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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
“Моделювання економіки” – один з основних
професійноорієнтованих курсів, що завершує фундаментальну підготовку бакалаврів за
фаховим спрямуванням – “Економічна кібернетика”. Він формує фахівця як
економіста-аналітика, науковця-дослідника, педагога для роботи у сфері
організаційного управління та економіки. Такі економісти-аналітики
володіють сучасними математичними методами аналізу і прогнозування
економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних
технологій, методами управління економічними об’єктами в ринкових
умовах, що вміють організовувати роботу з комп’ютеризації цих об’єктів.

Мета навчальної дисципліни
Мета даної дисципліни – дати можливість майбутнім спеціалістам,
які обрали застосування математичних методів в економіці своєю професією,
навчитися застосовувати методологію, методику та інструментарій
економіко-математичного моделювання у теоретичних дослідженнях та
використовувати здобуті знання у практичній діяльності. Важливим при
цьому надати допомогу їм утвердитися у позиції провідної ролі
математичного моделювання в економічній науці та господарській практиці,
синтезу економічних та математичних знань.

Предмет навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни є інструментарій економікоматематичного моделювання: математичні моделі економічних об’єктів,
процесів, ситуацій; методи та алгоритми проведення модельних
експериментів; методологія математичного моделювання економічних та
фінансових систем.

Об’єкт навчальної дисципліни
Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є економіка, її підрозділи
та процеси, що у них відбуваються, конкретні моделі, методи та алгоритми
розглядаються у зв’язку з відповідними проблемами аналізу та управління в
економічних та фінансових системах.
Основні завдання
Завдання – навчити студентів застосовувати методи математичного
моделювання для вирішення прикладних економічних проблем, ознайомити
з головними підходами до моделювання економіки.
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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.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Дисципліна “Моделювання економіки” взаємопов’язана з такими
дисциплінами як “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Математика для
економістів”, “Теорія імовірностей та математична статистика”,
“Дослідження операцій”.
Отримані знання можуть бути використані у практичній діяльності в
управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами.
Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:
а) знати:
• як створювати та використовувати методи економікоматематичного моделювання;
• як створювати та організовувати роботу з забезпечення методик
оптимального
управління
економіко-виробничими
та
фінансовими системами;
• які організаційні проблеми виникають у зв’язку з використанням
методології економіко-математичного моделювання;
• як інтерпретувати та використовувати отриману інформацію у
результаті проведення модельних експериментів.
б) уміти
• застосовувати методи математичного моделювання для
розв’язування прикладних економічних задач:
• давати інтерпретацію отриманих у результаті економічного
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•

моделювання результатів;
приймати науково обґрунтовані рішення з економічних проблем
на основі кількісної інформації.

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:
Назва рівня
сформованості вміння
1. Репродуктивний
2. Алгоритмічний
З. Творчий

Зміст критерію рівня сформованості вміння
Вміння відтворювати знання, передбачені даною
програмою
Вміння використовувати знання в практичній
діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

Програма складена на 5 кредитів.
Форми контролю – проміжний модульний контроль, іспит.
3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер теми
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.

