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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дисципліна “Економіко-математичне моделювання” є норма-
тивною дисципліною циклу природничо-наукової та загальноеко-
номічної підготовки бакалаврів за напрямом “Економіка і підпри-
ємництво”. Програма навчальної дисципліни містить необхідний для 
кожного економіста мінімум знань з теорії оптимізації та економетрії.

Предметом вивчення дисципліни є методологія та інструментарій 
економіко-математичного моделювання та аналізу економічних про-
цесів, тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці; теоре-
тичні та практичні питання аналізу економічного ризику.

Мета дисципліни — формування знань щодо методології та інс-
трументарію побудови та адекватного використання різних типів 
економіко-математичних моделей. 

Завданням дисципліни є засвоєння студентами основних принци-
пів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх 
розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці 
та підприємництві.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
1) концептуальні засади, принципи і підходи до побудови еконо-

міко-математичних моделей;
2) основні класи математичних моделей, що використовуються 

для дослідження економічних процесів;
3) основні методи розв’язування задач.
Студент повинен уміти:
1) самостійно здійснювати постановку прикладних економічних 

задач;
2) визначати обсяг необхідної інформації для чіткої постановки та 

розв’язування прикладних економічних задач;
3) адекватно використовувати економіко-математичні моделі для 

розв’язування прикладних економічних задач;
4) використовувати інформаційні технології на базі ПЕОМ для 

розв’язування прикладних економічних задач;
5) здійснювати аналіз отриманих результатів, формувати та прий-

мати на їх основі відповідні ефективні рішення.
Навчально-методична розробка призначена для підготовки бака-

лаврів економіки та підприємництва і менеджменту за спеціальнос-
тями: “Фінанси”, “Банківська справа”, “Облік і аудит”, “Маркетинг”, 
“Управління трудовими ресурсами”, “Менеджмент організацій”, “Ме-
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неджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Вона ґрунтується на 
нормативній програмі вивчення дисципліни “Економіко-математич-
не моделювання” з фундаментального циклу освітньо-професійної 
підготовки бакалаврів економіки та підприємництва, затвердженого 
Міністерством освіти України. Обсяг часу, необхідного для оволодін-
ня програмою курсу “Економіко-математичне моделювання”, складає 
180 академічних годин (з них 42 — лекційні заняття, 42 — практичні 
та семінарські заняття, 96 — самостійна робота студентів). 

Знання, набуті при вивченні дисципліни, широко застосовуються 
у курсах макро- та мікроекономіки, маркетингу, менеджменту, інших 
спеціалізованих економічних курсах.

Опанування навчальної дисципліни “Економіко-математичне 
моделювання” дає змогу зрозуміти основні сучасні принципи фор-
малізації кількісних зв’язків між економічними показниками, про-
водити з використанням сучасних засобів програмного забезпечення 
ПЕОМ їх елементарний аналіз, самостійно орієнтуватися у відповід-
ній науковій літературі, плідно використовувати набуті знання при 
проведенні економічних досліджень. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни

“ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ”

№ 
пор.

 Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль І. Економіко-математичні моделі
та методи оптимізації

1 Концептуальні аспекти математичного моделювання
економіки

2 Основні поняття теорії та методів оптимізації

3 Лінійні оптимізаційні економіко-математичні моделі та 
методи

4 Геометрична інтерпретація ЗЛП. Графічний метод 
розв’язування ЗЛП

5  Теоретичні основи симплекс-методу

1 2

6 Симплексний метод розв’язування ЗЛП

7 Теорія двоїстості та двоїсті оцінки лінійних оптимізаційних 
задач

8 Економічна інтерпретація пари двоїстих задач

9 Транспортна задача

10 Моделі та методи цілочислової оптимізації

11  Дробово-лінійне програмування

12 Нелінійні оптимізаційні моделі та методи

Змістовий модуль ІІ. Ризикологія та економетричні моделі 
та методи

13 Аналіз та управління ризиком в економіці 

14 Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику

15 Принципи побудови економетричних моделей

16  Парна лінійна регресія 

17 Множинна лінійна та нелінійна регресія 

18 Мультиколінеарність

19 Узагальнені лінійні моделі

20 Економетричні моделі динаміки

21 Системи одночасних рівнянь

Разом годин:  180
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ЗМІСТ
дисципліни

“ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ”

Змістовий модуль І. Економіко-математичні моделі 
та методи оптимізації

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного 
моделювання економіки

Економіка як об’єкт моделювання. 
Особливості та принципи математичного моделювання економіч-

них систем і процесів.
Випадковість і невизначеність процесів економічних систем. 
Системні характеристики. 
Адекватність економіко-математичних моделей.
Адаптація в економічних системах.
Синергетичні підходи в моделюванні економічних процесів.
Класифікація економіко-математичних моделей.
Системи економіко-математичних моделей.

