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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ" 

1. Опис дисципліни "Моделювання економічних систем" 

 
Дисципліна – Моделювання 

економічних систем 

Галузь знань, спеціальність, 

СВО 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ЕСТS – 7 Галузь знань – 
12 Інформаційні технології 

Вибіркова дисципліна  

Мова викладання: українська 

Кількість залікових модулів – 3 Спеціальність – 

124 Системний аналіз 

Рік підготовки: 

Денна – 4 

Кількість змістових модулів – 2 Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Лекції: 
Денна – 48 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 48 год. 

Загальна кількість годин – 210  Самостійна робота: 
Денна – 110 год. 

(з них 4 год. тренинг) 
Індивідуальна робота(КПІЗ): 

Денна – 4 год. 

Тижневих годин 
Денна форма навчання: 14 год. з 

них аудиторних – 4 год. 

 Вид підсумкового контролю – 

залік 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни 

"Моделювання економічних систем" 

2.1. Мета вивчення 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. 

 

2.2.  Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни «Моделювання економічних 

систем»: 

Здатність на основі опису економічних та соціальних процесів і явищ будувати 

теоретичні та прикладні моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси 

Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

 

2.3. Результати вивчення дисципліни 

Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі відповідних економіко-математичних методів, розуміти 

переваги та недоліки цих методів 

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення та методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники 



Виконувати дослідження за встановленим замовленням 

Обгрунтовувати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі відповідних економіко-математичних 

методів, розуміти переваги та недоліки цих методів 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати 

 
2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Для успішного вивчення дисципліни студенти повинні опанувати знання і вміння 

з дисциплін: “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Вища математика”, “Теорія 
імовірностей та математична статистика”, “Дослідження операцій”. Отримані знання 

можуть бути використані у практичній діяльності в управлінні економіко-
виробничими та фінансовими системами. 

 

3. Програма дисципліни 

"Моделювання економічних систем " 

 

Тема 1. Економіка як об’єкт моделювання. 

Необхідність математичного моделювання економічних процесів та явищ. Кількісні 

та якісні характеристики економічної системи як об’єкта моделювання. Логічні 

основи методу моделювання. Визначення поняття «модель». Математичне 

моделювання в економіці. Етапи моделювання економічних процесів. 

Література: 1, 2 . 

 

Тема 2. Виробничі функції. 

Поняття виробничої функції (ВФ) та її економічний зміст. Види ВФ. Етапи 

побудови ВФ. Структурні моделі ВФ. Моделювання розвитку і розміщення 

виробництва Однопродуктові задачі розміщення виробництва. 

Багатопродуктові задачі розміщення виробництва. Варіантна задача 

розміщення виробництва. Багатоетапна задача розміщення виробництва. 

Метод фіктивної діагоналі. 

Література: 1,2. 

Тема 3. Поведінка виробників, споживачів і моделі їхньої взаємодії. 

Переваги споживача та його функція корисності. Модель поведінки споживача. 
Моделювання поведінки фірми на конкурентних ринках. Моделі взаємодії 

споживачів і виробників. Концептуальні підходи до вдосконалення системи 

управління виробництвом. Моделі поведінки виробників. Модель фірми в умовах 

конкурентних ринків. Моделі взаємодії споживачів і виробників. 

Література: 1,6. 

Тема 4. Моделі міжгалузевого балансу. 



Балансовий метод. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу спільного 

продукту. Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат. Міжгалузеві балансові 

моделі в аналізі економічних показників. Обчислювальні аспекти розв’язування задач 

на підставі моделі МГБ. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних 

показників. Застосування балансових моделей у задачах маркетингу. 

Динамічна балансова модель. Районні і міжрайонні балансові моделі. Проблеми 

оптимізації балансів. 

Література: 4,5. 

Тема 5. Моделі аналізу макроекономічної політики. 

Аналіз макроекономічної політики. Стабілізація системи. Економічний ріст та 

економічна політика. Заощадження, ріст та економічна політика. Моделі 

виробництва, споживання та інвестицій. 

Література: 3,4. 

 

Тема 6. Динаміка державного боргу та сеньйоражу. 

Ринкова ставка відсотка та дисконтування. Умова арбітражу та ефективний ринок. 

Рівняння арбітражу. Рівняння динаміки суспільного боргу. Загальні умови стабілізації 

державного боргу. Динаміка сеньйоражу. Моделювання податкового тиску, бюджету 

та динаміки державного боргу. Арбітраж та ефективний ринок. Оцінка суспільного 

боргу. 

Література: 5,6. 

 

Тема 7. Математичні моделі фінансово-економічних процесів. 

Моделювання діяльності комерційного банку Прогнозування динаміки фінансового 

ресурсу. Моделювання фінансових потоків. Оптимізація кредитної політики. . 

