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Предмет навчальної дисципліни 

Закономірності та тенденції розвитку соціально-економічних процесів 

(об’єктів, явищ) досліджені за допомогою математичних методів моделювання 

та оптимізації, які необхідно вивчати і знати; сукупність методів і інструментів 

аналізу соціально - економічних процесів. 
 

Мета навчальної дисципліни 

Оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичним 
інструментарієм аналізу соціально-економічних процесів, визначення 

можливих станів соціально-економічних об'єктів в різних ситуаціях, дослі-

дження закономірностей їх розвитку за різних умов. 

 
Основні завдання 

 формування у студентів уявлень про цілі, функції та методи аналізу;  

 набуття практичних навичок та умінь використання різних методів 
для аналізу умов протікання сучасних трансформаційних процесів у 

соціальній та економічній сферах життя суспільства. 
 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 

Навчальна дисципліна “Економіко-математичне моделювання” є 
нормативною дисципліною підготовки бакалавра взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”,  “Теорія ймовірності 

і математична статистика”, “Інформатика” та „Математика для економістів”. 
 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: 

 основні наукові підходи та сучасні концепції моделювання соціально-

економічних процесів; 

 принципи побудови математичних моделей економічних процесів; 

 методи розв’язування задач лінійного програмування;  

 принципи побудови математичних моделей економічних процесів; 

 вигляд транспортної задачі та методи її розв’язування;  

 загальну задачу цілочислового програмування;  



 постановку задачі нелінійного програмування та її розв’язування. 

 сутність економетричного моделювання та його етапи. 

 
б) уміти: 

 будувати математичні моделі економічних задач;  

 розв’язувати задачі лінійного програмування;  

 знаходити розв’язок двоїстої задачі за розв’язком вихідної; 

 ідентифікувати змінні економетричної моделі;  

 специфікувати модель;  

 оцінювати параметри економетричної моделі;  

 визначати прогнозні властивості моделі;  

 перевіряти достовірність моделі та її параметрів;  

 виконувати точковий та інтервальний прогноз  

 використовувати комп’ютерний аналіз до розв’язування задач. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Постановка загальної задачі дослідження операцій. 

Тема 2. Загальна задача лінійного програмування та методи її 

розв’язування. 

Тема 3. Транспортна задача та методи її розв’язування. 

Тема 4. Задача цілочислового лінійного програмування. 

Тема 5. Основи динамічного програмування. 

Тема 6. Розв’язування задач нелінійного програмування. 

Тема 7. Ігрове моделювання. 

Тема 8. Математичне моделювання як метод наукового пізнання  

економічних явищ і процесів. 

Тема 9. Загальна лінійна економетрична модель. 

Тема 10. Мультиколінеарність. 

Тема 11. Автокореляція в економетричних моделях динаміки. 
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