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ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ДИСЦИПЛІНИ 

Анотація 
Об’єктом вивчення дисципліни є функціонування економічної системи (підприємство, фірма) та процеси, що 
відбивають основні сфери її життєдіяльності. Предметом дисципліни є математичні моделі реальних економічних 
систем та процесів. 

Мета і цілі 
Метою викладання навчальної дисципліни є формування теоретичної та практичної бази економічних 
досліджень та професійних компетентностей щодо апроксимації економічних процесів на підставі побудови та 
використання економіко-математичних моделей, які кількісно описують взаємозв'язки між економічними 
явищами 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (5 семестр). 
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Результати 
навчання 

Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом 
декомпозиції їх на складові; обирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління економічною діяльністю; обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що 
потребують застосування нових підходів та економіко-математичного моделювання та прогнозування; 
формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи 
для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси; оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 90 год .: лекції - 32 год. Практичні заняття - 16 год., самостійна робота - 42 год. 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. На 
заняттях з дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять. Працювати з навчальної та 
додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда по темі. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З 
метою оволодіння необхідною якістю знань з дисципліни необхідна відвідуваність і регулярна підготовка до 
занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
лекція 1 Тема 1. Оптимізаційні економіко-

математичні моделі 
 

Практичне 
заняття 1 

Роль математичного 
програмування в управлінні 
економікою 
Історія розвитку 
математичного програмування. 
Приклади оптимізаційних 
задач в економіці. 

Са
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ті
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а 
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1. Роль математичного 
програмування в управлінні 
економікою. 
2. Історія розвитку 
математичного 
програмування. 
3. Постановка задачі 
оптимізації. 
4. Класифікаційні ознаки 
задач оптимізації. 
5. Постановка задачі 
лінійного програмування 
(ЗЛП).  
6. Поняття лінійної форми 
задачі. 
7. Приклади економічних 
задач лінійного 
програмування. 
8. Форми запису задачі 
лінійного програмування 
(матрична, векторна, за 
допомогою знаків 
додавання). 

лекція 2 Тема 2. Задача лінійного 
програмування та методи її 
розв’язування 

Практичне 
заняття 2  

1. Приведення задач лінійного 
програмування до стандартної 
та канонічної форми.  

1. Поняття n - вимірного 
простору.  
2. Розклад векторів по 



 2. Рішення задач лінійного 
програмування графічним 
методом  
3. Рішення задач лінійного 
програмування симплекс-
методом. Рішення задач 
лінійного програмування 
методом штучного базису 

базису. 
3. Перехід від одного 
базису до іншого. 
4. Область застосування 
графічного методу рішення 
задачі лінійного 
програмування. 
5. Приклади задач, що 
вирішуються за допомогою 
графічного методу. 
6. Рішення задачі зі 
змішаними обмеженнями. 
7. Геометрична 
інтерпретація симплексного 
методу. 
8. Рішення ЗЛП за 
допомогою 
модифікованого симплекс-
методу 

лекція 3 Тема 3. Теорія двоїстості та аналіз 
лінійних моделей оптимізаційних 
задач 
 

Практичне 
заняття 3 

Основні поняття: двоїста 
задача, двоїста пара. Правила 
побудови двоїстої задачі. 
Несиметричні і симетричні 
двоїсті задачі. 
Властивості пари двоїстих 
задач. Теореми двоїстості. 
Економічна інтерпретація 
двоїстих задач. Приклад 
пошуку оптимального плану 
двоїстої задачі на основі 
рішення прямої задачі. Аналіз 
стійкості двоїстих оцінок. 
Поняття псевдоплану прямої 
задачі. Теореми (критерії 
оптимальності псевдоплану). 
Алгоритм двоїстого симплекс-
метода. 

1. Можливі види 
математичних моделей 
двоїстих задач. 
2. Можливості 
використання двоїстого 
симплекс-методу та методу 
штучного базису для 
рішення окремих задач 
лінійного програмування. 
3. Постановка двоїстої 
задачі.  
4. Визначення рішення 
двоїстої задачі за теоремою 
двоїстості. 
5. Пошук рішення 
оптимального плану 
двоїстої задачі за 
результатом рішення 
прямої задачі. 
6. Математичні моделі 
пари двоїстих задач. 
Симетричні та 
несиметричні двоїсті 
задачі. 



