

Здатність застосовувати теорії, принципи, методи фізико-математичних, 

природничих, соціально-економічних, інженерних наук при виконанні 

завдань геодезії та землеустрою. 

Здатність обирати та використовувати ефективні методи, технології та 

обладнання для здійснення професійної діяльності  у сфері геодезії та 

землеустрою. 

Здатність здійснювати професійну діяльність у сфері геодезії та 

землеустрою з урахуванням вимог професійної і цивільної безпеки, 

охорони праці, соціальних, екологічних, етичних, економічних аспектів. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  навчально-

методичні посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних (семінарських) 

занять та самостійної роботи студентів, он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 

 


