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1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

У ринковій економіці функціонування різних соціально-

економічних систем здійснюється під впливом великого числа дій 

зовнішнього середовища, які викликають аритмію в русі потокових 

процесів, що приводить до великих втрат в діяльності систем.  

Еволюція й нестаціонарність економічних об’єктів приводять 

до необхідності широкого використання складних математичних 

методів та моделей методів, що дають можливість врахувати 

особливості ринкових умов, збагатили можливостями обліку еволюції 

даних про об’єкт, зміни моделей планування, оцінки втрат і аналізу 

реалізації плану на основі імітації і прогнозу впливу різних дій.  

Математичні методи та моделі щодо дослідження та 

управління ринковою економікою дозволяють вивчати економічні 

явища та процеси та покращувати обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень. 

 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом навчальної дисципліни є методологічні положення 

та інструментарій математичного моделювання процесів аналізу і 

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

мікроекономічному рівнях. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів 

системи знань з методології та інструментарію моделювання 

економічних систем, формування 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 і управління економічними 

об’єктами на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях в умовах 

ринкової економіки. 
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Місце навчальної дисципліни 

в структурно-логічній схемі 
Дисципліна «Математичні методи і моделі ринкової економіки» 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Інформаційні і комунікаційні 

технології», «Математика для економістів», «Економіко-математичне 

моделювання», «Автоматизація бізнес-процесів», «Економічні ризики та 

методи їх вимірювання», «Інноваційна економіка», «Моделі економічної 

динаміки» та ін. 

 

Вимоги до знань та умінь 
При вивченні дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової 

економіки» здобувачі вищої освіти набувають такі 

компетентності (здатність): 

ІК1 – Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та 

проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у 

сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та 

вимог. 

ЗК2 − Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4 − Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК8 − Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК1 − Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень. 

СК3 − Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для  
розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки.   
СК4 − Здатність використовувати сучасні інформаційнітехнології, 

методи та прийоми дослідження економічних тасоціальних процесів, 

адекватні встановленим потребамдослідження.   
СК5 − Здатність визначати ключові тренди соціальноекономічного та 

людського розвитку.  
СК6 − Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.   
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СК7 − Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання.   
СК8 − Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень.   
СК9 − Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 

виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.  
СК11 − Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 

СК15 − Здатність самостійно опановувати нові знання, 

використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері 

економіки й інформаційних технологій та приймати ефективні 

управлінські рішення.  

 

Програмні результати навчання: 

ПР01 – Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем. 

ПР03 − Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань 

державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПР07 − Обирати ефективні методи управління економічною 

діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі 

релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. 
ПР08 − Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних 

економічних завдань. 
ПР10 − Застосовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних 

дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами. 
ПР11 − Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-

економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних 

систем та процесів. 
ПР12 − Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 

обмеження та ризики. 
ПР14 − Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-

економічних систем. 

ПР18 − Виявляти основні тенденції в ІТ-сфері та бізнес-перспективи 

використання конкретних інформаційних технологій в умовах 

динамічності ринкового середовища. 
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ПР19 – Розробляти управлінські рішення щодо забезпечення розвитку 

державних, муніципальних, комерційних організацій та бізнес-

структур в усіх галузях економіки через призму інформаційних 

технологій; усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього 

життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 
 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого 

кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен: 

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, 
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пов’язаних з ухилянням від сплати податків, погіршенням якості 

продукції. 

Опанування навчальної дисципліни повинно задовольняти 

необхідний рівень сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію сформованості вміння 

Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені цією 

програмою 

Алгоритмічний Вміння використовувати у практичній 

діяльності знання при розв’язуванні типових 

ситуацій 

Творчий Здійснювати еврестичний пошук і 

використовувати знання для розв’язання 

нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 

Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Номер 

теми 

Назва теми 

 

1 

Методологічні засади математичного моделювання процесів, 

об’єктів та явищ ринкової економіки. Математичні моделі та 

методи аналізу економічного розвитку на макро-, мезо- та 

мікроекономічному рівнях. Еволюційні математичні методи та 

моделі аналізу і прогнозування економічних змін. 

2 Моделювання та аналіз адаптивних і раціональних очікувань на 

різних рівнях управління. Математичне моделювання 

економічної безпеки на різних рівнях управління. 

3 Математичні методи та моделі індикативного планування і 

діагностики ймовірного банкрутства підприємства. 

4 Математичні моделі антикризового індикативного планування 

методами аналізу ієрархій. 

5 Математичні методи і моделі аналізу процесів інноваційного 

розвитку підприємства. 

