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1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з деякими наявними моделями 

економіки, математичними моделям цих проблем і числовими методами розв’язання 

відповідних математичних задач за допомогою сучасних систем комп’ютерної математики 

(СКМ). Оволодіти базовими поняттями економічних моделей і можливостями числових методів, 

напрацювання практичних навиків роботи з СКМ і застосування вивчених алгоритмів до 

розв’язання аналогічних математичних задач. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

 

1. Знати: основні теоретичні відомості з лінійної алгебри, математичного і комплек-

сного аналізу, аналітичної геометрії, диференціальних і інтегральних рівнянь, теорії 

наближення функцій; 

основні методи побудови алгоритмів і базові структури даних; 

основи роботи в системах програмування. 

2. Вміти: застосовувати для розв’язання практичних задач відповідні теоретичні 

знання, відомі алгоритми; 

програмувати, використовуючи одну з мов програмування. 

3. Володіти елементарними навичками: формальних методів розробки програм для 

окремих класів задач математики, загальними поняттями процесу програмування 

при використанні мов програмування. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

Навчальна дисципліна «Методи економічних обчислень» є складовою освітньої 

програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 11 математика та 

статистика зі спеціальності 111 математика освітньої програми «математика». 

У програмі дисципліни основна увага приділяється питанням: 

 ознайомлення з деякими, найбільш уживаними, економічними моделями (ЕМ) 

(статичні балансові моделі; павутина модель ринку; прості моделі економічного 

зростання (ринок без насичення, конкурентний ринок); обчислення рівня 

процентної ставки; обчислення нарощених сум на основі неперервних 

процентних ставок; основні моделі лінійного та нелінійного програмування; 

варіанти економіко-статистичних моделей і економічні прогнози); 

 постановці відповідних математичних задач для розглянутих ЕМ; 

 освоєнні теорії і практики числових методів розв’язання цих задач за допомогою 

сучасних СКМ. 

Дана дисципліна є дисципліною вільного вибору студента (Вибір з переліку 

(студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку). Вибірковий блок 3.2). 

Викладається у 7 семестрі 4 курсу в обсязі 120 год. (4 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 

24 год., практичні – 24 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 70 год. У курсі 

передбачено 2 змістовних модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна 

заліком. 
 

4. Завдання (навчальні цілі) –  
формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у математиці або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й 

комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; набуття 

знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх досягнень у математиці, 

відповідно до освітнього рівня «Бакалавр». Зокрема, професійне оволодіння 

компетентностями:  
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1) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

2) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

3) Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності; 

4) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

5) Здатність спілкуватися іноземною мовою; 

6) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

7) Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями; 

8) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; 

9) Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

10) Здатність працювати в команді; 

11) Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань); 

12) Здатність працювати автономно; 

13) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

14) Здатність використовувати у професійній діяльності базові знання з галузей 

математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук; 

15) Здатність використовувати стандартні прийоми та методи математичних досліджень, 

проявляти творчий підхід, ініціативу; 

16) Здатність формулювати проблеми математично та в символьній формі з метою 

спрощення їхнього аналізу й розв’язання; 

17) Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній 

для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування 

інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої задачі; 

18) Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у 

математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх 

у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних 

викладок; 

19) Здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти 

правдоподібні аргументи від формально бездоганних; 

20) Здатність розробляти і досліджувати математичні моделі явищ, процесів та систем; 

21) Здатність застосовувати чисельні методи для дослідження математичних моделей; 

22) Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання 

обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів; 

23) Здатність застосовувати спеціалізовані мови  програмування та пакети прикладних 

програм; 

24) Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних 

розрахунків; 

25) Здатність виражати терміни специфічної предметної області мовою математики; 

26) Здатність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси; 

27) Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних; 

28) Здатність розробляти експериментальні та спостережні дослідження й аналізувати 

дані, отримані на їх основі; 

29) Здатність пояснювати математичними термінами результати, отримані під час 

розрахунків. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1, знати; 2, вміти; 3, комунікація) 

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 

(формується розробником) 

РН1.1 

Cтатичні балансові моделі і ме-

тоди розв’язання систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь (СЛАР) 