Література [2; 4; 6; 9; 10]

Тема 2. Основні поняття теорії та методів оптимізації

Сутність оптимізаційних моделей і методів. Математичне програ-
мування.

Математична постановка оптимізаційних задач.
Класифікація задач математичного програмування. 
Приклади побудови оптимізаційних математичних моделей еко-

номічних систем.
Література [2; 4; 6; 9; 10]

Тема 3. Лінійні оптимізаційні економіко-математичні моделі 
та методи

Приклади побудови економіко-математичних моделей лінійного 
типу. Загальна лінійна оптимізаційна математична модель.

Форми запису задач лінійного програмування і методи 
розв’язування лінійних задач. 

Література [2; 4; 6; 9; 10]

Тема 4. Геометрична інтерпретація ЗЛП. Графічний метод 
розв’язування ЗЛП 

Геометрична інтерпретація лінійних оптимізаційних моделей. Ос-
новні властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Графіч-
ний метод розв’язування лінійних оптимізаційних задач.

Література [2; 4; 6; 9; 10]

Тема 5. Теоретичні основи симплекс-методу

Система лінійно незалежних векторів. Базис лінійного простору. 
Кутові точки опуклої множини. Перехід від одного базису до іншого.

Базисні та вільні змінні. Поняття про опорний і оптимальний 
розв’язки.

Література [2; 4; 6; 9; 10]

Тема 6. Симплексний метод розв’язування задач лінійного 
програмування 

Алгоритм симплексного методу розв’язування задач лінійного 
програмування.

Табличний варіант симплексного методу розв’язування задач 
лінійного програмування. Критерії оптимальності розв’язку ЗЛП.

Метод штучного базису. 
Геометрична інтерпретація симплексного методу.
Модифікований симплекс-метод.

Література [2; 4; 6; 9; 10]

Тема 7. Теорія двоїстості та двоїсті оцінки лінійних 
оптимізаційних задач 

Економічна інтерпретація пари двоїстих задач лінійного програ-
мування.

Правила побудови двоїстих моделей оптимізаційних задач.
Основні теореми двоїстості та їх економічний зміст.

Література [2; 4; 6; 9; 10]

Тема 8. Економічна інтерпретація пари двоїстих задач

Аналіз лінійних оптимізаційних задач. Економічна інтерпретація 
пари спряжених задач. 
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Аналіз розв’язків спряжених оптимізаційних задач. Оцінка рен-
табельності продукції, яка виробляється, і нової продукції. Аналіз 
обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів. Аналіз коефіцієнтів 
цільової функції. Аналіз коефіцієнтів матриці обмежень.

Література [2; 4; 6; 9; 10]

Тема 9. Транспорта задача 

Постановки транспортної задачі. Закрита і відкрита транспортна 
задача.

Побудова початкового опорного розв’язку за методом північно-за-
хідного кута, мінімальної вартості та за методом подвійної переваги. 

Побудова оптимального розв’язку транспорної задачі за методом 
потенціалів. 

Угорський метод розв’язування транспорної задачі. Транспорна 
задача з додатковими умовами. Двоетапна транспорна задача.Транс-
порна задача у мережевій формі. Транспорна задача за критерієм 
часу.

Література [2; 4; 6; 9; 10]

Тема 10. Моделі та методи цілочислової оптимізації 

Економічна постановка і математичні моделі задач з цілочислови-
ми змінними. 

Геометрична інтерпретація розв’язків цілочислових задач ліній-
ного програмування на площині.

Методи відтинання. Метод Гоморі. 
Комбінаторні методи. Метод гілок і меж.
Наближені методи роз’язання цілочислових задач.

Література [2; 4; 6; 9; 10]

Тема 11. Дробово-лінійне програмування 

Постановки задачі дробово-лінійного програмування.
Геометрична інтерпретація задачі дробово-лінійного програму-

вання.
Зведення дробово-лінійної задачі до задачі лінійного програму-

вання.
Особливості застосування симплекс-методу до розв’язання задачі 

дробово-лінійного програмування.
Література [10]

Тема 12. Нелінійні оптимізаційні моделі та методи 

Економічна постановка задач, що приводять до нелінійних оп-
тимізаційних моделей.