6 Математичне моделювання функціонування та оцінювання 

стратегій розвитку малих підприємств. 

7 Математичні методи та моделі оцінювання системних 

характеристик підприємства: маневреність, життєздатність, 

надійність, ризик, напруженість, інерційність. 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Методологічні засади математичного моделювання процесів, 

об’єктів та явищ ринкової економіки. Математичні моделі та методи 

аналізу економічного розвитку на макро-, мезо- та мікроекономічному 

рівнях. Еволюційні математичні методи та моделі аналізу і 

прогнозування економічних змін 

Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. 

Особливості та принципи математичного моделювання економічних систем і 

процесів. Сутність моделювання як методу наукового пізнання. Особливості і 

принципи математичного моделювання. Основні дефініції економіко-

математичного моделювання. Основні моделі макроекономічного розвитку. 

Моделювання макроекономічних показників. Макроекономічні моделі 

зростання. 

Дослідження марківських процесів через поняття „випадкова 

величина” та „випадковий процес”. Марківський процес та поняття 

марківської властивості. Основи теорії ланцюгів Маркова. Ланцюги Маркова. 

Марківська задача прийняття рішень. Марківські процеси прийняття рішень. 
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Тема 2. Моделювання та аналіз адаптивних і раціональних очікувань на 

різних рівнях управління. Математичне моделювання економічної 

безпеки на різних рівнях управління 

Модель з нескінченною кількістю етапів. Метод повного перебору. 

Метод ітерацій по стратегіях без дисконтування. Метод ітерацій по 

стратегіях з дисконтуванням. Поняття економічної безпеки та її роль у 

забезпеченні національної безпеки. Структура системи керування 

економічною безпекою підприємства. Моделі оцінки економічної безпеки 

підприємства. Моделі оцінки загроз економічної безпеки підприємства. 

Синтез систем захисту інформації Теоретико-методичні засади управління 

фінансово-економічною безпекою підприємства. Аналіз системи фінансової 

безпеки підприємства. Моделювання фінансової безпеки підприємства. 

Оцінка динаміки загроз фінансовій безпеці підприємства. Управління 

фінансовою безпекою підприємства. Механізми управління економічною 

безпекою. Стратегічні пріоритети та механізми забезпечення економічної 

безпеки підприємства. Методика визначення допустимої похибки під час 

діагностування стану економічної безпеки підприємства. 

 

Тема 3. Математичні методи та моделі індикативного планування і 

діагностики ймовірного банкрутства підприємства 

Аналітична діагностика можливого банкрутства. Характеристика 

показників неплатоспроможності підприємства. Діагностика ймовірності 

банкрутства підприємства. Методи прогнозування можливого банкрутства. 

Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру. 

 

Тема 4. Математичні моделі антикризового індикативного планування 

методами аналізу ієрархій 

Методологічні основи індикативного планування. Індикатори оцінки 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Індикатори антикризового 

планування діяльності підприємства. Метод аналізу ієрархій: математична 

формалізація. 

 

Тема 5. Математичні методи і моделі аналізу процесів інноваційного 

розвитку підприємства 

Методи економіко-математичного аналізу розвитку інноваційних 

підприємств. Оптимізація інноваційного розвитку підприємства на основі 

моделі економічного росту. Методи прогнозування та планування систем 

управління ланцюгами поставок підприємства. Поняття інвестиційної 

політики і її складові. Динамічне програмування. Фундаментальний принцип 

ДП. Алгоритм прямої та зворотної прогонки. Моделі вибору інвестиційно-

привабливої стратегії. 
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Тема 6. Математичне моделювання функціонування та оцінювання 

стратегій розвитку малих підприємств 

Масштаби розвитку малого підприємництва та його потенціал у 

вирішенні актуальних економічних проблем. Сучасні фінансові технології 

підтримки малого промислового підприємництва на муніципальному рівні. 

Моделювання динаміки розвитку малого підприємства 

 

Тема 7. Математичні методи та моделі оцінювання системних 

характеристик підприємства: маневреність, життєздатність, надійність, 

ризик, напруженість, інерційність 

Моделювання системних характеристик економіки. Дослідження 

маневрених якостей планового рішення.  Оцінка жорсткості та еластичності 

плану випуску продукції. Оцінка надійності і напруженості і плану. 

Оптимізація рангу життєздатності багатоетапної системи. Основи 

математичних методів дослідження економічних систем: моделі і 

моделювання. Моделювання і дослідження інерційності планових рішень. 

Комплексне дослідження рівнів еластичності, надійності, маневреності та 

гнучкості планових рішень. 
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