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Метою вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі 

соціально-економічних систем» є формування системи знань з методології, 

методики та інструментарію побудови моделей соціально-економічних систем з 

використанням математичних методів. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Математичні 

методи і моделі соціально-економічних систем» є засвоєння наступних 

дисциплін: «Політекономія», «Вища математика», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Теорія ймовірності та математична статистика», 

«Економіка підприємства», «Національна економіка», «Економетрія», 

«Маркетинг», «Застосування інформаційних технологій в економіці». 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі 

соціально-економічних систем» передбачає досягнення такого 

кваліфікаційного рівня підготовки магістра, за якого він повинен: 

знати: 

– сутність моделювання, поняття моделі, математичної та економіко-

математичної моделі; 

– методику побудови економіко-математичних моделей; 

– теоретичні положення постановки і дослідження економіко-

математичних моделей; 

– принципи моделювання економічних систем; 

– особливості досліджень динамічних економіко-математичних моделей; 

– математичні методи моделювання економічних систем; 

– методичні засади моделювання макроекономічної динаміки; 

– методичні засади моделювання технічного прогресу за економічними 

показниками; 

– методичні засади побудови моделей економічного росту; 

– методичні засади моделювання економічних змін; 

– теоретико-методологічні аспекти використання наукових підходів у 

моделюванні та аналізі економічних процесів та систем. 

 вміти: 

– сформувати сутність моделювання, поняття моделі, математичної та 

економіко-математичної моделі; 

– розробити економіко-математичну модель та визначити оптимальну 

виробничу програму підприємства та умови оптимального 

використання виробничих ресурсів підприємства; 

– розробити та виконати дослідження економіко-математичних моделей 

щодо визначення оптимальної стратегії виробника продукції; 

– розробити економіко-математичну модель динаміки економічної 

системи за статистичними даними та надати прогноз щодо розвитку 

цієї системи;  



– розробити модель ринкового товару та провести дослідження умов 

стабільного ринкового стану; 

– розробити моделі міжгалузевого балансу та надати прогноз щодо 

розвитку окремих галузей економіки; 

– розробити моделі динамічних виробничих функцій та надати 

характеристику економічного стану; 

– розробити моделі та провести дослідження за основними 

макроекономічними показниками; 

– розробити моделі економічного зростання та економічних змін, 

провести дослідження та надати висновки щодо тенденцій 

економічного розвитку. 

  

Професійні компетентності за результатами вивчення «Економіко-

математичні методи та моделі»: 

 

ЗК3 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК8 – Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 
ЗК9 – Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК12 – Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 ПК3 – Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

ПК4 – Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між 

ними. 
ПК12 – Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення. 
 

 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно). 

 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Предмет, метод та зміст курсу. Концептуальні аспекти математичного 

моделювання соціально-економічних систем.  

Системний підхід. Математична та економіко-математичні моделі. 

Класифікація економіко-математичних моделей.   

Особливості та принципи математичного моделювання соціально-

економічних систем і процесів. Сутність моделювання як методу наукового 

пізнання. Особливості і принципи математичного моделювання. Основні 

дефініції економіко-математичного моделювання. 

  

ТЕМА 2. МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОЇ ТЕОРІЇ 

КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ 

 

Основні концептуальні аспекти математичної теорії гри.  

Теоретичні основи побудови математичних моделей конфліктних 

ситуацій.  Принципи мінімаксу та максиміну. Стратегія гри. Змішані стратегії. 

Моделювання типових економічних ситуацій. 

  

 

ТЕМА 3. ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ 

 

Класифікація та галузь використання виробничих функцій.  

Мультіплікативні, динамічні виробничі функції. Властивості виробничих 

функцій. Методика побудови.  

Економічна інтерпретація параметрів виробничих функцій. Вплив 

науково-технічного прогресу у виробничих функціях. Фактори росту 

економіки. 

 

ТЕМА 4. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ 

 

Побудова базової моделі макроекономічної динаміки. Теоретико-

методологічні аспекти досліджень щодо визначення принципу формування 

структури доходу. Дослідження моделі при різних умовах споживання. 