Лекційні заняття, 

практичні заняття з 

використанням 

математичних пакетів, 

самостійна робота 

Модульна контрольна 

робота 1 

(60% правильних 

відповідей), 

оцінювання роботи на 

практичних заняттях, 

усні відповіді на леційних 

заняттях, оцінювання 

виконання завдань для 

самостійної роботи 

5% 

РН1.2 

Павутина модель ринку, обчис-

лення рівня процентної ставки і 

методи розв’язання нелінійних 

рівнянь і систем 

8% 

РН1.3 

Деякі варіанти економіко-статис-

тичних моделей, економічні 

прогнози і метод найменших 

квадратів (МНК), методи 

наближення функцій 

9% 

РН1.4 

Основні моделі нелінійного 

програмування, обчислення 

нарощених сум на основі 

неперервних процентних ставок і 

застосування диференційного 

числення (метод множників 

Лагранжа), методи чисельного 

інтегрування 

Модульна контрольна 

робота 2 

(60% правильних 

відповідей), 

оцінювання роботи на 

практичних заняттях, 

усні відповіді, 

оцінювання виконання 

завдань для самостійної 

роботи. 

Залік 

7% 

РН1.5 

Прості моделі економічного зрос-

тання (ринок без насичення, конку-

рентний ринок) і методи розв’язан-

ня звичайних диференціальних 

рівнянь (ЗДР) і систем 

6% 

РН1.6 

Основні моделі лінійного 

програмування (транспортна 

задача, задача про суміші 

продукції, задача про склад) і 

симплекс-метод та його варіації 

10% 

РН2.1 

Розв’язувати за допомогою 

прямих і ітераційних методів 

СЛАР основних задач статичної 

балансової моделі 

Лекційні заняття, 

семінарські заняття з 

використанням 

математичних пакетів, 

самостійна робота 

Модульна контрольна 

робота 1 

(60% правильних 

відповідей), 

оцінювання роботи на 

практичних заняттях, 

оцінювання виконання 

завдань для самостійної 

роботи 

5% 

РН2.2 

За допомогою чисельних методів 

для нелінійних рівнянь і систем 

розв’язувати задачі павутиної мо-

делі ринку, виконувати обчислення 

рівня процентної ставки  

8% 

РН2.3 

Застосувати МНК і методи 

наближення функцій до деяких 

варіантів економіко-статистичних 

моделей, економічних прогнозів 

10% 

РН2.4 

Застосувати методи диференцій-

ного числення (метод множників 

Лагранжа) та методи чисельного 

інтегрування до основних моделей 

нелінійного програмування, обчис-

лення нарощених сум на основі 

неперервних процентних ставок  

Модульна контрольна 

робота 2 

(60% правильних 

відповідей), 

оцінювання роботи на 

практичних заняттях, 

оцінювання виконання 

завдань для самостійної 

роботи 

7% 

РН2.5 

Застосовувати методи розв’язання 

ЗДР і систем до простих моделей 

економічного зростання (ринок без 

насичення, конкурентний ринок) 

10% 



© Довгий Б.П., 2021 рік.  5   

РН2.6 

Застосовувати симплекс-метод та 

його варіації до основних моделей 

лінійного програмування (транс-

портна задача, задача про суміші 

продукції, задача про склад) 

10% 

РН3.1 

Здатність обґрунтовувати власний 

погляд на задачу та формулювати 

робочі гіпотези, спілкуватися з 

колегами з питань застосування 

математичних методів та теорій 

Лекційні заняття, 

практичні заняття, у 

тому числі  з 

використанням 

математичних пакетів, 

самостійна робота 

Активна робота на 

практичних заняттях, 

самостійна робота, усні 

відповіді 

2,5% 

РН3.2 
Вироблення навиків командної 

роботи 
2,5% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізацій) 

 
Результати навчання дисципліни (код) 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 

 

Програмні результати навчання (назва) 

З опису освітньої програми  

РН-1 - Знати основні етапи історичного 

розвитку математичних знань і парадигм, 

розуміти сучасні тенденції в математиці 
+ + + + + +         

РН-3 - Знати принципи modus ponens (правило 

виведення логічних висловлювань) та modus 

tollens (доведення від супротивного) і 

використовувати умови, формулювання, 

висновки, доведення та наслідки математичних 

тверджень; 

