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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма – Економічна кібернетика 

Загальний обсягдисципліни –  5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – обов’язкова 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 

Курс – 4; семестр – 7; вид підсумкового контролю – екзамен 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: евристичний метод, метод інформаційно-комунікативних технологій, 

метод моделювання, пояснювально-ілюстративний метод, аналітико-синтетичний метод, 

метод e-learning 

Форми навчання: денна, дистанційна 
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2. Викладачі 

Кишакевич Богдан Юрійович 

E-mail: b_kyshakevych@ukr.net 

доктор економічних наук, професор 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − опанування студентами методології обґрунтування рішень на 

основі моделей управління виробничими системами, які функціонують в умовах ринкової 

економіки. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Моделювання економіки» студент повинен: 

знати:  

 фундаментальні особливості економіки, як об’єкту математичного моделювання;  

 моделі основних виробничих та управлінських процесів економічних систем; 

 методи та програмне забезпечення реалізації основних задач економіки; 

 методи розв’язування основних задач виробничого планування на базі структурних 

економіко-математичних моделей; 

 методи оцінювання параметрів стохастичних моделей; 

 принцип та методи побудови балансових моделей ринкової економіки; 

уміти: 

 використовувати набуті теоретичні знання та практичні навички при моделюванні основних 

типів економічних процесів; 

 обирати математичний апарат для побудови моделей економіки; 

 класифікувати економічні системи та економічні процеси з точки зору їх властивостей щодо 
математичного моделювання; 

 визначати принципи застосування моделювання у дослідженні економічних систем;  



 складати змістовний опис моделі та здійснювати моделювання макроекономічних  процесів. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Фахові компетентності: 

 здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач; 

 здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з 

обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів; 

 здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси; 

 здатність розробляти й аналізувати економіко-математичні моделі об’єктів/систем 

управління; 

 здатність використовувати сучасне програмне забезпечення при моделюванні та 

прогнозуванні економічних процесів;  

 здатність здійснювати системний аналіз і моделювати соціально-економічні 

системи різних рівнів. 

Програмні результати навчання: 

 пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки; 

 застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач; 

 застосовувати сучасні комп′ютерні програми для заповнення форм статистичної 

звітності підприємств. 

 розробляти бізнес-плани проектів реальних інвестицій; 

 використовувати методи оптимізації, економетричного  моделювання та методи 

нечіткої логіки в економічному аналізі; 

 оцінювати загальну тенденцію стохастичного явища. 
Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Оптимізаційні методи та моделі». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Моделі економічної динаміки», «Прикладні задачі моделювання 

економічних процесів». 

4. Програма дисципліни. 

Тема 1. Особливості математичного моделювання економіки 

Особливості математичного моделювання економіки, Сутність моделювання, Особливості, 

принципи математичного моделювання, Нелінійність математичних моделей, Стратегії 

макроекономічного розвитку та їх моделювання, Теоретичні основи методу статистичного 

моделювання,  Основні дефініції та підходи, Особливості економічних спостережень  і вимірів, 

Постановка економічної проблеми та її якісний аналіз, Побудова математичних моделей, 

Математичний аналіз моделі, Підготовка вихідної інформації, Аналіз числових результатів та їх 

використання, Моделювання випадкових величин, Моделювання випадкових подій, 

Послідовність створення математичних імітаційних моделей, Побудова алгоритму згідно з 

концептуальною моделлю системи, Проведення машинних експериментів з моделлю системи. 

Тема 2. Теоретичні основи методу статистичного моделювання 
Моделювання випадкових величин. Моделювання випадкових подій. Послідовність створення 
математичних імітаційних моделей. Побудова алгоритму згідно з концептуальною моделлю 
системи. Проведення машинних експериментів з моделлю системи. Статистичне оцінювання 
параметрів масових процесів та основи статистичного висновку. Статистична перевірка гіпотез. 
Критерій Акайке, Шварта, критерій Байеса. Метод Монте-Карло. Аналіз одновимірних 
динамічних процесів та їх прогнозування. 



Тема 3. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів 

Модель оцінювання ринкової вартості підприємства. Моделювання поведінки товаровиробників 

в умовах ринкової економіки. Організація рекламної кампанії. Взаємозалік боргів підприємств. 

Модель оцінювання ринкової вартості підприємства. Спрощені моделі врахування ризику у 

величині норми дисконту. Імовірнісна модель впливу чинників ризику. Модель лінії надійності 

ринку (ЛНР). Модель оцінювання капітальних активів (МОКА). 

Тема 4. Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій 
Економічний зміст виробничої функції. Загальна характеристика та етапи побудови виробничих 
функцій. Економічний зміст виробничої функції. Види виробничих функцій. Двофакторні 
виробничі функції. Лінійні та нелінійні виробничі функції. Виробничі функції в мікроекономіці.  