Оцінювання ринкової вартості підприємства. Прогнозування податкових 

надходжень. Оптимізація фінансового менеджменту підприємства. 

Література: 5. 
 

Тема 8. Методи моделювання в управлінні проектами 

Адаптивне управління проектам. Моделювання адаптивної системи управління 

проектами. Методи оцінки ефективності проектів. Реалізація методів управління 

проектами. Оптимізація вибору інвестиційного проекту. 

 

Тема 9. Гравітаційні моделі в аналізі розвитку територій 

Призначення і сфера застосування гравітаційних моделей. Закон гравітації роздрібної 

торгівлі. Карти демографічного потенціалу. Аналіз процесів міграції. Моделі 

розселення в місті. Моделювання транспортних кореспонденції при заданому 

розселенні. Зовнішньоторговельні гравітаційні моделі. 

Література [1 – 3; 8; 9] 

 

Тема 10. Моделювання швидких та лавиноподібних 

соціальноекономічних процесів 



Основні поняття швидких та лавиноподібних соціально-економічних процесів. 

Особливості швидких соціальних процесів. Біржова паніка. Банківська паніка. 

Валютна паніка. Гіперінфляція. Лавина створення і лавина краху фінансової піраміди. 

Ринковий (товарний) ажіотаж. Процеси розповсюдження нових споживчих товарів та 

послуг. Передвиборчі ажіотажі, масові політичні акції. 

Методи моделювання динаміки швидких процесів у соціально-економічних системах. 

Математичні моделі динаміки грошово-фінансових і товарних потоків. Формалізація 

соціально-психологічних механізмів розвитку швидких масових процесів (паніки і 

ажіотажу). Побудова моделей паніки в різних умовах. 

Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11] 

 

Тема 11. Когнітивне моделювання складних ситуацій в умовах сучасної 

ринкової економіки 

Когнітивні карти. Когнітивні кліше.. Когнітивний аналіз та моделювання складних 

ситуацій. Когнітивна модель. Алгоритм побудови когнітивної моделі проблемної 

ситуації. Методологія когнітивного моделювання складних погано визначених 

ситуацій. Методологія когнітивного моделювання складних погано визначених 

ситуацій. Моделі прогнозу розвитку ситуації. 

 

4. Структура залікового кредиту дисципліни 

"Моделювання економічних систем" 

денна форма навчання 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостій 

на робота 

Індивіду 

альна 

робота 

Тема 1. Економіка як об’єкт 
моделювання. 

4 4 10 1 

Тема 2. Виробничі функції. 4 4 10  

Тема 3. Поведінка 
виробників, споживачів і 
моделі їхньої взаємодії. 

4 4 10  

Тема 4. . Моделі міжгалузевого 
балансу. 

4 4 10 1 

Тема 5. Моделі аналізу 
макроекономічної політики. 

4 4 
9  

Тема 6. Динаміка державного 
боргу та сеньйоражу. 

5 5 
10  

Тема 7. Математичні моделі 
фінансово-економічних 
процесів. 

5 5  

9 
1 

Тема 8. Методи моделювання в 
управлінні проектами. 

4 4 
10  

Тема 9. Гравітаційні моделі в 
аналізі розвитку територій 

5 5 
9 

 

Тема   10.   Моделювання швидких 
та лавиноподібних 

4 4 
9 

 



соціальноекономічних процесів     

Тема 11. Когнітивне моделювання 

складних ситуацій в умовах 
сучасної ринкової економіки 

5 5  
10 

1 

Разом 48 48 106 4 

 

5. Тематика практичних занять. 

Практичне заняття 1. 

Економіка як об’єкт моделювання  

1. Необхідність математичного моделювання економічних процесів та явищ. 

2. Кількісні та якісні характеристики економічної системи як об’єкта моделювання. 

3. Логічні основи методу моделювання. 

5. Визначення поняття «модель». 
6. Математичне моделювання в економіці. Етапи моделювання економічних 

процесів. 

Практичне заняття 2. 

Виробничі функції 

1. Поняття виробничої функції (ВФ) та її економічний зміст. Види ВФ. 

2. Етапи побудови ВФ. Структурні моделі ВФ. 

3. Моделювання розвитку і розміщення виробництва. 
4. Однопродуктові задачі розміщення виробництва. Багатопродуктові задачі 

розміщення виробництва. 

5. Варіантна задача  розміщення виробництва. Багатоетапна задача розміщення 

виробництва. 

6. Метод фіктивної діагоналі. 
. 

Практичне заняття 3. 

Поведінка виробників, споживачів і моделі їхньої взаємодії  

1. Переваги споживача та його функція корисності. 

2. Модель поведінки споживача. Моделювання поведінки фірми на конкурентних 

ринках. Моделі взаємодії споживачів і виробників. 

