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Опис дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни “Моделювання економічних систем” є ознайомлення студентів з 

методологією побудови економіко-математичних моделей для проведення активного системного 

аналізу соціально-економічних систем, явищ і процесів на макро- і мікроекономічних рівнях. 

Оволодіння цим курсом повинно виробити у студентів навички практичного використання економіко- 

математичних моделей та методів в процесі прийняття управлінських рішень. 

Основними завданнями дисципліни є: засвоєння студентами теоретичних основ побудови 

економікоматематичних моделей та методів проведення модельних експериментів; формування у 

студентів достатнього уявлення про становлення, функціонування та розвиток систем підтримки 

прийняття управлінських рішень; набуття необхідних знань і вмінь у галузі побудови систем моделей 

та алгоритмів пошуку оптимальних управлінських рішень; набуття практичних навичок використання й 

адаптації сучасного інструментарію оптимізації управлінських рішень у визначеній предметній сфері. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні положення сучасної портфельної теорії; методи дослідження швидких і 

лавиноподібних соціально-економічних процесів; методи когнітивного моделювання; здійснювати 

аналіз функціонування й розвитку суб'єкта економічної діяльності, соціально-економічної системи 

макро-, мезо- і мікрорівня, виділяти найбільш актуальні завдання управління об'єктом; будувати 

економіко-математичні моделі завдання (комплексу завдань) для здійснення функцій управління; 

здійснювати прогнозування макроекономічних чинників та оцінку їхнього впливу на діяльність 

підприємства, установи тощо; здійснювати комплексну оцінку економічної ситуації, стану об’єкту 

господарювання; здійснювати моніторинг стану та діяльності економічної системи (підприємства, 

підрозділу, установи тощо); здійснювати побудову моделей складних задач прийняття рішень; 

здійснювати прогнозування розвитку економічної системи та окремих показників її функціонування; 

розробляти моделі поведінки споживачів та прогнозувати стан ринків; розробляти попереджувальні 

заходи щодо відхилень у функціонуванні та розвитку економічних систем 

володіти: навиками використання сучасних пакетів прикладних програм для реалізації 

економіко-математичних моделей. 
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Перелік тем 

1: Економіка як об’єкт моделювання. 

2. Виробничі функції. 

3. Поведінка виробників, споживачів і моделі їхньої взаємодії. 

4: Моделі міжгалузевого балансу. 

5: Моделі аналізу макроекономічної політики. 

6: Динаміка державного боргу та сеньйоражу. 

7: Математичні моделі фінансово-економічних процесів. 

8. Методи моделювання в управлінні проектами. 

9. Гравітаційні моделі в аналізі розвитку територій. 

10. Моделювання швидкихта лавиноподібних соціально-економічних процесів. 

11. Когнітивне моделювання складних ситуацій в умовах сучасної ринкової економіки. 
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Політика оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Моделювання економічних 

систем» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

% 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 
модуль 2 
(ректорська 
контрольна 
робота 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова 

оцінка за 

КПІЗ) 

Заліковий 

модуль 4 

(екзамен) 

 

Разом 

20 % 20% 20% 40% 100% 

1. Усне 

опитуванняпід 

час заняття 
(5 тем по 8 балів = 
40 балів) 

2. Письмова робота 

=60 

балів 

1. Усне 

опитуванняпід 

час заняття 
(6 тем по 5 балів = 
30 балів) 

2. Письмова робота 

=70 

балів 

1. Написання 

тазахист КПІЗ 
= 80 

балів. 

2. Виконанн 

я завдань під 

частренінгу = 

20 

балів 

1. Тестові 

завдання (20 

тестів по 2 бализа 

тест) – 40 балів 

2. Завдання 1. 

– макс. 30 

балів 

3. Задача – макс. 
30балів 

 

 

100 

 

 

 

Шкала оцінювання: 
За шкалою 

Університет 
За національною 

шкалою 
 

За шкалою ЕСТS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 
Добре 

В (дуже добре) 
75-84 С (добре) 

65-74 
Задовільно 

D(задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 
Незадовільно 

FХ (незадовільно з можливістю повторного складання) 
1-34 F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом) 

 


