
 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Факультет математики та інформатики 
    (назва інституту / факультету) 

 

Кафедра математичного моделювання 
(назва кафедри) 

 

 
           

 “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Декан 

 __________________   І.М. Черевко 
“______”_______________2019 року 

  

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

 навчальної дисципліни  

Математичні моделі мікро- та макроекономіки  
(назва навчальної дисципліни) 

                                             вибіркова ________________________ 
                                                     (вказати: обов’язкова / вибіркова ) 

Освітньо-професійна програма  Інформаційні технології  та управління                                                                                                                    

______________________________проектами_______________________ 
(назва програми) 

Спеціальність      122 – Комп’ютерні науки________________________             
(вказати: код, назва) 

Галузь знань ________12_Інформаційні технології__________________ 
(вказати: шифр, назва) 

Рівень вищої освіти ____ перший (бакалаврський)__________________ 
(вказати: перший бакалаврський/другий магістерський) 

_______________ факультет математики та інформатики______________ 
(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою) 

 

Мова навчання ___________українська__________________________ 
(вказати: на якій мові читається дисципліна)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці 2019 рік 



2 

 

  

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні моделі мікро- та макроеко-

номіки” складена відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої 

діяльності 2015 р.) та відповідає освітньо-професійній програмі «Інформаційні техно-

логії та управління проектами», 122 – Комп’ютерні науки, 12 – Інформаційні технології, 
                                 (назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 

погодженої на засіданні кафедри математичного моделювання  

(Протокол № 8 від «31» січня  2017 року) та затвердженої Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол № 1 від «3» лютого 2017 

року). 

 

 
 

Розробники:   Івасюк Галина Петрівна, доцент кафедри математичного 

моделювання, канд. фіз.-мат. наук, доцент_____________ 
              (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 

 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри математичного моделювання 

 

Протокол № _1_ від   “_29_”__серпня__2019 року  

 

 

 

Схвалено методичною радою   факультету математики та інформатики 

 

Протокол № _1_ від   “_29_”__серпня__2019 року  

 

Голова методичної ради  

факультету математики та інформатики      ________    __Мартинюк О.В.__ 
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1. Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основами  теорії 

споживання, теорії виробництва, теорії рівноваги, основними економічними 

показниками та чинниками, які на них впливають, основними принципами 

побудови найпростіших моделей мікро- та макроекономіки; навчити студентів 

вільно оперувати основними поняттями та твердженнями; розв’язувати практичні 

завдання з використанням отриманих знань; навчити застосовувати знання і 

розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу, поєднувати теорію і 

практику; навчити оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення. 

 

 

2. Результати навчання:  

знати:  

 основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу. 

 

вміти:  

 застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання та 

розв’язання задач мікро- та макроекономіки  використовуючи відомі 

методи; 

 аргументувати вибір методів розв’язування задач, критично оцінювати 

отримані результати; 

 системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування 

принципово нових ідей; 

 здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач 

спеціальності; 

 ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 

 поєднувати теорію і практику. 

 

 

3. Опис навчальної дисципліни  

 

3.1. Загальна інформація 
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Денна 3 6 4 120 15 – – 30 75 – залік 
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3.2. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Змістовий модуль 1. Математичні моделі мікроекономіки 

Тема 1. Основні 

поняття мікроеко-

номіки. Задача раціо-

нального вибору 

споживача 

20 4  6  10       

Тема 2.  Виробничі 

функції 

13 1  4  8       

Тема 3. Моделі 

поведінки фірми 

16 2  4  10       

Тема 4. Взаємодія 

попиту і пропозиції 

13 1  4  8       

Разом за змістовим 

модулем 1 

62 8  18  36       

Змістовий модуль 2. Математичні моделі макроекономіки 

Тема 5. Основні 

поняття макроеко-

номіки. Статичні  

моделі багатогалузе-

вої макроекономіки 

20 3  4  13       

Тема 6. Моделі 

макроекономічної 

рівноваги  

19 2  4  13       

Тема 7. 
Математичні моделі 

економічного 

зростання 

19 2  4  13       

             