+ + + + + +       +  

РН-4 - Розуміти фундаментальну математику 

на рівні, необхідному для досягнення інших 

вимог освітньої програми 
+ + + + + +       + + 

РН-5 - Мати навички використання 

спеціалізованих програмних засобів 

комп’ютерної та прикладної математики і 

використовувати інтернет-ресурси 

      + + + + + + + + 

РН-6 - Знати методи математичного 

моделювання природничих та/або соціальних 

процесів 
 +   + +  +   + +   

РН-7 - Пояснювати математичні концепції 

мовою, зрозумілою для нефахівців у галузі 

математики; 
+ + + + + + + + + + + + + + 

РН-9 - Уміти працювати зі спеціальною 

літературою іноземною мовою; 
      + + + + + +   

РН-10 - Розв’язувати задачі придатними 

математичними методами, перевіряти умови 

виконання математичних тверджень, коректно 

переносити умови та твердження на нові класи 

об’єктів, знаходити й аналізувати відповідності 

між поставленою задачею й відомими 

моделями 

+ + + + + + + + + + + +   

РН-11 - Розв’язувати конкретні математичні 

задачі, які сформульовано у формалізованому 

вигляді; здійснювати базові перетворення 

математичних моделей 

+ + + + + + + + + + + +   

РН-12 - Відшуковувати потрібну науково-

технічну інформацію у науковій літературі, 

базах даних та інших джерелах інформації; 

 

+ + + + + + + + + + + + + + 

РН-24 - Зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, 

     +      +   
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її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій 

РН-26 - Бути наполегливим у досягненні мети 

під час вирішення математичної проблеми 
      + + + + + +   

 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на лекційних, практичних заняттях, усні відповіді: 

PH1.1 – PH1.6, PH2.1 – РН2.6 – 10 балів/5 бали; 

2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: 

PH1.1 – PH1.6, PH2.1 – РН2.6 – 20 балів/10 балів; 

3. Модульна контрольна робота 1: PH1.1 – PH1.3, PH2.1 – PH2.3 – 15 балів/10 балів; 

4. Модульна контрольна робота 2: PH1.4 – PH1.6, PH2.4 – PH2.6 – 15 балів/10 балів; 

Разом 60/35  

- підсумкове оцінювання:  залік. 

- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 

- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1 – РН1.6, PH2.1 – РН2.6;  

- форма проведення і види завдань: письмова робота. 

7.2. Організація оцінювання: 

Активна робота на лекційному та практичному занятті передбачає відповіді на питання 

викладача, виконання задач, запропонованих керівником курсу. 

Самостійна робота передбачає виконання зазначених керівником курсу завдань практичного 

характеру з тематики, запропонованої викладачем, та представлення завадань, виконаних із 

застосуванням систем комп’ютерної математики. 

Допускається оцінювання за допомогою технологій дистанційного навчання. 

Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 

рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. 

Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів, ніж рекомендований 

мінімум 35 балів, для підвищення балів отримують можливість виконати додаткову контрольну 

роботу та скласти домашні завдання. Студенти, які набрали впродовж семестру та за рахунок 

додаткових етапів оцінювання сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум 

20 балів, до складання заліку не допускаються.. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 

контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

Форма заліку – письмово-усна. Завдання на залік складається із 4 пунктів, перші два з яких є 

теоретичними, два інших – задачі. Кожний пункт завдання оцінюються від 0 до 8 балів. Додатково 

від 0 до 8 балів студент отримує за усне опитування. Всього за залік можна отримати від 0 до 40 

балів. Мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали. 

 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1: на 6-му тижні навчального періоду. 

2. Модульна контрольна робота 2: на 12-му тижні навчального періоду.  

7.3. Шкала відповідності оцінок  

Зараховано / Сredited 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ І 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

7-й семестр 

Теми Назва теми 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самост. 

робота 

Мод. 

контр. 