Геометрична інтерпретація задачі нелінійного програмування.
Основні труднощі розв’язування задач нелінійного програмуван-

ня. Метод множників Лагранжа. Економічна інтерпретація множни-
ків Лагранжа.

Необхідні умови існування сідлової точки.
Теорема Куна-Таккера.
Опукле програмування.
Квадратичне програмування.
Градієнтний метод.

Література [2; 4; 6; 9; 10]

Змістовий модуль ІІ. Ризикологія та економетричні моделі
та методи

Тема 13. Аналіз та управління ризиком в економіці 

Ризик, невизначеність та конфліктність розвитку соціально-еко-
номічних процесів.

Концептуальні засади ризикології
Системний аналіз ризику в економіці.
Кількісний аналіз ризику.
Системний підхід в управлінні ризиком. 
Основні принципи управління економічним ризиком.
Загальні підходи до зниження ступеня економічного ризику.
Зовнішні та внутрішні способи зниження ступеня ризику.
Таблиця рішень.

Література [1]

Тема 14. Система показників кількісного оцінювання 
ступеня ризику 

Загальні підходи щодо кількісної оцінки ступеня ризику. Міра ри-
зику як векторна величина. 

Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні.
Кількісні показники ступеня ризику у відносному вираженні.

Література [1]
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Тема 15. Принципи побудови економетричних моделей 

Економетрія. Її основні задачі.
Кореляційний та регресійний зв’язок між економічними показни-

ками.
Статистична база економетрії.
Етапи побудови економетричної моделі.

Література [3; 5; 7; 8; 11]

Тема 16. Парна лінійна регресія 

Парна лінійна регресія. Теоретична та емпірична форми запису.
Ідея методу найменших квадратів.
Визначення точкових статистичних оцінок параметрів за методом 

найменших квадратів.
Умови Гаусса-Маркова. 
Економетричний аналіз моделі парної лінійної регресії. 
Перевірка статистичної значущості параметрів регресії.
Перевірка загальної якості рівняння регресії, коефіцієнт детермі-

нації.
Перевірка на статистичну значущість парного коефіцієнта коре-

ляції. 
Побудова прогнозу на основі моделі парної лінійної регресії.

Література [3; 5; 7; 8; 11]

Тема 17. Множинна лінійна та нелінійна регресія 

Множинна лінійна регресія. Теоретична та емпірична форми за-
пису.

Закони розподілу емпіричних коефіцієнтів та функції множинної 
регресії. Умови Гаусса-Маркова.

Визначення вектора параметрів множинної регресії.
Числові характеристики емпіричної функції множинної регресії.
Точкова незміщена статистична оцінка випадкових відхилень.
Коефіцієнт детермінації множинної регресії.
Перевірка статистичної значущості параметрів та загальної якості 

множинної регресії.
Довірчі інтервали для теоретичних параметрів та функції мно-

жинної регресії.
Частинний коефіцієнт еластичності. 
Приклади нелінійних зв’язків в економіці.

Способи лінеаризації нелінійних залежностей.
Оцінювання параметрів нелінійних моделей.

Література [3; 5; 7; 8; 11]

Тема 18. Мультиколінеарність

Мультиколінеарність: її сутність та наслідки.
Виявлення ознаки мультиколінеарності в моделі.
Алгоритм Фаррара-Глобера — тестування мультиколінеарністі.
Методи усунення мультиколінеарності. 

Література [3; 5; 7; 8; 11]

Тема 19. Узагальнені лінійні моделі 

Моделі з порушенням передумов застосування звичайного МНК.
Узагальнений метод найменших квадратів.
Суть гетероскедастичності.
Виявлення ознаки гетероскедастичності. 
Зважений метод найменших квадратів (ЗМНК).

Література [3; 5; 7; 8; 11]

Тема 20. Економетричні моделі динаміки

Часові ряди, особливості їх дослідження.
Основні числові характеристики часових рядів.
Згладжування (фільтрація) часових рядів. Ковзні середні та авто-

кореляція.
Тренд та його вплив на кореляційний зв’язок між часовими ряда-

ми.
Поняття стаціонарного числового ряду. Його основні числові ха-

рактеристики. 
Література [3; 5; 7; 8; 11]

Тема 21. Системи одночасних рівнянь 

Поняття про системи одночасних рівнянь.
Структурна і зведена форми системи.
Проблема ідентифікованості системи одночасних рівнянь.
Методи оцінювання параметрів системи одночасних рівнянь.