Тема 5. Макроекономічні виробничі функції 

Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій. Системні характеристики 

планових рішень. Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій. Види 

виробничих функцій. Двофакторні виробничі функції. Багатофакторні виробничі функції., 

Ізокванти та ізокліналі мультиплікативної ВФ. Функція Кобба-Дугласа. 

Тема 6.Рейтингове оцінювання та управління в економіці 

Моделі поведінки споживачів. Застосування балансових моделей у задачах маркетингу. 

Концепція рейтингового управління. Моделювання системи рейтингового управління. Загальна 

схема процесу обчислення рейтингу. Моделі й методи процесу обчислення рейтингу ЕС. 

Трендовий аналіз. 

Тема 7. Класична модель ринкової економіки 

Переваги споживача та його функція корисності. Простір товарів. Гранична корисність товару. 

Рівняння Слуцького. Зміна попиту за збільшення ціни з компенсацією. Попит на цінний товар. 

Ринок робочої сили. Ринок грошей. Ринок товарів. Об’єднана (загальна) модель. 

Тема 8. Модель міжгалузевого балансу 

Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу (МГБ). Економіко-математична 

модель міжгалузевого балансу. Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат. 

Обчислювальні аспекти розв’язування задач на підставі моделі МГБ. Коефіцієнти 

запасомісткості. Показник запасомісткості. Обсяги запасів на одиницю кінцевої продукції. Аналіз 

ринку товарів і послуг. Аналіз ринку грошей. Рівновага на ринку грошей. Функція агрегованого 

попиту. Агрегована пропозиція. 

Тема 9. Моделі Кейнса та Солоу 

Критерій максимуму прибутку щодо капіталу, Ринок робочої сили. Ринок грошей, Ринок товарів. 

Рівновагу на ринку товарів. Рівновагу на ринку грошей. Схема функціонування економіки за 

Солоу. Перехідний режим у моделі Солоу. Типи переходу до стаціонарного стану. Золоте 

правило накопичення.  

Тема 10. Моделі аналізу макроекономічної політики 

Стабілізація системи, Узгодженість цілей і засобів, Макроекономічна політика і «критика 

Лукаса», Гіпотеза раціональних очікувань, Податки, бюджетний дефіцит і виробництво. 

Тематика практичних занять. 

1. Особливості математичного моделювання економіки 

2. Статистичне моделювання  

3. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів 

4. Поняття виробничої функції та їх види 

5. Макроекономічні виробничі функції 

6. Рейтингове оцінювання та управління в економіці 

7. Класична модель ринкової економіки   

8. Модель міжгалузевого балансу 

9. Моделі Кейнса та Солоу 

10. Моделі аналізу макроекономічної політики 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК,, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення пакет R, PSPP, в умовах дистанційного 

навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Поточний контроль Екзамен 



Контрольна робота  30 

Усні відповіді на практичних заняттях 30 

Індивідуальне завдання 20 

Завдання для самостійної роботи 10 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 30 балів за шість 

усних відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів. 

Студент обирає з наведеного переліку та виконує письмово п’ять завдань для самостійної 

роботи, кожне з яких оцінюється у 2 бали. 

Письмова контрольна робота проводиться після вивчення студентами завершеного за змістом 

обсягу навчального матеріалу. 

Співбесіда з лектором проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розкладом. 

Критерії оцінювання індивідуального навчального завдання: 

Підсумковий екзамен проводиться у письмовій формі за екзаменаційними білетами, що 

передбачають виконання теоретичних та прикладних завдань і оцінюється у 100 балів.  

Підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи за семестр з 

ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен з ваговим коефіцієнтом 0,4. Оцінка виставляється 

за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі і оцінюється за 

стобальною шкалою.  

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового контролю 

у терміни, визначені їх індивідуальним планом.  

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з 

навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна література 

1. Вітлінський В.В. Математичні моделі та методи ринкової економіки: навч. посіб. / 

В.В. Вітлінський, О.В. Піскунова. – К. КНЕУ, 2010. – 531 с. 

2. Вітлінський В.В. Математичні моделі та методи ринкової економіки: практикум / 

В.В. Вітлінський, О.В. Піскунова, О.В. Ткач, В.І. Скіцько, О.М. Новоселецький. – К. КНЕУ, 

2014. – 362 с. 

3. Вітлінський В.В. Моделювання економіки / В. В. Вітлінський, М. Г. Акулов. -  Вінниця: 

Нілан, 2014. - 333 с. 

4. Економіко-математичне  моделювання  в  управлінні  національним  та  світовим 

господарством / В. М. Фомішина [та ін.]. - Херсон : Стар, 2014. - 318 с. 

№ з/п Критерії оцінювання Кількість балів 
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