3. Концептуальні підходи до вдосконалення системи управління виробництвом. 
4. Моделі поведінки виробників. 

5. Модель фірми в умовах конкурентних ринків. Моделі взаємодії споживачів і 

виробників. 

 

Практичне заняття 4. 

Моделі міжгалузевого балансу  

1. Балансовий метод. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу 

спільного продукту. 

2. Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат. 



3. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників. 

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

5. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників. Застосування 

балансових моделей у задачах маркетингу. 

6. Динамічна балансова модель. Районні і міжрайонні балансові моделі. Проблеми 

оптимізації балансів. 

 

Практичне заняття 5. 

Моделі аналізу макроекономічної політики.  

1. Аналіз макроекономічної політики. Стабілізація системи. 

2. Економічний ріст та економічна політика. 

3. Заощадження, ріст та економічна політика. 
4. Моделі виробництва, споживання та інвестицій. 

Практичне заняття 6. 

Динаміка державного боргу та сеньйоражу.  

1. Ринкова ставка відсотка та дисконтування. 

2. Умова арбітражу та ефективний ринок. Рівняння арбітражу. 
3. Рівняння динаміки суспільного боргу. Загальні умови стабілізації державного 

боргу. 

4. Динаміка сеньйоражу. 

5. Моделювання податкового тиску, бюджету та динаміки державного боргу. 
6. Арбітраж та ефективний ринок. Оцінка суспільного боргу 

 

Практичне заняття 7. 

Математичні моделі фінансово-економічних процесів  

1. Моделювання діяльності комерційного банку. 

2. Прогнозування динаміки фінансового ресурсу. 
3. Моделювання фінансових потоків. Оптимізація кредитної політики. . 

4.Оцінювання ринкової вартості підприємства. Прогнозування податкових 

надходжень. 

5. Оптимізація фінансового менеджменту підприємства. 
. 

Практичне заняття 8. 

Методи моделювання в управлінні проектами  

1. Адаптивне управління проектам. Моделювання адаптивної системи управління 

проектами. 

2. Методи оцінки ефективності проектів. 

3. Реалізація методів управління проектами. 
4. Оптимізація вибору інвестиційного проекту. 

Практичне заняття 9. 

Гравітаційні моделі в аналізі розвитку територій  

1. Призначення і сфера застосування гравітаційних моделей. 

2. Закон гравітації роздрібної торгівлі. 
3. Карти демографічного потенціалу. Аналіз процесів міграції. Моделі розселення в 



місті. 

4. Моделювання транспортних кореспонденції при заданому розселенні. 

5. Зовнішньоторговельні гравітаційні моделі. 

Практичне заняття 10.  

Моделювання швидких та лавиноподібних соціальноекономічних процесів 

1. Основні поняття швидких та лавиноподібних соціально-економічних процесів. 

Особливості швидких соціальних процесів. 

2. Біржова паніка. Банківська паніка. Валютна паніка. Гіперінфляція. 
3. Лавина створення і лавина краху фінансової піраміди. Ринковий (товарний) 

ажіотаж. 

4. Процеси розповсюдження нових споживчих товарів та послуг. Передвиборчі 

ажіотажі, масові політичні акції. 

5. Методи моделювання динаміки швидких процесів у соціально-економічних 

системах. 

6. Математичні моделі динаміки грошово-фінансових і товарних потоків. 
7. Формалізація соціально-психологічних механізмів розвитку швидких масових 

процесів (паніки і ажіотажу). 

8. Побудова моделей паніки в різних умовах 

 

Практичне заняття 11. 

Когнітивне моделювання складних ситуацій в умовах сучасної 

ринкової економіки  

1. Когнітивні карти. Когнітивні кліше.. Когнітивний аналіз та моделювання 

складних ситуацій. 

2. Когнітивна модель. Алгоритм побудови когнітивної моделі проблемної ситуації. 

3. Методологія когнітивного моделювання складних погано визначених ситуацій. 

4. Методологія когнітивного моделювання складних погано визначених ситуацій. 
5. Моделі прогнозу розвитку ситуації. 

 

. 

6. Тематика самостійної роботи студентів. (106 год) 

1. Необхідність математичного моделювання економічних процесів та 

явищ. 

2. Кількісні та якісні характеристики економічної системи як об’єкта 

моделювання. 

3. Логічні основи методу моделювання. Визначення поняття «модель». 

Математичне моделювання в економіці. 

4. Етапи моделювання економічних процесів. 
5. Класифікація ЕММ. 

6. Математичне моделювання економічних процесів та явищ: постановка 

задачі, побудова формалізованої схеми, побудова та дослідження 

моделі на адекватність, перевірка та оцінка результатів моделювання. 



7. Основні аспекти алгоритмічного (імітаційного) моделювання. 

8. Алгоритмічні моделі на промислових підприємствах. 