Література [3; 5; 7; 8; 11]
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сутність економіко-математичної моделі.
 2. Необхідність використання математичного моделювання еконо-

мічних процесів.
 3. Схема математичного моделювання економічних процесів.
 4. Етапи математичного моделювання.
 5. Випадковість і невизначеність процесів економічних систем.
 6. Причини виникнення невизначеності.
 7. Сутність адекватності економіко-математичних моделей.
 8. Проблеми оцінювання адекватності моделі.
 9. Способи перевірки адекватності економіко-математичних моде-

лей.
 10. Елементи класифікації економіко-математичних моделей.
 11. Сутність аналітичного та комп’ютерного моделювання.
 12. Системи економіко-математичних моделей.
 13. Методологічні принципи побудови системи економіко-матема-

тичних моделей.
 14. Предмет та об’єкт “Математичного програмування”. Приклади 

економічних задач математичного програмування.
 15. Загальна постановка задачі лінійного програмування. Приклади 

економічних задач лінійного програмування.
 16. Модель задачі лінійного програмування в розгорнутому і скоро-

ченому вигляді, а також в матричній і векторній формах.
 17. Властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Геомет-

рична інтерпретація задач лінійного програмування.
 18. Означення планів задачі лінійного програмування (допустимий, 

опорний, оптимальний).
 19. Побудова опорного плану задачі лінійного програмування, пере-

хід до іншого опорного плану.
 20. Теорема про оптимальність розв’язку задачі лінійного програму-

вання симплекс-методом. 
 21. Знаходження оптимального розв’язку задачі лінійного програму-

вання. Алгоритм симплексного методу.
 22. Симплексний метод зі штучним базисом. Ознака оптимальності 

плану зі штучним базисом.
 23. Двоїста задача. Правила побудови двоїстої задачі. Симетричні й 

несиметричні двоїсті задачі.
 24. Економічний зміст двоїстої задачі й двоїстих оцінок.
 25. Теореми двоїстості, їх економічна інтерпретація.

 26. Застосування теорем двоїстості в розв’язуванні задач лінійного 
програмування.

 27. Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. 
Оцінка рентабельності продукції. Доцільність введення нової 
продукції.

 28. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.
 29. Аналіз коефіцієнтів цільової функції задач лінійного програму-

вання.
 30. Цілочислове програмування. Область застосування цілочисло-

вих задач у плануванні й управлінні виробництвом.
 31. Геометрична інтерпретація задачі цілочислового програмування. 
 32. Метод Гоморі. 
 33. Постановка задачі нелінійного програмування, математична мо-

дель. Геометрична інтерпретація.
 34. Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмуван-

ня.
 35. Метод множників Лагранжа. Теорема Лагранжа. Алгоритм 

розв’язування задачі на безумовний екстремум.
 36. Поняття про опуклі функції. Геометрична інтерпретація задачі 

опуклого програмування на площині. 
 37. Сідлова точка та необхідні і достатні умови її існування. Теорема 

Куна-Таккера.
 38. Загальний вигляд теоретичного та емпіричного рівнянь парної 

лінійної регресії, їх складові елементи.
 39. Причини, які спонукають появу випадкової складової ε в рег-

ресійних моделях.
 40. Етапи побудови економетричної моделі.
 41. Параметри моделі парної лінійної регресії, їх сутність та оціню-

вання.
 42. Закони розподілу ймовірностей емпіричних параметрів парної 

регресії, їх числові характерстики та статистичні властивості.
 43. Що є точковою незміщеною статистичною оцінкою для дисперсії 

залишків в моделі парної лінійної регресії?
 44. Описати алгоритм побудови довірчих інтервалів із заданою на-

дійністю для параметрів і функції парної регресії.
 45. Побудова точкового та інтервального прогнозу залежної змінної 

в моделі парної лінійної регресії.
 46. Описати алгоритм перевірки на статистичну значущість парамет-

рів та кореляції в моделі парної лінійної регресії.
 47. Коефіцієнт детермінації: формули для обчислення та сутність.
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 48. Теоретична та статистична лінійна множинна модель та їх запис у 
векторно-матричній формі.

