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Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: поведінка складних динамічних 

економічних систем; методи та алгоритми проведення модельних 

експериментів; методологія математичного моделювання виробничих та 

фінансових систем. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів фундаментальних 

теоретичних знань і практичних навичок аналізу, управління та моделювання 

економічних систем на макро- та мікрорівні. 

 

 

Основні завдання 

Основними завданнями дисципліни є: 

 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. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Навчальна дисципліна «Моделювання економіки» взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як «Математика для економістів», «Інформатика», 

«Економічна кібернетика», «Макроекономічний аналіз», «Мікроекономічний 

аналіз». 

 

Вимоги до знань і вмінь 

а) знати: 

 методологію економічного аналізу економічних систем; 

 алгоритм та методологію побудови економіко-математичних 

моделей; 



 різноманітний інструментарій проведення модельних експериментів; 

 організаційні проблеми, які виникають у зв’язку з використанням 

методології економіко-математичного моделювання; 

 як інтерпретувати та використовувати отриману інформацію у 

результаті проведення модельних експериментів; 

б) вміти: 

 будувати теоретичні структурні та прикладні моделі дослідження 

об’єктів на макро- та мікрорівнях;  

 здійснювати аналіз економічних процесів та застосовувати методи 

прогнозування їхнього розвитку; 

 здійснювати оцінювання, аналіз та моделювання економічного 

ризику; 

 здійснювати оптимальне управління економіко-виробничими та 

фінансовими системами; 

 давати економічну інтерпретацію результатів модельних 

експериментів. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Економіка як об’єкт моделювання 

2. Концептуальні засади математичного моделювання економіки. 

3. Алгоритмічні (імітаційні) моделі в економіці та підприємництві. 

4. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів. 

5. Виробничі функції. 

6. Рейтингове оцінювання та управління в економіці. 

7. Моделі поведінки споживачів. 

8. Моделі поведінки виробників. 

9. Моделі взаємодії споживачів і виробників. 

10. Модель міжгалузевого балансу. 

11. Традиційні макроекономічні моделі. 

12. Односекторні нелінійні моделі макроекономіки. 

13. Моделі аналізу макроекономічної політики. 

14. Динаміка державного боргу та сеньйоражу. 
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