9. Модель організації рекламної кампанії. 

10. Модель оцінювання ринкової вартості підприємства. 
11. Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних 

варіантів. 

12. Поняття виробничої функції (ВФ) та її економічний зміст. Види ВФ. 

13.Етапи побудови ВФ. Структурні моделі ВФ. 

14. Концепція рейтингового управління. Моделювання системи 

рейтингового управління. 

15. Моделі й методи процесу обчислення рейтингу економічних систем. 

Моделювання рейтингового оцінювання вищого  навчального закладу. 

16. Переваги споживача та його функція корисності. Модель поведінки 

споживача. Рівняння Слуцького. 

17. Моделювання поведінки фірми на конкурентних ринках. 

18.Функції попиту. Цільова функція споживання. 

19. Ціна ринкової рівноваги. Рівновага за Курно. 
20. Моделі взаємодії споживачів і виробників. Модель Еванса. Модель 

Вальраса. 

21. Балансовий метод. Економіко-математична модель міжгалузевого 

балансу спільного продукту. 

22. Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат. 
23. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників. 

24.Основні поняття макроекономіки. Виробництво, розподіл та 

використання національного доходу. 

25.Модель розподілу національного доходу по факторах виробництва. 

26.Ринок робочої сили. 

27.Ринок грошей. 

28.Ринок товарів. 

29. Класична модель ринкової економіки. 
30. Види динамічних нелінійних моделей макроекономіки та методи їх 

реалізації. Врахування росту населення та технологічного прогресу в 

динамічних нелінійних моделях макроекономіки. 

31. Модель Солоу. „Золоте” правило накопичення. 

32. Аналіз макроекономічної політики. Стабілізація системи. 

33.Економічний ріст та економічна політика. 

34.Заощадження, ріст та економічна політика. 

35.Моделі виробництва, споживання та інвестицій. 

36.Функція агрегованого попиту. 

37.Агрегована пропозиція. 

38.Динаміка очікувань. 

39. Накопичення приватного багатства. 



40. Лінійна макроекономічна модель економічної динаміки у цілому. 

Етапи побудови. Характеристики економічного розвитку. Типи 

економічного розвитку. 

41. Ринкова ставка відсотка та дисконтування. 
42. Умова арбітражу та ефективний ринок. Рівняння арбітражу. 

43.Рівняння динаміки суспільного боргу. 

44. Загальні умови стабілізації державного боргу. Державний сеньораж. 

 
 

7. Комплексне практичне індивідуальне завдання – 4 год. 

Індивідуальні завдання з дисципліни «Моделювання економічних систем» 
виконується самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює усі основні теми 
дисципліни «Моделювання економічних систем». Метою виконання КПІЗ є 
оволодіння навичками застосування елементів теорії динамічних систем при 
розв’язуванні задач. КПІЗ оформлюється о відповідності з встановленими вимогами. 
Кожен з пунктів КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою, а також визначається 
підсумкова оцінка (як середня арифметична з проміжних оцінок). Виконання КПІЗ з 
одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту з моделювання 
економічної динаміки. 

 
8. Організація і проведення тренингу (4 год.) 

Тематика: Комплексний підхід  до моделювання соціально-економічних 

процесів. 

Порядок проведення: 

- застосувати методологію, методику та інструментарій економіко-математичного 

моделювання в теоретичних дослідженнях та у практичній діяльності; 

- побудувати, аналізувати й використовувати адекватні економіко-математичні 

моделі у сфері економіки та підприємництва; 

- апробувати аналітичні моделі із застосуванням комп’ютерної техніки у 

відповідності із наявною вихідною статистичною інформацією; 

- здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності, рівня соціально- економічного 

розвитку, економічну інтерпретацію одержаних результатів, зробити обґрунтовані 

висновки та прогнозні розрахунки. 

Представити результати моделювання у вигляді короткого звіту. 

Література: 6. 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Моделювання економічних 

систем» використовуються наступні засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- поточне опитування; 

- залікове модульне тестування та опитування; 
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 



- оцінювання результатів КПІЗ; 

- ректорська контрольна робота; 

- екзамен; 

 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Моделі економічної 

динаміки» 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 

опитування під 

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

2. Письмова робота 
= 60 

балів 

1. Усне 

опитування під 

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

2. Письмова робота 
= 70 

балів 

1. Написання 

та захист КПІЗ 

= 80 
балів. 

2. Виконанн

я завдань під 

час тренінгу = 

20 

балів 

1. Тестові 

завдання (20 

тестів по 2 бали за 

тест) – 40 балів 

2. Завдання 1. 

– макс. 30 

балів 

3. Задача – макс. 

30 балів 

 

 

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) 

 

 
 

10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна. 

№ Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-11 

2 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 
(електронний варіант) 

1-11 
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