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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  4 

Галузь знань 

05 ―Соціальні та 

поведінкові науки‖ 

Напрям підготовки  

051―Економіка‖ 

 

за вибором студента 

 

Модулів – 1 Спеціальність 051  

―Економіка‖, 

спеціалізація 

«Економічна 

кібернетика») 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й 1-й 

Курсова робота -0 Семестр 

Загальна кількість годин - 

120  

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 

32 год. 10 

Практичні, семінарські 

16 год. 8 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

72 год. 102 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 0,67; 

для заочної форми навчання – 0,17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
―Математичні методи і моделі ринкової економіки‖ – одна з нормативних 

дисциплін, що завершує фундаментальну підготовку магістрів за фаховим спрямуванням 

– ―Економічна кібернетика‖. 

Метою освоєння дисципліни є набуття знань, формування компетенцій, навичок, 

які забезпечують коректну формалізацію різних класів економічних систем, розробку та 

реалізацію методів розв’язування, змістовну інтерпретацію результатів розв’язування 

задач в економічних системах. 

Наукову основу курсу складають теоретичні моделі, математичний апарат, сучасні 

концепції та парадигми, які визначають підходи до вивчення характеристик економічних 

систем. У курсі розглянуто головні типи прикладних задач системного аналізу, які 

базуються на розумінні економіки як складної системи, методи аналізу та синтезу 

складних економічних систем різного рівня, теорія основних методів системного аналізу в 

економці тощо. 

Предмет навчальної дисципліни є інструментарій економіко-математичного 

моделювання, сукупність методів, засобів і способів розробки управлінських рішень в 

умовах ринкової економіки: математичні моделі ринкових економічних об’єктів, процесів, 

ситуацій; методи та алгоритми проведення модельних експериментів; методологія 

математичного моделювання економічних  систем тощо. 

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є ринкова економіка, її підрозділи та 

процеси, що у них відбуваються, конкретні моделі, методи та алгоритми розглядаються у 

зв’язку з відповідними проблемами аналізу та управління в ринкових економічних 

системах. 

Завдання – навчити студентів застосовувати методи математичного моделювання 

економіки для вирішення прикладних економічних проблем, ознайомити з головними 

підходами до моделювання економіки. 

Основними завданнями дисципліни є:  

 Освоєння студентами основ математичного моделювання ринкових 

економічних систем, процесів та об’єктів; 

 Оволодіння методами прийняття рішень у різних класах економічних 

систем; 

 Набуття студентами практичних навичок математичного моделювання 

економічних систем і застосування теорії прийняття рішень до практичних задач. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати методологічні засади математичного 

моделювання процесів, об’єктів та явищ ринкової економіки, математичні моделі та 

методи аналізу економічного розвитку на макро-, мезо- та мікроекономічному рівні, 

еволюційні методи моделювання; математичні моделі економічної безпеки на різних 

рівнях управління, математичні моделі діагностики банкрутства, математичні методи й 

моделі інноваційного розвитку, моделі діяльності малих підприємств та домогосподарств, 

моделі системних характеристик. 

За результати вивчення дисципліни студенти повинні вміти: аналізувати 

соціально-економічні об’єкти і процеси з використанням класичних методів моделювання, 

проводити системний аналіз і моделювати соціально-економічні системи різних рівнів, 

розробляти та досліджувати математичні моделі функціонування економічних систем та 

об’єктів, застосовувати математичні методи на макро-, мезо- та мікроекономічному рівні, 

застосовувати методи еволюційного моделювання,  аналізувати адаптивні й раціональних 

очікувань на різних рівнях управління; застосовувати математичне моделювання 

економічної безпеки на різних рівнях управління, моделі економічної безреки регіону та 

підприємства, метди діагностики банкрутства, методи нечіткої логіки, моделі 

антикризового індикативного планування методами аналізу ієрархій; оцінювання 

системних характеристик підприємства: маневреність, життєздатність, надійність; 



моделювати функціонування та оцінювання стратегій розвитку малих підприємств, 

моделювати управління депозитним портфелем домогосподарства. 