Теоретико-методологічні аспекти побудови моделі економічного 

зростання. Стан стійкої рівноваги. Визначення рівноваги. Дослідження впливу 

факторів. Методика визначення стійкого стану в моделі Солоу. Золоте правило. 

Визначення оптимального споживання. 

 

 

 



Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі соціально-

економічних систем» передбачено: 

- для заочної форми навчання   – (1 семестр) залік; 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерієм успішного проходження Здобувачем підсумкового оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою 

якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали.  

За результатами аудиторної роботи здобувач має отримати максимальну 

кількість 30 балів (кожне заняття оцінюється за п’ятибальною шкалою); за 

результатами самостійної роботи – 15 балів та за результатами індивідуальної 

роботи – 15 балів. Таким чином бали за поточний контроль (40-60 балів). Бали 

за результатами успішного складання екзамену/заліку (20-40 балів). 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні 
чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 
заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді 
на питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 



2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному обсязі. 
Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, економічної теорії 
та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
самостійної роботи продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять 
істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає більшої 
частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання,  допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи Здобувачів 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 



11-15 

Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та практичні 
вміння; всі розрахункові завдання, передбачені індивідуальною роботою, 
виконані в повному обсязі. Під час індивідуальної роботи 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання та розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, економічної теорії та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
індивідуальної роботи продемонстрована ініціативність. Відповіді на 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять 
істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання,  
допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 
навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

 

Для навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі соціально-

економічних систем» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: екзамени; заліки; стандартизовані тести; аналітичні звіти, 

реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи; презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень; студентські презентації та 

виступи на наукових заходах; розрахункові роботи тощо. 

 

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Для проведення лекційних занять використовується проектор типу Epson 

EB-X05, а також нотбук Acer. 
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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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1.  

Концептуальні основи 

математичного моделювання 

соціально-економічних систем 

28 3 1  2 25 

2.  

Моделювання соціально-

економічних систем з 

використанням математичної 

теорії конфліктних ситуацій 

28 3 1  2 25 

3.  Виробничі функції 28 3 1  2 25 

4.  
Моделювання економічної 

динаміки 
36 5 1  4 31 

 Разом за семестр 120 14 4  10 106 

 Форма підсумкового контролю залік  

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та 

менеджменту 

Протокол від «___» _________ 2019, № ____ . 

 

Керівник кафедри      Олена ПАРШИНА 
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Основні нормативні акти: 

1. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна 

редакція – Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII. 

2. Закон України «Про підприємництво». 

3. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва». 

4. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні». 

5. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності». 

6. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької 

діяльності». 

7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців». 

8. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

9. Указ Президента України від 1 червня 2005 року № 901/2005 «Про 

деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики». 

10. Указ Президента України від 15 листопада 2000 року № 906/2000 

«Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку 

підприємницької діяльності». 

11. Наказ Держпідприємництва від 18.10.2000 № 52, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 06.11.2000 № 6780/5001 «Про затвердження 

Типового положення про координаційну раду (комітет, комісію) з питань 

розвитку підприємництва при місцевих органах виконавчої влади». 

12. Наказ Держпідприємництва від 06.05.2004 № 50 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо підготовки органами виконавчої влади 

інформації про здійснення ними державної регуляторної політики». 
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Союз, 1999. – 320 с. 
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Брагін. – К.: УМК ВО, 1990. – 196 с. 
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1. Горчаков А.А. Компьютерные экономико-математические модели: 

учеб. пособие для вузов /  А.А. Горчаков, И.В. Орлова – М.: Компьютер, 

ЮНИТИ, 1995. – 136 с. 

2. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических 

методов и моделей: учеб.-практ. пособие / Н.Б. Кобелев. – М.: ЗАО 

«Финстатинформ», 2000. – 246 с. 

