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1. Мета дисципліни: засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок з 

використання теорії і практики математичного моделювання для системного аналізу 

економічних процесів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 
Для вивчення курсу «Математичні моделі системного аналізу економіки»  студент повинен знати 

базові поняття математичного аналізу,  алгебри, диференціальних рівнянь, обчислювальної 

математики, теорії ймовірностей та математичної статистики, системного аналізу,  теорії 

керувань, дослідження операцій. 

3. Анотація навчальної дисципліни: «Математичні моделі системного аналізу економіки»  – 

це прикладна наукова дисципліна, що спирається на широке різноманіття системно 

організованих, структурно взаємозалежних і функціонально взаємодіючих математичних 

моделей, що забезпечує формування цілісних знань про досліджуваний економічний об’єкт. 

Подано відомості про класифікацію систем та методів їх моделювання, теоретичні основи та 

математичні методи моделювання складних економічних систем (моделі мікроекономіки, 

макроекономіки, еколого-економічної взаємодії). Розглянуто приклади побудови й дослідження 

математичних моделей, що досліджуються за допомогою аналітичних та чисельних методів. . 

Навчальна дисципліна «Математичні моделі системного аналізу економіки»  є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти галузі знань 12 „Інформаційні технології” зі спеціальності 124 „Системний аналіз”, 

освітньо-професійної програми – „Системний аналіз”. 
Дисципліна є дисципліною вільного вибору студента за вибірковим блоком «системний аналіз та 

прийняття рішень». 

Викладається у 8 семестрі 4 курсу в обсязі – 120 год. 

 

4 кредитів ECTS, зокрема: лекції – 20 год., семінарські – 20 год., самостійна робота – 80 год.  

У курсі передбачено 2 змістовні модулі та 2 модульні контрольні роботи.  

Завершується дисципліна –  іспитом у 8 семестрі. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати: 

 

ФК1. Здатність гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми 

та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій:  

ФК2. Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання в галузі 

системного аналізу для розроблення складних систем;  

ФК3. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на 

абстрактному рівні шляхом їхньої декомпозиції на складові, які можна дослідити окремо в їх 

більш та менш важливих аспектах;  

ФК4. Здатність будувати відповідні моделі складних систем, досліджувати їх для побудови 

проектів інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень. 

ФК6. Здатність комунікувати з колегами з даної області щодо наукових досягнень, як на 

загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати 

наукові теми рідною та англійською мовами. 

ФК7. Здатність провести усну презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у системному аналізі, системах і 

методах прийняття рішень, інженерії даних і знань;  

ФК8. Здатність аналізувати та формулювати висновки для різних типів складних управлінських 

задач у різних галузях народного господарства.  

ФК9. Здатність формулювати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області системного аналізу та прийняття рішень, вибирати належні напрями і 

відповідні методи для їхнього розв’язування.  

ФК10. Здатність сприймати ново здобуті знання в області системного аналізу та прийняття рішень 

та інтегрувати їх із уже наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій 

області системного аналізу та прийняття рішень, яка лежить поза межами вибраної спеціалізації. 



ФК11. Здатність вивчати та критично оцінювати нові методології проведення системного аналізу 

та застосування інженерії даних і знань, ґрунтуючись на фахових у цих областях наукових 

літературних джерелах. 

  

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат 

навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 

3. комунікація ; 4. 

автономність та 

відповідальність ) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 

РН 1.1 

Знати основні  поняття 

теорії математичних 

моделей системного аналізу 

економіки  

Лекція 

Контрольні роботи, 

60% правильних 

відповідей, іспит 

20% 

РН 1.2 

Знати основні твердження 

теорії математичних 

моделей системного аналізу 

економіки 

Лекція 20% 

РН 1.3 
Знати основні  методи 

розв’язання задач  
Лекція, 

семінари 
20% 

РН 2.1 
Вміти застосовувати  основні 

методи розв’язання  задач  
Семінари,само

стійна робота  

Перевірка домашніх 

завдань, іспит, 

самостійна робота 

20% 

РН 2.2 

Вміти застосовувати  основи 

теорії математичних моделей 

системного аналізу економіки 

на практиці  

Семінари,само

стійна робота 
20% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

                                                    Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання  

РН  

1.1  

РН  

1.2  

РН  

1.3  

РН  

2.1  

РН  

2.2  

ПРН 1. Володіння поглибленими професійно-профільними знання 

і практичними навичками для оптимізації проектування систем 

будь-якої складності, для вирішення конкретних завдань 

проектування інтелектуальних інформаційних систем з керування 

об'єктами різної фізичної природи. 

+ +  + + 

ПРН 2. Розуміння принципів і методів аналізу та оцінювання коло 

завдань, які сприяють подальшому розвитку ефективного 

використання інформаційних ресурсів систем прийняття рішень. 