Дисципліна ―Математичні методи і моделі ринкової економіки‖ належить до 

нормативної складової професійної складової навчального плану магістра по 

спеціальності «економічна кібернетика». Її вивченню передують такі дисципліни: лінійна 

алгебра, економетрія, дослідження операцій, економічна кібернетика моделювання 

економіки, моделі економічної динаміки, імітаційне моделювання тощо.  

Отримані знання можуть бути використані у практичній діяльності в управлінні 

ринковими економічними системами. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та принципи моделювання ринкової 

економіки 

 

Тема 1. Методологічні засади математичного моделювання процесів, об’єктів 

та явищ ринкової економіки 

Особливості сучасної стадії економічного розвитку (характеристики вітчизняної 

економіки, постіндустріальна економіка, еволюційна економіка; змішана, перехідна, 

трансформаційна економіка) 

Генезис та еволюція концепцій і стратегій розвитку (класичні моделі соціально-

економічних систем, економіка як підсистема суспільства,  самоорганізація, кібернетичні 

системи) 

Генерування нової інформації. Механізм соціальних мутацій (інформація в теорії 

систем, невизначеність) 

Адаптація і трансформація (поняття адаптації, само налаштування систем, 

трансформації систем) 

Економічне зростання і стійкість (характеристики складності економічних систем, 

типи економічної інфраструктури) 

Концепції управління трансформаціями (реінжиніринг господарської діяльності, 

еволюційний  та революційний підходи до управління трансформаціями) 

 

Тема 2. Математичні моделі та методи аналізу економічного розвитку на 

макро-, мезо- та мікроекономічному рівні 

Модель економічного зростання Харрода-Домара 

Модель Менк’єю-Ромера-Уейла 

 

Тема 3. Модифікації моделі Солоу 

Модель Солоу та спроби її застосування до країн, що розвиваються 

Розширення моделі Солоу з урахуванням накопичення людського капіталу 

 

Тема 4. Еволюційні математичні методи та моделі аналізу і прогнозування 

економічних змін 

Рутини, пошук та модернізація рутин як основні структурні елементи еволюційних 

моделей 

Еволюційна модель економічного відбору 

Селекційна рівновага 

Марківська модель заміщення чинників виробництва, пошук нових технологій 

 

Тема 5. Моделювання та аналіз адаптивних і раціональних очікувань на 

різних рівнях управління 

Раціональні та адаптивні очікування в економіці 

Застосування моделей очікування у економічній динаміці 



Тема 6. Економетричний підхід у моделюванні показників на основі теорії 

очікувань 

Економетричний підхід у моделюванні показників на основі теорії очікувань. 

Моделі Кейгана, Фрідмена, павутиноподібна. 

 

Змістовий модуль 2. Математичні моделі економічної безпеки та діагностики 

банкрутства 

 

Тема 7. Математичне моделювання економічної безпеки на різних рівнях 

управління 

Безпека як економічна категорія (поняття економічної безпеки, рівні, структура, 

класифікація економічної безпеки) 

Методи кластерного аналізу в моделюванні економічної безпеки(Нормування 

даних. Міри відстані в кластерному аналізі та особливості їхнього застосування. 

Агломеративні та дивізійні методи кластерного аналізу. Критерії якості розбиття в 

кластерному аналізі. Алгоритми кластерного аналізу різних видів) 

Методи факторного аналізу в моделювання економічної безпеки. (Метод головних 

компонент: ідея, алгоритм та критерії якості. Метод головних факторів: ідея та алгоритм) 

 

Тема 8. Моделі економічної безпеки регіону 

Застосування елементів нечіткої логіки до моделювання економічної безпеки 

регіонів 

 

Тема 9. Математичні методи та моделі індикативного планування і 

діагностики ймовірного банкрутства підприємства 

Методологічні аспекти індикативного планування. Поняття і структура 

індикативного планування. Етапи індикативного планування. 

Поняття банкрутства. Ступені ризику банкрутства. Показники.  