3. Малыхин В.И. Математика в экономике: учебное пособие /  В.И. 

Малыхин – М.: ИНФРА-М, 1999. – 356 с. 

4. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник / Ю.В. 

Брагін. – К.: УМК ВО, 1990. – 196 с. 

5. Паршина О.А. Інформаційні системи і технології в менеджменті / О.А. 

Паршина, В.М. Косарєв,  Ю.І. Паршин. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський 

університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 312 с. (Гриф надано 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11–11446 

від 6 грудня 2011 р.)). 

6. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, 

финансах, бизнесе: учеб. пособие для вузов / С.И. Шелобаев – М. ЮНИТИ-

ДАНА, 2000. – 367 с. 
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машинобудування: концепції, рішення, стратегії: моногр. / О.А. Паршина. – Д.: 

Національний   гірничий університет, 2010. – 287 с. – 350 прим. – ISBN 978-

966-350-242-7. 

2. Паршина Е.А. Исследование свойств информационной связности в 

иерархической системе рефлексивного управления конкурентоспособностью 

продукции / Е.А. Паршина // Рефлексивные процессы в экономике: концепции, 

модели, прикладные аспекты: моногр. / Р.Н. Лепа, С.Н. Шкарлет, Ю.Г. Лысенко 



и др.; под ред. Р.Н. Лепы / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: 

АПЕКС, 2012. – Т.1. – С. 123-139. – (Сер.: «Жизнеспособные системы в 

экономике = Життєздатні системи в економіці», вып. 3). 

3. Parshyn Yu., Parshyna O. Productive resource management and distribution 

of resources in global companies and corporations under competitiveness support  // 

STRUCTURAL TRANSFORMATIONS AND PROBLEMS OF INFORMATION 

ECONOMY FORMATION: Collective monograph. – Yunona Publishing, New 

York, USA, 2018. – P.6–13. 

4. Миколенко І.Г. Особливості конкурентних стратегій розвитку 

підприємств України / О.В. Мандич, І.В. Науменко, І.Г. Миколенко // Social and 

Economic Changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of 

Management and Administration in Opole, 2017. – p. 124-130. 

5. Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці : монографія / 

[А.П. Наливайко, О.М. Гребешкова, Т.І. Решетняк та ін.]; за заг. ред. 

А.П. Наливайка, О.М. Гребешкової. – Київ: КНЕУ, 2017. – 418 с. 
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2. Менеджмент. Бізнес. – www.management.com.ua. 

3. Паршина О.А. Обґрунтування та побудова функцій належності в 

нечітко-логічній моделі оцінки фінансового стану підприємства та ризику 
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Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка – Одеса, 2016. 

– Том 21, Випуск 36(48). – 2016. – С. 86-91. 

4.Паршина Е.А. Информационная модель экономического поведения 

предприятия при обеспечении конкурентоспособности продукции / Е.А. 

Паршина // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності. Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет», Вип. 14. – 2016. – С. 50-57. 

5. Павлова В.А., Паршина О.А. Управління бізнес-процесами 

підприємства з використанням сучасних аналітичних технологій / В.А. 

Павлова, О.А. Паршина // Академічний огляд. – 2017. – № 1 (46). – С.54-61. 

6. Нормативна база (будь-які правові пошукові системи, включно 

системи, що розташовані на офіційних сайтах в мережі Інтернет відповідних 

органів). 

7. Науково-технічна бібліотека. Читальня on-line. http://library.tu.edu.te.ua 

 

Інтернет-ресурси: 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua 

2. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua 

3. Державна фіскальна служба України http://www.sta.gov.ua 

4. Державна митна служба України http://www.сustoms.gov.ua 

5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  

6. http://www.ssmsc.gov.ua 
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7. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua 

8. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

9. Налоги и бухгалтерский учет: www.basa.tav.kharkov.ua 

10. Урядовий портал  www.kmu.gov.ua 

11. Державний комітет статистики України  www.ukrstat.gov.ua 
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