
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП14 

2. Назва: Моделювання економіки  
3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кардаш Оксана 

Любомирівна, к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики 

9. Результати навчання: 

• будувати найпростіші моделі поведінки споживачів і виробників, моделі рейтингового 

оцінювання, моделі міжгалузевого балансу, динамічні моделі макроекономіки; 

• проводити компонентний та факторний аналіз часових рядів; 

• виконувати компёютерну реалізацію побудованих моделей; 

• виконувати професійний аналіз результатів, отриманих в результаті моделювання;  

• використовувати побудовані моделі для прогнозування економічних процесів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: економічна 

кібернетика, системи підтримки прийняття рішень, моделі економічної динаміки. 

12. Зміст курсу: Концептуальні засади математичного моделювання економіки. Імітаційні 

моделі в економіці та підприємництві. Рейтингове оцінювання та управління в економіці. 

Виробничі функції. Моделі поведінки споживачів та виробників. Моделі взаємодії 

споживачів та виробників. Модель міжгалузевого балансу. Односекторні моделі 

макроекономіки. Моделі аналізу макроекономічної політики. Традиційні макроекономічні 

моделі. Загальна модель макроекономічної динаміки. Моделювання банківської 

діяльності. Моделювання політики інвестора на фондовому ринку. Моделювання 

діяльності аграрного сектора економіки. Моделювання економічної безпеки та 

економічного ризику.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. -408 с. 

2. Алексєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М.,Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка 

розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навчальний посібник. – 

Львів:Бескид Біт, 2003. -152 с.  

3. Дадаян В.С. Макроэкономические модели. – М.:Наука,1983. – 215 с. 

4. Занг В.Б. синергетическая экономика: Время и перемены в нелинейной 

экономической теории. – М.: Мир,1999.-335с. 

5. Колемаев В.А. Математическая экономика. – М.:ЮНИТИ,1998. - 240 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. лабораторних робіт, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових 

ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці 8 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, індивідуальні завдання. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    Грицюк П.М., д.е.н., 

профес 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: PP14; 

2. Title: Economy modeling 

3. Type: Compulsary 

4. Higher education level: I (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester when the discipline is studied: 8 

7. Number of established ECTS credits: 5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 

Kardash Oksana Liubomyrivna, Candidate of Economic Science, Associate Professor of 

Economic Cybernetics Department 

9. Results of studies:  

• build easiest models of consumer and producer behavior, model rating assessment, inter-

sectoral balance models, dynamic macroeconomic models; 

• Component and factor analysis of time series; 

• carry out computer realization of built models; 

• Perform professional analysis of the results obtained through simulation; 

• use built models to predict economic processes. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control 

measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: economic 

cybernetics, decision support systems, models of economic dynamics.  

12. Course contents: Conceptual bases of mathematical modeling of economy. Imitation 

models in economics and entrepreneurship. Rating assessment and management in the economy. 

Production functions. Consumer and producer behavior patterns. Models of interaction between 

consumers and producers. Interbranch balance model. Single-sectoral models of 

macroeconomics. Models of analysis of macroeconomic policy. Traditional macroeconomic 

models. The general model of macroeconomic dynamics. Modeling of banking activity. 

Modeling the investor's policy on the stock market. Modeling the activities of the agrarian sector 

of the economy. Modeling economic security and economic risk. 

13. Recommended educational editions:  
1. Vitslinsky V.V. Economics Modeling: Teaching. Manual. - K .: KNEU, 2003. -408 p. 

2. Alekseev IV, Moroz AS, Romanov E.M., Khoma I.B. Financial Analysis: Calculation 

Technique and Simulation of Economic Situations: A Manual. - Lviv: Beskid Beat, 2003. -152 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Dadayan VS Macroeconomic models. - M.: Science, 1983. - 215 s. 

4. Zang VB Synergetic Economics: Time and Changes in a Nonlinear Economic Theory. - 

M .: Mir, 1999.-335c. 

5. Kolemaev VA Mathematical Economics. - M.: UNITI, 1998. - 240 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 hours lectures, 26 hours laboratory work, 98 hours independent work. Total - 150 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, the introduction of business and role games, case 

studies, individual and group research tasks, the use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final Test (40 points): Test Exam at the end of the 8th semester. 

Current control (60 points): testing, surveys, individual tasks.    

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

Head of Department                                                     Gritsuk P.M., Doctor of Economics, 

Professor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