+ +    

ПРН 4. Вміння визначати тип інтеграції даних, необхідний для тої 

чи іншої задачі. 
   + + 

ПРН 8. Ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, 

проблем та рішень зі спеціалістами та суспільством загалом. 
+ +    

ПРН 9. Збирати та інтерпретувати відповідні дані й аналізувати 

складності в межах своєї спеціалізації для донесення суджень, які 

відбивають відповідні соціальні та етичні проблеми. 

+ + +   

ПРУ-1. Демонструвати навички професійного спілкування, 

включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та 

принаймні ще однією з поширених європейських мов. 

+ +    

ПРУ-4. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових 
+ +   + 



фахових знань. 

 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

1. Контрольна робота 1: РН 1.1, РН 1.2 — 15 балів/9 балів. 

2. Контрольна робота 2: РН 1.2, РН 1.3 — 15 балів/9 балів. 

3. Виконання домашніх завдань та робота на семінарських заняттях: РН2.1, РН2.2 – 20 балів / 12 

балів. 

4. Виконання самостійної роботи: РН2.1, РН2.2 – 10 балів / 6 балів. 

 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Результати 

навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  

Робота в 8 семестрі складається з 2-х змістовних частин. При виставленні балів за частин 

враховується: оцінка за контрольну роботу – 15 балів, робота студентів на семінарських заняттях – 

10 балів, виконання самостійної роботи – 5 балів.  

Підсумковий контроль проводиться у формі  іспиту – 40 балів. 

Результати навчання, які будуть оцінюватися: РН1.1,РН1.2,РН1.3,РН2.1. 

Форма проведення і види завдань: письмова робота.  

Підсумкова оцінка 100=2*(15+10+5)+40. 

 

7.2 Організація оцінювання: 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота 1: до 7 тижня семестру. 

2. Контрольна робота 2: до 15 тижня семестру. 

3. Виконання домашніх завдань та робота на семінарських заняттях: протягом семестру. 

4. Виконання самостійної роботи: протягом семестру. 

 

 

Студент має право на одне перескладання кожної контрольної роботи із можливістю 

отримання максимально 80% початково визначених за цю контрольну роботу балів. Термін 

перескладання визначається викладачем.  

 

Якщо студент з поважних причин, які підтверджено документально, був відсутній при 

написанні модульної контрольної роботи, він має право на одне перескладання з можливістю 

отримання максимальної кількості балів. Термін перескладання визначається викладачем. 

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (не залежно від причин), не має 

модульних оцінок, у відповідних графах „Відомості обліку успішності КМСОНП” виставляються 

„0”, а у графі  іспиту – відмітка про недопуск. 

 Студент допускається до складання іспиту, якщо кількість набраних ним балів за семестр 

становить не менше 36 балів. 

Іспит вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з дисципліни складає менше 60 балів. 

 

Критерії оцінювання на іспиті 

 

Завдання Види завдвнь Максимальний відсоток 

від 30 балів 

Всього 

відсотків 

Завдання 1,2 Теретичні питання   66,6% 
100% 

Завдання  3 Задача 33,3% 

 



 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
Відмінно 90-100 

Добре 75-89 

Задовільно 60-74 

Незадовільно 0-59 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
Самостійна 

робота 

Частина 1. Аналіз економічних процесів та побудова математичних моделей 

1 
Загальні властивості та основні типи моделей систем. 

Мета і принципи побудови математичних моделей систем. 
Класифікація економіко-математичних моделей.  

2 2 8 

2 
Аналіз економічних процесів та попередня обробка даних. 

Побудова математичних моделей за методикою Бокса-
Дженкінса. Діагностика моделей. 

2 2 8 

3 

Застосування різницевих рівнянь до описання 
статистичних даних. Ітераційний метод знаходження 
розв’язків різницевих рівнянь. Знаходження однорідних та 
часткових розв’язків різницевих рівнянь. 

2 2 8 

4 
Математичні моделі у просторі станів. Перехід від 

неперервних до дискретних систем. Приклади подання 
моделей у просторі станів. 

2 2 8 

5 
Моделювання і прогнозування сезонних ефектів. 

Особливості перебігу фінансово-економічних процесів. 
Застосування операторів зсуву при побудові моделей. 

1 2 8 

 Контрольна робота 1 1   

Частина 2.  Математичні моделі економічних процесів 

6 
Моделювання гетероскедастичних процесів. Узагальнена 

авторегресійна умовна гетероскедастична модель. 
Приклади побудови моделей гетероскедастичних процесів. 

2 2 8 

7 
Моделювання коінтегрованих процесів. Методика 

побудови моделей коінтегрованих процесів. 
2 2 8 

8 
Моделювання та прогнозування детермінованих і 

стохастичних трендів. Стохастичні тренди та декомпозиція 
ряду. 