7. Властивості пари 
двоїстих задач.  
8. Особливості двоїстого 
симплекс-методу 

лекція 4 Тема 4. Методологічні засади 
економетричного моделювання 

 

Практичне 
заняття 4 

1. Поняття математичного 
моделювання економічних 
систем. 
2. Завдання економетричного 
дослідження 
3. Поняття економетричної 
моделі. Класифікація 
економетричних моделей 

1. Етапи побудови 
економетричної моделі. 
2. Специфікація моделі. 
3. Методи формування 
статистичної сукупності 
спостережень. Поняття 
однорідності спостережень. 
Точність вихідних даних. 
Вибір змінних і структура 
зв’язків 

лекція 5 Тема 5. Перевірка статистичних 
гіпотез у рядах динаміки 

 

Практичне 
заняття 5 

1. Варіаційні ряди та їхні 
статистичні характеристики.  
2. Розрахунок показників ряду. 
Перевірка гіпотез про 
нормальність розподілу. 

1. Поняття статистичної 
гіпотези. Проста та складна 
гіпотези.  
2. Поняття статистичного 
критерія. Міцність 
статистичного критерія. 
Поняття критичної 
значущості.  
3. Критерії для перевірки 
гіпотез про нормальність 
розподілу. Нормальний 
розподіл. 
 

лекція 6 Тема 6. Передумови побудови 
парної лінійної регресійної 

моделі.  
Критерії оцінювання статистичної 
значущості та адекватності моделі 
 

Практичне 
заняття 6 

1. Поняття парної лінійної 
регресійної моделі. Умови 
побудови класичної лінійної 
регресії. Властивості похибок 
моделі. 
2. Методи оцінки параметрів 
парної регресійної моделі. 
Верифікація парної регресійної 
моделі.  
3. Побудова однофакторної 
лінійної моделі та її 
верифікація. 
 

 

1. Властивості оцінок 
параметрів моделі, 
отриманих за допомогою 
МНК.  
2. Альтернативні варіанти 
оцінювання параметрів 
моделі методом МНК. 



лекція 7 Тема 7. Класична множинна 
регресія. Логіко-статистичні 
передумови забезпечення 
адекватності множинних 

регресійних моделей 
 

Практичне 
заняття 7  

1. Класична лінійна модель 
множинної регресії.  
2.Оцінка параметрів моделі за 
допомогою методу найменших 
квадратів. Оцінка адекватності 
множинної лінійної регресійної 
моделі. 

 

1.Задачі кореляційно-
регресійного аналізу.  
2. Суть методу найменших 
квадратів.  
3. Передумови 
застосування методу 
найменших квадратів. 

лекція 8 Тема 8. Мультиколінеарність у 
регресійних моделях, методи її 

перевірки та виключення 
 

Практичне 
заняття 8 

Оцінка ступеня 
мультиколінеарності та її 
виключення з моделі 

 

Види мультиколінеарності в 
моделях множинної 
регресії та її наслідки. 
Методи визначення 
наявності 
мультиколінеарності у 
регресійній моделі. Методи 
усунення 
мультиколінеарності 

лекція 9 Тема 9. Нелінійні економетричні 
моделі. Виробничі функції 

 

Практичне 
заняття 9 

Побудова виробничої функції 
Кобба - Дугласа. Аналіз 
характеристик виробничої 
функції Кобба – Дугласа 
Моделі нелінійної регресії. 
Основні поняття виробничих 
функцій. Виробнича функція 
Кобба-Дугласа та основні її 
характеристики 

 

1. Моделювання 
споживчого попиту на 
основі функції Торнквіста. 
2. Моделювання 
споживчого попиту на 
основі ступеневих моделей. 
3. Моделювання 
споживчого попиту на 
основі кривих Пірсона. 
4. Аналіз економічних 
процесів за допомогою 
немонотонних нелінійних 
функцій (поліноміальні 
моделі). 
 