Поняття дискримінантного аналізу. Дискримінантна функція та розрахунок її 

коефіцієнтів 

Базові дискримінантні моделі діагностики банкрутства підприємства 

Моделювання банкрутства підприємства з урахуванням специфіки української 

економіки 

 

Тема 10. Діагностика банкрутства підприємства з використанням 

математичного інструментарію нечіткої логіки 

Застосування елементів нечіткої логіки до моделювання діагностики банкрутства 

підприємства 

 

Тема 11. Математичні моделі антикризового індикативного планування 

методами аналізу ієрархій 

Математична формалізація методу аналізу ієрархій 

Алгоритм методу аналізу ієрархій 

Оцінювання кредитоспроможності позичальника банку методом аналізу ієрархій 

 

 

Змістовий модуль 3. Математичні моделі мікроекономічного рівня 

 

Тема 12. Моделювання та управління депозитним портфелем 

домогосподарства 

Моделювання та управління депозитним портфелем домогосподарства 

 



Тема 13. Математичні методи і моделі аналізу процесів інноваційного 

розвитку підприємства 

Сутність інновацій та їхній вплив на економічний розвиток (поняття інновацій, 

роль інновацій, теорія циклів М. Кондратьєва, теорія інноваційного розвитку Й. 

Шумпетера, класифікація циклів за Шумпетером; технологічна, техніко-економічна та 

техніко-соціо-економічна парадигми економічного зростання) 

Етапи інноваційного процесу та життєвий цикл інновацій 

Математичні моделі інноваційного розвитку 

 

Тема 14. Математичне моделювання функціонування та оцінювання стратегій 

розвитку малих підприємств 

Роль малого підприємництва в економіці країни 

Модель динаміки малого підприємства за участі зовнішніх інвестицій як форми 

державної підтримки 

Модель динаміки малого підприємства з нелінійними виробничими функціями 

Модель малого підприємства, що залучає одно терміновий кредитний ресурс за 

умови рівномірного погашення боргу 

 

Тема 15. Математичні методи і моделі оцінювання системних характеристик 

підприємства: маневреність, життєздатність, надійність.  

Сутність системних характеристик в економіці 

Стійкість економічної системи 

Надійність економічної системи 

Еластичність економічних рішень 

Маневреність рішень та стратегій. Оптимальна область маневрування з 

урахуванням непрямого ресурсу, взаємозаміни матеріальних ресурсів, прямого резерву 

матеріальних ресурсів. Виробнича програма з оптимальною областю маневрування 

 

Тема 16. Математичні методи і моделі оцінювання системних характеристик 

підприємства: ризик, напруженість, інерційність 

Оптимізація планових рішень з урахуванням ризику, надійності, адаптивності 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі Ус

ьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд ср л п ла

б 

ін

д 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та принципи моделювання ринкової 