роб. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ І ЧИСЛОВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

(СЛАР, НЕЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ, НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ, ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ І ІНТЕГРАЛЬНЕ 

ЧИСЛЕННЯ) 

1 Статичні балансові моделі і числові методи 

розв’язання СЛАР 
2 2 6  

2 Павутина модель ринку, обчислення рівня 

процентної ставки і методи розв’язання 

нелінійних рівнянь та систем лінійних рівнянь 

2 2 8  

3 Деякі варіанти економіко-статистичних 

моделей і економічні прогнози. Використання 

МНК і методів наближення функцій 

2 2 8  

4 Основні моделі нелінійного програмування і 

методи розв’язання екстрамальних задач, 

застосування диференційного числення 

(метод множників Лагранжа) 

2 2 6  

5 Обчислення нарощених сум на основі 

неперервних процентних ставок і методи 

чисельного інтегрування 

2 2 6  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ І ЧИСЛОВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

(ЗАДАЧА КОШІ ДЛЯ ЗДР,СИМПЛЕКС МЕТОД) 

7 Прості моделі економічного зростання (ринок 

без насичення, конкурентний ринок) 
2 2 4  

7 Застосування символьних методів СКМ до 

розв’язання ЗДР і систем, числове розв’язання 

задачі Коші для ЗДР 

4 4 12  

8 Основні моделі лінійного програмуван-ня 

(транспортна задача, задача про суміші 

продукції, задача про склад) 

4 2 6  

9 Використання симплекс-методу і його 

варіацій для розв’язання задач лінійного 

програмування 

4 6 14  

Всього годин за 7-й семестр 24 24 70  

 

Загальний обсяг 120 год., у тому числі: 

Лекцій – 24 год. 

Практичних занять – 24 год. 

Консультацій – 2 год. 

Самостійної роботи – 70 год. 

Модульні контрольні роботи (МКР 1–2) – 0 год. (проводяться після занять). 



© Довгий Б.П., 2021 рік.  8   

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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Мальцева Є.В., Михайленко А.В., Орлов Є.В., Чернишев В.Г., Чепурна О.Є., 
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Забуранна Н.В. Попрозман Н.А. Клименко О.І. Попрозман С.В. Забуранний. –  – К., 

2014. – с.372 
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Автономная некоммерческая организация ВПО «Институт экономики и управления», 

2011. - 249 с. 

4. Коврижных А.Ю, Конончук Е.А., Лузина Г.Е. МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ Учебно-методическое пособие – 

Екатеринбург 2007. – 48 с. 

5. Калиткин Н.Н. Численные методы. М.: Наука, 1978. – 512 с. 

6. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М.: Наука, 1989.– 432 с. 

7. Попов В.В. Методи обчислень. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2012. – 303 с. 

8. Довгий Б.П. Використання системи комп’ютерної математики MATLAB для 

розв’язування прикладних задач / Б.П. Довгий, Є.С. Вакал, Ю.Є.Вакал, А.В.Попов. – 

К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 143 с. 

9. Довгий  Б.П., Вакал  Є.С. Інформаційні системи та технології: навчальний посібник 

для студентів механіко-математичного факультету, – К.: Видавець Кравченко Я.О, 

2021. – 111 с. 

10. Довгий  Б.П., Вакал  Є.С. Інформаційні системи та технології. Збірник задач для 

студентів механіко-математичного факультету. Навчальне видання 

http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/04/dovhyj_vakal_informatsijni-

sysnemy-ta-tekhnolohii_zb_zadach.pdf  – К., 2021. – 58 с. 

 

Додаткова: 

1. Довгий  Б.П., Вакал  Є.С., Вакал  Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторних робіт з 

дисципліни “Методи обчислень” з використанням пакета MATLAB. Навчальне 

видання – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. – 64 с. 

2. Довгий  Б.П., Ловейкін  А.В., Вакал  Є.С., Вакал  Ю.Є. Сплайн-функції та їх застосу-

вання. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – 122 с. 

 

10. Додаткові ресурси (за наявнсті):  

1. Системи комп’ютерної математики: Matlab, Maple, Octave. 

http://books.dore.ru/bs/f1bid3041.html
http://books.dore.ru/bs/f1bid3041.html
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/04/dovhyj_vakal_informatsijni-sysnemy-ta-tekhnolohii_zb_zadach.pdf
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/04/dovhyj_vakal_informatsijni-sysnemy-ta-tekhnolohii_zb_zadach.pdf