 49. Умови Гаусса-Маркова для парної та множинної лінійної рег-
ресії.

 50. Чому дорівнює вектор параметрів в моделі множинної лінійної 
регресії?

 51. Як визначається точкова незміщена статистична оцінка для дис-
персії залишків в моделі множинної лінійної регресії?

 52. Як побудувати довірчий інтервал із заданною надійністю для па-
раметрів теоретичної множинної лінійної регресії?

 53. Перевірки статистичної значущості параметрів та перевірка за-
гальної якості множинної регресії.

 54. Сутність та наслідки мультиколінеарності. Методи усунення з 
моделі ознаки мультиколінеарності.

 55. Як виявити ознаку мультиколінеарності в лінійних моделях? 
 56. Виробнича функція Кобба-Дугласа. Визначення оцінок її пара-

метрів.
 57. Поліноміальна та гіперболічна моделі, визначення для них оці-

нок параметрів.
 58. Сутність гетероскедастичності. Які негативні наслідки викликає 

ознака гетероскедастичності в лінійних моделях?
 59. У чому полягає сутність тесту Гельдфельда-Квандта? Послідов-

ність його виконання.
 60. Узагальнений метод найменших квадратів. Визначення вектора 

параметрів і їх коваріації.
 61. Зважений метод найменших квадратів. Визначення вектора пара-

метрів і їх коваріації за умов а) 2 2

i ix  та б) 2 2 2.ii
x  

 62. Часовий ряд в загальному вигляді. Поняття тренду, сезонної, 
циклічної та випадкової компоненти. Основні етапи аналізу чис-
лових рядів.

 63. У чому полягає сутність ковзної середньої?
 64. Автокореляція часового ряду, коефіцієнт автокореляції, автоко-

реляційна функція.
 65. Що слід розуміти під поняттям “аналітичне вирівнювання рядів”? 

Описати етапи аналітичного вирівнювання.
 66. Що називається стаціонарним часовим рядом? Які його основні 

характеристики?
 67. Дайте означення економічного ризику. Поясніть його сутність.
 68. Наведіть приклади економічних рішень, обтяжених ризиком. 

Ідентифікуйте ризики, здійсніть їх якісний аналіз.

 69. Поясніть основні причини виникнення економічного ризику.
 70. Пояснити сутність таких понять: джерело, об’єкт, суб’єкт еконо-

мічного ризику.
 71. Назвіть основні види джерел ризику, в певному виді економічної 

діяльності, й самих ризиків.
 72.  Сутність кількісного аналізу ризику. Навести відповідні прикла-

ди.
 73. Сутність кількісного аналізу ризику за допомогою методів іміта-

ційного моделювання.
 74.  Основні засади кількісного аналізу ризику методом аналогій.
 75. Сутність та основні кроки здійснення аналізу ризику за допомо-

гою методу аналізу чутливості. Навести відповідний приклад.
 76. Чому для кількісного вимірювання величини ризику викорис-

товують кілька показників? Навести окремі з них, та подати від-
повідні приклади.

 77. Які Ви знаєте показники кількісної оцінки ризику в абсолютному 
вираженні? Навести приклади.

 78. Чому та в якому випадку для оцінювання переваг одного з кіль-
кох варіантів проектів використовують коефіцієнт варіації, уза-
гальнений коефіцієнт варіації?

 79. Навести приклади показників ступеня ризику у відносному вира-
женні. 

 80. В яких ситуаціях доцільніше оцінювати ризик за допомогою семі-
варіації? За допомогою коефіцієнта семіваріації? Навести при-
клади.

 81. Пояснити, що означають терміни: “допустимий”, “критичний”, 
“катастрофічний” ризик, навести приклади кількісного визначен-
ня цих величин.

 82. Розкрити зміст основних етапів процесу управління ризиком. 
Навести приклади.

 83. Наведіть приклади ситуацій, коли доцільно використовувати 
зовнішні способи зниження ступеня ризику. Дайте відповідні по-
яснення.

 84. В яких випадках доцільно й можливо застосовувати страхування 
як спосіб зниження ризику? Наведіть приклади.

 85. Для розв’язання яких проблем та в яких сферах економіки можна 
застосовувати теорію портфеля? Наведіть приклади та дайте від-
повідні пояснення.

 86. Сутність поняття “систематичний ризик” та “специфічний ризик” 
цінного паперу. Навести приклади та дати відповідні пояснення.
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