економіки 

Тема 1. Методологічні 

засади математичного 

моделювання процесів, 

об’єктів та явищ ринкової 

економіки 

7 2 1   4 7 1    6 

Тема 2. Математичні 

моделі та методи аналізу 

економічного розвитку на 

макро-, мезо- та 

мікроекономічному рівні 

8 2 1   5 7  1   6 

Тема 3. Модифікації моделі 

Солоу 

7 2 1   4 8  1   7 

Тема 4. Еволюційні 

математичні методи та 

моделі аналізу і 

прогнозування 

економічних змін 

8 2 1   5 7 1    6 

Тема 5. Моделювання та 

аналіз адаптивних і 

раціональних очікувань на 

різних рівнях управління 

7 2 1   4 7 1    6 

Тема 6. Економетричний 

підхід у моделюванні 

показників на основі теорії 

очікувань 

8 2 1   5 8 1    7 

Разом – зм. модуль1 45 12 6   27 44 4 2   38 

Змістовий модуль 2. Математичні моделі економічної безпеки та діагностики 

банкрутства 

Тема 7. Математичне 

моделювання економічної 

безпеки на різних рівнях 

управління 

7 2 1   4 7 1    6 



Тема 8. Моделі економічної 

безпеки регіону 

8 2 1   5 7  1   6 

Тема 9. Математичні 

методи та моделі 

індикативного планування і 

діагностики ймовірного 

банкрутства підприємства 

7 2 1   4 9 1 1   7 

Тема 10. Діагностика 

банкрутства підприємства з 

використанням 

математичного 

інструментарію нечіткої 

логіки 

8 2 1   5 7 1    6 

Тема 11. Математичні 

моделі антикризового 

індикативного планування 

методами аналізу ієрархій 

7 2 1   4 7  1   6 

Разом – зм. Модуль2 37 10 5   22 37 3 3   31 

Змістовий модуль 3. Математичні моделі мікроекономічного рівня 

Тема 12. Моделювання та 

управління депозитним 

портфелем 

домогосподарства 

8 2 1   5 8 1    7 

Тема 13. Математичні 

методи і моделі аналізу 

процесів інноваційного 

розвитку підприємства 

7 2 1   4 7 1    6 

Тема 14. Математичне 

моделювання 

функціонування та 

оцінювання стратегій 

розвитку малих 

підприємств 

8 2 1   5 8 1 1   6 

Тема 15. Математичні 

методи і моделі оцінювання 

системних характеристик 

підприємства: 

маневреність, 

життєздатність, надійність.  

7 2 1   4 8  1   7 

Тема 16. Математичні 

методи і моделі оцінювання 

системних характеристик 

підприємства: ризик, 

напруженість, інерційність 

8 2 1   5 8  1   7 

Разом – зм. Модуль3 38 10 5   23 39 3 3   33 

Усього годин  
120 32 16   72 120 10 8   102 

 

 

 

 

 



 

5. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Методологічні засади математичного моделювання 

процесів, об’єктів та явищ ринкової економіки.  

2 

2 Тема 2. Математичні моделі та методи аналізу економічного 

розвитку на макро-, мезо- та мікроекономічному рівні. 

Модифікації моделі Солоу 

2 

3 Тема 3. Еволюційні математичні методи та моделі аналізу і 

прогнозування економічних змін. Моделювання та аналіз 

адаптивних і раціональних очікувань на різних рівнях управління 

2 

4 Тема 4. Економетричний підхід у моделюванні показників на 

основі теорії очікувань. Математичне моделювання економічної 

безпеки на різних рівнях управління 

2 

5 Тема 5. Моделі економічної безпеки регіону. Математичні методи 

та моделі індикативного планування і діагностики ймовірного 

банкрутства підприємства 

2 

5 Тема 6. Діагностика банкрутства підприємства з використанням 

математичного інструментарію нечіткої логіки. Математичні 

моделі антикризового індикативного планування методами 

аналізу ієрархій 

2 

7 Тема 7. Моделювання та управління депозитним портфелем 

домогосподарства. Математичні методи і моделі аналізу процесів 

інноваційного розвитку підприємства 

2 

8 Тема 8. Математичне моделювання функціонування та 

оцінювання стратегій розвитку малих підприємств. Математичні 

методи і моделі оцінювання системних характеристик 

підприємства 

2 
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6. Самостійна  робота 

Самостійна робота студента полягає в: 

- опрацюванні лекційного матеріалу; 

- самостійному вивченні матеріалу із літературних джерел; 

- підготовці до практичних  занять; 

Завдання та порядок виконання самостійної роботи містяться у «Методичних 

вказівках щодо організації та виконання самостійної роботи», які  є окремим виданням. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Методологічні засади математичного моделювання 

