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Предмет навчальної дисципліни 

Методологічні положення та інструментарій математичного моделювання процесів 

аналізу і управління економічними об’єктами і процесами на макро-, мезо- та 

мікроекономічному рівнях. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Формування у студентів системи знань з методології та інструментарію 

моделювання економічних систем, практичних навичок побудови та застосування 

математичних методів і моделей функціонування об’єктів і процесів ринкової економіки. 

 

Основні завдання 

 вивчення методологічних підходів до побудови і застосування економіко-

математичних моделей та методів аналізу реальних економічних процесів; 

 управління економічними об’єктами на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях 

в умовах ринкової економіки. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 

Теоретико-методологічною базою для вивчення дисципліни «Математичні методи і 

моделі ринкової економіки» є економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, 

фінанси, менеджмент, інформатика, економіко-математичні методи та моделі, 

моделювання економіки. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 методологічні принципи постановки задач кількісного аналізу та математичного 

моделювання об’єктів, систем і процесів ринкової економіки; 

 класи математичних методів і моделей управління об’єктами та процесами ринкової 

економіки; 

 принципи та методичні підходи до побудови економіко-математичних моделей; 

 концептуальні положення та інструментарій аналізу математичних моделей і методів та 

їх застосування в управлінні економічними процесами. 

б) уміти 

 аналізувати та удосконалювати системи управління; 

 здійснювати прогнозування розвитку економічних систем і процесів, моніторинг і 

контроль розвитку економічних систем; 

 здійснювати інформаційно-аналітичну підтримки управлінських рішень та подальшої 

розробки стратегії підприємства; 



 застосовувати інструмент антикризового управління підприємством; підтримки 

процесів управління грошовими потоками, фінансами підприємства, операційною та 

інвестиційною діяльністю; 

 ставити задачі кількісного аналізу та математичного моделювання процесів ринкової 

економіки; 

 розробляти і досліджувати аналітичні та комп’ютерні економіко-математичні моделі 

для їх застосування в процесах аналізу, оцінювання, прогнозування, планування, прийняття 

рішень на підприємствах; 

 розробляти і застосовувати динамічні математичні моделі та методи аналізу і 

прогнозування процесів та явищ; 

 розробляти і застосовувати математичні моделі оцінювання інноваційної 

спроможності підприємства та аналізу його дисфункцій, пов’язаних з ухилянням від сплати 

податків, погіршенням якості продукції. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Номер 

теми 

Назва теми 

Тема 1 Методологічні засади математичного моделювання процесів, об’єктів та 

явищ ринкової економіки. 
Тема 2 Математичні моделі та методи аналізу економічного розвитку на макро-, 

мезо- та мікроекономічному рівнях. 
Тема 3 Еволюційні математичні методи та моделі аналізу і прогнозування 

економічних змін. 
Тема 4 Моделювання та аналіз адаптивних і раціональних очікувань на різних 

рівнях управління. 
Тема 5 Математичне моделювання економічної безпеки на різних рівнях 

управління. 
 

Тема 6 
Математичні методи та моделі індикативного планування і діагностики 

ймовірного банкрутства підприємства. 
Тема 7 Діагностика банкрутства підприємства з використанням математичного 

інструментарію нечіткої логіки. 
Тема 8 Математичні моделі антикризового індикативного планування методами 

аналізу ієрархій. 
Тема 9 Математичні методи і моделі аналізу процесів інноваційного розвитку 

підприємства. 
Тема 10 Математичне моделювання функціонування та оцінювання стратегій 

розвитку малих підприємств. 
Тема 11 Математичні методи та моделі оцінювання системних характеристик 

підприємства: маневреність, життєздатність, надійність, ризик, 

напруженість, інерційність. 
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