2 2 8 

9 

Метод групового врахування аргументів. Основні 
принципи і загальна схема методу. Алгоритм 
самоорганізації методу групового врахування аргументів та 
його застосування. 

2 2 8 

10 

Методи оцінювання параметрів математичних і 
статистичних моделей. Властивості оцінок, отриманих за 
методом найменших квадратів. Рекурсивний метод 
найменших квадратів. 

1 2 8 

 Контрольна робота 2 1   

 

Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

Лекцій - 20 год. 

Семінарські заняття - 20 год. 

Самостійна робота - 80 год. 
 



 

Запитання для підготовки до іспиту 

1. Мета побудови математичних моделей. 

2. Основні види та етапи моделювання. 

3. Узагальнений алгоритм побудови математичних моделей. 

4. Класифікація математичних моделей. 

5. Похибки математичних моделей економічних систем. 

6. Комп’ютерна реалізація математичних моделей економічних систем. 

7. Аналіз стійкості економічних систем. 

8. Статистичне моделювання економічних систем. 

9. Метод Монте-Карло. 

10. Моделювання багатовимірних випадкових векторів. 

11. Попередня обробка даних. Аналіз наявності нелінійностей. 

12. Діагностика моделей – вибір кращої з множини оцінених кандидатів. 

13. Математичні моделі у просторі станів. 

14. Перехід від лінійних неперервних до  дискретних систем. 

15. Моделювання і прогнозування сезонних ефектів фінансово-економічних 

процесів. 

16. Моделювання гетероскедастичних процесів. 

17.  Узагальнена авто регресійна умовно гетероскедатична модель. 

18.  Моделювання коінтегровних процесів. 

19. Моделювання і прогнозування детермінованих і стохастичних трендів. 

20.  Загальне описання методу групового врахування аргументів. 

21. Алгоритм самоорганізації методу групового врахування аргументів та його 

застосування до економічних процесів. 

22. Звичайний метод найменших квадратів та властивості отриманих оцінок. 

23. Рекурсивний метод найменших квадратів та властивості оцінок. 

24. Основи нелінійного методу найменших квадратів. 

25. Застосування операторів зсуву при побудові моделей економічних процесів. 

26. Кореляційний аналіз кількісних ознак. 

27. Кореляційний аналіз порядкових ознак. 

28. Кореляційний аналіз номінальних ознак. 

29. Кореляційний аналіз змішаних ознак. 

30. Множинна кореляція. 

31. Лінійні одно факторні та багатофакторні моделі. 

32. Нелінійні одно факторні моделі. 

33. Перевірка адекватності регресійних моделей. 

34. Неокласичні функції корисності. 

35. Неокласична модель поведінки споживача. 

36. Поняття виробничої функції та основні підходи до її моделювання. 

37. Загальні властивості та характеристики виробничих функцій. 

38. Виробничі функції структурного типу. 

39. Модель максимізації прибутку та випуску. 

40. Модель попиту та пропозиції. 

41. Неокласичні моделі багато продуктової фірми в умовах досконалої 

конкуренції. 

42. Моделі однопродуктової фірми в умовах недосконалої конкуренції. 



43. Моделі взаємодії споживачів і виробників. 

44. Класична модель загальної економічної рівноваги. 
 

Теми, що винесені на самостійне навчання 

 

1. Приклади структур систем. Методи формалізованого подання систем ([4]: с. 16 -

27).  - 8 год. 

2.Застосування принципу максимум при досліджені моделей оптимального 

керування в економічних і еколого-економічних системах ([1]: с.81 – 118).  - 8 год. 

3. Аналіз стійкості систем. Дослідження впливу параметрів лінійних систем на їх 

стійкість ([4]: с. 83 - 100). - 8 год. 

4.Статистичне моделювання систем. Загальні методи генерування випадкових 

послідовностей із заданими законами розподілу ([4]: с. 101 – 117). - 8 год. 

5. Вимоги до експериментальних даних, оцінок параметрів та математичної моделі 

([2]: с. 16 - 21).- 8 год. 

6. Приклади побудови математичних моделей за допомогою експериментальних 

даних. Модель індексу споживчих цін ([2]: с. 43 - 54). Математичне подання систем 

із зосередженими та розподіленими параметрами. Комп’ютерна реалізація 

математичних моделей систем ([4]: с.44 - 58).  – 8 год. 

7. Теоретична автокореляційна функція. Часткова автокореляційна функція ([2]: с. 

145  - 155).  – 8 год. 

8. Приклади побудови оптимального фільтра Калмана. Функція прогнозування на 

основі оптимального фільтра([2]: с. 170 - 182). - 8 год. 

9. Сучасні теорії, концепції та моделі сталого розвитку суспільства ([6]: с. 448 – 

464). - 8 год. 

10. Порівняння моделей логіт і пробіт на групових даних. Метод Еллісона. 

Практичний приклад ([3]: с. 193 - 207). - 8 год. 
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