процесів, об’єктів та явищ ринкової економіки 
4 

2 Тема 2. Математичні моделі та методи аналізу економічного 

розвитку на макро-, мезо- та мікроекономічному рівні 
5 

3 Тема 3. Модифікації моделі Солоу 4 

4 Тема 4. Еволюційні математичні методи та моделі аналізу і 

прогнозування економічних змін 
5 

5 Тема 5. Моделювання та аналіз адаптивних і раціональних 

очікувань на різних рівнях управління 
4 

5 Тема 6. Економетричний підхід у моделюванні показників на 

основі теорії очікувань 
5 



7 Тема 7. Математичне моделювання економічної безпеки на різних 

рівнях управління 
4 

8 Тема 8. Моделі економічної безпеки регіону 5 

9 Тема 9. Математичні методи та моделі індикативного планування 

і діагностики ймовірного банкрутства підприємства 
4 

10 Тема 10. Діагностика банкрутства підприємства з використанням 

математичного інструментарію нечіткої логіки 
5 

11 Тема 11. Математичні моделі антикризового індикативного 

планування методами аналізу ієрархій 
4 

12 Тема 12. Моделювання та управління депозитним портфелем 

домогосподарства 
5 

13 Тема 13. Математичні методи і моделі аналізу процесів 

інноваційного розвитку підприємства 
4 

14 Тема 14. Математичне моделювання функціонування та 

оцінювання стратегій розвитку малих підприємств 
5 

15 Тема 15. Математичні методи і моделі оцінювання системних 

характеристик підприємства: маневреність, життєздатність, 

надійність.  

4 

16 Тема 16. Математичні методи і моделі оцінювання системних 

характеристик підприємства: ризик, напруженість, інерційність 
5 

 Усього годин 72 

 

7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальних науково-дослідних завдань не передбачено. 

 

8. Методи навчання 

Основними методами навчання є аналітичний, синтетичний та дедуктивний. 

Лекції передбачають проблемний виклад матеріалу, допомогу студентам в освоєнні 

поставлених завдань навчальної дисципліни. 

На практичних заняттях відбувається обговорення тем дисципліни, розв’язування 

прикладних задач, оцінювання знань студентів. 

Важливим є вміння студента самостійно працювати з літературою. 

 

9. Методи контролю 

Контроль знань і умінь студентів з навчальної дисципліни ―Математичні методи і 

моделі ринкової економіки‖ здійснюється згідно з кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу. 

Оцінювання знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни здійснюється на основі 

результатів поточного контролю за 100-бальною шкалою. 

1. При проведенні лекційних занять  

Лектор проводить облік присутності студентів на лекційних заняттях у типовому 

журналі. 

2. При проведенні практичних занять 

Викладач, який проводить практичні заняття, здійснює контроль шляхом обліку 

присутності студентів на практичних заняттях, оцінки результатів виконання робіт, оцінки 

рівня засвоєння студентами знань, самостійної роботи. В результаті роботи на практичних 

заняттях студенти можуть отримати 0-70 балів.  

3. Проміжний контроль роботи студента 

Колоквіум №1 – 0-30 балів. 

 

 

 



10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну шкалу та шкалу за 

системою ECTS здійснюється в такому порядку: 

Поточне тестування та самостійна робота Колоквіум Іспит 

Сума Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль  2 

Змістовий 

модуль  3 

Т1-Т6 Т7-Т11 Т11-Е16 20 50 100 

10 10 10 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 
 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка в 

балах 
Визначення 

За національною шкалою 

Оцінка 

Екзаменаційні оцінки 

А 90 – 100 Відмінно 5 Відмінно 

В 81-89 Дуже добре 
4 Добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 Задовільно 
3 Задовільно 

Е 51-60 Достатньо 

 

 

Студенти, що отримали сумарний бал, нижчий за 51 за національною шкалою, 

отримують оцінку FX за шкалою ECTS та скеровуються на повторне складання заліку або 

іспиту. 

11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

- програми навчальної дисципліни; 

- робочої програми навчальної дисципліни; 

- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 

- плани практичних занять; 

- Методичних вказівок щодо організації та виконання самостійної роботи на 

паперовому та електронному носіях;; 

- Методичних вказівок щодо виконання контрольної роботи для студентів заочної 

форми навчання 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. закл. / В. В. Вітлінський, М. Г. Акулов. - Вінниця : Нілан, 2014. - 333 с. 

2. Вовк В.М. Оптимізаційні моделі економіки: навчальний посібник / 

В. М. Вовк, Л. М. Зомчак. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 318 с. 

3. Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки: Навч. посіб./ 

Кігель В.Р.  - К. : ―Кондор‖, 2003. – 158 с. 