лекція 10 Тема 10. Економетричні моделі 
динаміки. Декомпозиція часового 

ряду 
 

Практичне 
заняття 10 

Види часових рядів. Основні 
поняття та визначення. 
Компоненти часових рядів 
Перевірка гіпотези існування 
тренду. 
Модель декомпозиції часового 
ряду 

 

1. Метод Фостера – 
Стюарта. 
2. Метод простої ковзної 
середньої. 
3. Метод експоненційного 
згладжування. 
4. Загальна характеристика 
кривих зростання. 
5. Методи вибору форми 
тренду 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  



Поняття математичного програмування. Постановка задачі оптимізації. Класифікаційні ознаки задач оптимізації. Постановка задачі лінійного 
програмування (ЗЛП). Поняття лінійної форми задачі. Приклади економічних задач лінійного програмування. Форми запису задачі лінійного 
програмування (матрична, векторна, за допомогою знаків додавання). Допустиме рішення ЗЛП. Поняття базису; базисного рішення; базисних 
змінних. Додаткові змінні, їх сутність. Допустимий, опорний і оптимальний плани; вироджений і невироджений план. Еквівалентні форми ЗЛП: 
загальна, стандартна, канонічна.  Приведення ЗЛП до основної формі. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування. Універсальні та 
спеціальні методи рішення ЗЛП. Сутність графічного методу. Поняття ліній рівня і градієнта. Загальне поняття симплекс-метода і його кроки. Алгоритм 
симплекс-метода. Симплексна таблиця. Поняття відносної оцінки. Штучні змінні і штучна цільова функція. Отримання канонічної форми при рішенні 
ЗЛП М-методом. Особливості симплекс-алгоритму при використанні М-метода. Теорема про можливість покращення плану. Визначення вектору, що 
буде введено у базис. Визначення вектору, що буде виведено із базису. Постановка двоїстої задачі. Теорема двоїстості. Визначення рішення двоїстої 
задачі за теоремою двоїстості. Пошук рішення оптимального плану двоїстої задачі за результатом рішення прямої задачі. Математичні моделі пари 
двоїстих задач. Симетричні та несиметричні двоїсті задачі. Властивості пари двоїстих задач. Особливості двоїстого симплекс-методу. Псевдорішення 
прямої задачі. Критерій оптимальності псевдорішення. Цілеспрямованість використання двоїстого симплекс-методу. Постановка транспортної задачі 
та її математична модель. Відкрита і закрита моделі транспортної задачі. Перетворення відкритої моделі в закриту. Опорний план транспортної 
задачі. Методи побудови первісних опорних планів. Поняття циклу у транспортній задачі. Виродженість у транспортній задачі. Сутність методу 
потенціалів. Алгоритм рішення транспортної задачі методом потенціалів. Умова оптимальності плану транспортної задачі. Блокування поставок. 
Постановка задачі цілочислового програмування. Метод Гоморі. Недоліки методу Гоморі. Складання додаткових обмежень та їх геометричний зміст. 
Приклади економічних задач цілочислового програмування. Постановка задачі параметричного програмування. Економічна і геометрична 
інтерпретації задачі параметричного програмування. Метод рішення задач параметричного програмування. Постановка задачі нелінійного 
програмування. Поняття безумовної оптимізації. Чисельні методи оптимізації. Приклади нелінійних економіко-математичних моделей. Метод 
множників Лагранжа. Теорема Куна-Такера. Постановка задачі випуклого програмування. Приклади задач випуклого програмування.  Процес пошуку 
рішення задачі випуклого програмування. При яких умовах може бути знайдено глобальний оптимум задачі квадратичного програмування? При яких 
умовах квадратична форма є від’ємно визначеною (напіввизначеною), додатньо визначеною (напіввизначеною), невизначеною? У чому сутність 
методу Франка-Вульфа? У чому сутність методу штрафних функцій? У чому сутність методу Ерроу-Гурвица? Постановка задачі сепарабельного 
програмування. Приклади задач сепарабельного програмування. Метод пошуку рішення задачі сепарабельного програмування. Принцип 
оптимальності Р. Беллмана. Ігри з природою. 
 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення практичних занять передбачає: ПК, Інтернет 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 

на
ра

ху
ва

нн
я 

ба
лі

в 

Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
• практичні роботи: 40% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
•залік 40% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 



НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент зобов’язаний дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємин і доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників дирекції. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

 