Назва теми
Місце і роль економічних методів у економічних
дослідженнях
Типові економіко-математичні моделі
Модель міжгалузевого балансу
Динамічні міжгалузеві моделі
Алгоритмічні(імітаційні) моделі в економіці та підприємництві
Транспортна задача
Виробничі функції
Планування виробництва
Мережеве планування та керування
Рейтингове оцінювання та управління в економіці
Теорія ігор
Оптимізаційні моделі предметних областей
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4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Місце і роль економічних методів
у економічних дослідженнях
Поняття модель і моделювання. Суть процесу моделювання. Місце та
роль економічних методів у економічних дослідженнях. Математичне
моделювання. Класифікація ЕММ. Етапи ЕММ. Особливості застосування
методів моделювання. Місце ЕММ в економічній науці.
Тема 2. Типові економіко-математичні моделі.
Модель оптимального використання невзаємозамінного обладнання.
Модель оптимального використання взаємозамінного обладнання.
Асортиментна задача (задача максимізації кількості комплектів) Модель
оптимального розкроювання промислових матеріалів. Задача виготовлення
суміші оптимального складу. Задача про призначення. Модель оптимального
вибору інтенсивності технологічних способів.
Тема 3. Модель міжгалузевого балансу
Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу (МГБ).
Економіко-математична модель міжгалузевого балансу. Коефіцієнти
прямих і повних матеріальних витрат. Обчислювальні аспекти
розв’язування задач на підставі моделі МГБ. Міжгалузеві балансові моделі
в аналізі економічних показників. Застосування балансових моделей у
задачах маркетингу.
Тема 4. Динамічна балансова модель.
Відображення динаміки в моделях міжгалузевого балансу. Динамічна
модель В. Леонтьєва. Неперервний аналіз моделі. Дискретний аналіз моделі.
Синтез динамічних багатогалузевих моделей Леонтьєва. Практична
реалізація динамічних міжгалузевих моделей. Районні і міжрайонні
балансові моделі. Проблеми оптимізації балансів.
Тема 5. Імітаційне моделювання
Основні аспекти імітаційного моделювання. Теоретичні основи методу
статистичного моделювання. Моделювання випадкових величин.
Моделювання випадкових подій. Послідовність створення математичних
імітаційниx моделей. Побудова концептуальної моделі. Побудова
алгоритму згідно з концептуальною моделлю системи. Створення
комп’ютерної програми. Проведення машинних експериментів з моделлю
системи. Моделювання випадкових величин як системотвірна імітаційного
процесу моделювання.
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Тема 6. Траспортна задача
Постановка транспортної задачі та її математична модель. Економічні
задачі, що зводяться до задач транспортного типу. Однопродуктова задача
поточного перспективного планування. Модель оптимального розподілу
фінансових ресурсів банку.Модель формування штатного розпису фірми.
Тема 7. Виробничі функції
Основні характеристики економіко-математичних моделей. Загальне
поняття виробничої функції. Економічний зміст виробничої функції.
Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій. Види
виробничих функцій. Двофакторні виробничі функції. Багатофакторні
виробничі функції. Макроекономічні виробничі функції.
Тема 8. Планування виробництва.
Оптимальне Оперативно – Календарне Планування (ОКП). Постановка
загальної задачі ОКП. Визначення оптимальної послідовності запуску
деталей у виробництво. Визначення оптимального режиму виробництва та
зберігання продукції. Статична та динамічна моделі оптимального
планування. Статична модель. Динамічна модель. Оптимізаційні моделі
галузевого планування. Основні Е-М задачі галузевого планування. Модель
задачі оптимізації планів поставок продукції. ЕММ задачі оптимізування
розміщення виробництва. Однопродуктова модель розміщення виробництва.
Моделювання задач сільського господарства підприємств. Моделі
оптимального використання кормів. Модель розміщення і структура посівів.
Модель оптимізації сівозмін (розподільча модель).
Тема 9. Мережеве планування та керування
Понятійний апарат мережевого планування та керування. Головні
характеристики мережевого графа.
Тема 10. Рейтингове оцінювання та управління в економіці
Актуальність проблеми. Концепція рейтингового управління.
Моделювання системи рейтингового управління. Моделі й методи процесу
обчислення рейтингу ЕС. Рейтинг як засіб класифікації економічних
об’єктів. Моделювання рейтингового оцінювання вищого навчального
закладу.
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Тема 11. Теорія ігор
Головні поняття теорії ігор. Класифікація ігор. Матричні ігри двох осіб.
Графічний метод розв’язування матричної гри. Розв’язування матричної гри
шляхом зведення до задачі лінійного програмування.
Тема 12. Оптимізаційні моделі предметних областей
Модель оптимізації виробничої програми підприємства. Методи
побудови компромісних планів. Модель оптимізації процесу фінансування з
урахуванням часового фактора. Модель оптимальної структури
інвестиційного портфеля. Моделювання конкурсів інвестиційних проектів.
Одноетапна динамічна модель синхронного інвестиційно-фінансового
планування. Модель оптимізації процесів управління ліквідністю банку.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
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