4. Клебанова Т.С. Математичні методи і моделі ринкової економіки/ 

Клебанова Т.С., Кизим М.О., Черняк О.І., Раєвнєва О.В. та ін Харків: ІНЖЕК, 2010. – 

456 с. 



5. Козак Ю. Г. Математичні методи та моделі для магістрантів з економіки. 

Практичні застосування.  Навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул. – К.: Центр учбової 

літератури, 2017. – 254 с. 

6. Математичні моделі та методи ринкової економіки : навч. посіб. / 

В. В. Вітлінський, О. В. Піскунова. — К. : КНЕУ, 2010. —531 с. 

7. Математичні моделі та методи ринкової економіки : практикум / В.В. 

Вітлінський, О.В. Піскунова, О.В. Ткач, В.І. Скіцько, О.М. Новоселецький. – К.: КНЕУ, 

2014.- 362 с. 

8. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник / 

[Матковський С. О., Вдовин М. Л., Гринькевич О. С., Зомчак Л. М., Лагоцький Т. Я., 

Панчишин Т. В.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 280 с. 

9. Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, 

методи управління та прийняття рішень : монографія / [Рамазанов С. К. та ін.] ; під заг. 

ред проф. Рамазанова С. К. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : 

Ноулідж, 2012. - 947 с. 

 

 

Допоміжна 
10. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник // За ред. 

С.Панчишина, І. П.Островерха. Книга 1., Книга 2. – К. : Знання, 2009. – 723 с., 440 с.  

11. Баранкевич М.М. Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі 

: Навч. посіб. / М.М. Баранкевич, В.Б. Антонів. – Дрогобич, Коло, 2009. – 348 с. 

12. Вовк В.М. Математичні моделі дослідження операцій в економіко-

виробничих системах / В.М. Вовк. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. – 584 с. 

13. Григорків В.С. -Моделювання економіки : навчальний посібник / Григорків 

В.С. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 320 с.  

14. Григорук П. М. Багатомірне економіко-статистичне моделювання: навч. 

посібник / П. М. Григорук. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 147 с. 

15. Зомчак Л.М. Моделювання економіки: практикум. – Львів: Видавництво 

Львівського університету. – 2012. – 100 с.  

16. Зомчак Л. М. Економетричне моделювання функціонування та розвитку аграрного 

сектору України : монографія / Л. М. Зомчак, М. В. Негрей. – Київ : Компринт, 

2018. – 256 с. 

17. Вовк В.М. Оптимізаційні методи і моделі: навч. посібник / В.М. Вовк, Л.М. Зомчак. 

– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 360 с. 

18. Іваненко Т. В. Математичні методи в економіці: навч. посіб. / Іваненко Т. В., 

Іваненко О. О. ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ : Ун-т економіки та права 

"Крок", 2014. - 253 с.  

19. Клебанова Т.С. Економіко-математичне моделювання / Клебанова Т.С., 

Раєвнєва О.В., Прокопович С.В. та ін.. – Харків: ІНЖЕК, 2010. – 352 с. 

20. Козак Ю.Г. Математичні методи та моделі для магістрантів з економіки. 

Практичні застосування . Навч. посібник /  Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул.. - Київ : «Центр 

учбової літератури», 2016.- 252 с. 

21. Козьменко О. В. Економіко-математичні методи та моделі (економетрика): 

навч. посіб. / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. - Суми : Університетська книга, 2014. - 

405 с.  

22. Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки: 

Монографія / Ю. Коляда. - К.: КНЕУ, 2011. – 297 с. 

23. Кулян В. Р. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-

економічних процесів : навч. посіб. / В. Р. Кулян, В. В. Рутицька, О. О. Юнькова ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. – 110 с. 



24. Ляшенко І. М. Л Моделювання економічних, екологічних і соціальних 

процесів: навчальний посібник/ І. М. Ляшенко, М. В. Коробова, І. А. Горіцина. – К. : 

Видавничо-поліграфічнийцентр "Київський університет", 2010. – 320 с.  

25. Малахова Н.Б. Мікроекономічний аналіз: Навчальний посібник / Н.Б. 

Малахова. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 234 с. 

26. Малиш К.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки: 
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