Разом за змістовим 

модулем 2 

58 7  12  39       

Усього годин  120 15  30  75       

 

 

3.3. Теми семінарських занять 

* не передбачено 

 

3.4. Теми практичних занять 

* не передбачено 
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3.5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Порядкові функції корисності та їх властивості 2 

2.  Неокласична задача споживання. Функції попиту. 4 

3.   Дослідження статики споживання. Класифікація товарів. 4 

4.  Виробничі функції та їх числові характеристики. 4 

5.  Найпростіші моделі фірми. Функція пропозиції  4 

6.  Павутиноподібна модель встановлення ціни рівноваги 2 

7.  Модель Самуельсона встановлення ціни рівноваги 2 

8.  Модель міжгалузевого балансу Леонтьєва 4 

9.  Модель економічного зростання Солоу 4 

 Всього  30 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 

* не передбачено 

 

3.7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Узагальнення моделі поведінки споживачів в умовах 

дефіцитності товарів. 

6 

2.  Фактори, що впливають на величину еластичності 

попиту від доходу 

4 

3.  Аналіз типових функцій виробничих витрат 4 

4.  Виробничі функції із взаємодоповнюючими ресурсами і 

функції виробничих витрат 

6 

5.  Монополія, монопсонія 6 

6.  Олігополія, олігопсонія. 4 

7.  Порівняльна статика фірми. 4 

8.  Фактори, що визначають еластичність пропозиції по ціні 

(технологія, час) 

4 

9.  Взаємодія попиту і пропозиції 12 

10.  Макроекономічні показники та методи їх вимірювання 5 

11.  Сукупний попит та сукупна пропозиція 5 

12.  Моделі макроекономічної рівноваги 6 

13.  Кон’юктурні коливання економіки та економічне 

зростання 

4 

14.  Фіскальна політика держави 5 

 Разом  75 
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4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 
   

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Зараховано 

A (90-100) відмінно 

B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Не зараховано 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

5. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

-  індивідуальні проекти; 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

 

Поточний контроль знань відбувається під час лабораторних занять шляхом 

захисту теоретичних основ теми за допомогою тестів, а також у вигляді конт-

рольних робіт 

Форма підсумкового  контролю:  залік. 
 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова 

1.  Ашманов С.А. Введение в математическую экономику. – М.: Наука, 1984. 

2.  Базилевич В.Д. Баластрик Л.О. Макроекономіка. Опорний конспект лекцій. – К.: 

Четверта хвиля, 1997. – 224с. 

3.  Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправ. – К., 2002. 

4.  Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 

1998.– 240 с. 

5.  Лавренюк С.П. Математичні основи мікроекономіки. Теорія споживання: Текст 

лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1999.– 80 с. 

6.  Лавренюк С.П. Математичні основи мікроекономіки. Теорія виробництва: 

Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000.– 70 с. 
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7.  Лавренюк С.П. Математичні основи мікроекономіки. Теорія рівноваги: Текст 

лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000.– 104 с. 

8.  Ляшенко І.М., Коробова М.В., Столяр А.М. Основи математичного 

моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів: Навч. пос. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 304 с. 

9.  Маршалл А. Принципы экономической науки. – М., 1993. 

10. Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник. / Будаговська С.М., Кілієвич 

О.І., Луніна І.О. та ін.  – К.: Основи, 1998. – 518с. 

11. Пономаренко І.О., Перестюк М.О., Бурим В.М. Основи математичної 

економіки. – К.: Основи, 1995. 

12. Розанов Н.М., Шаститко А.Е. Теория спроса и предложения: Учебное 

пособие. – М.: Анкил, 1995. – 96с. 

 

 

7.2. Допоміжна 

1.  Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. 

– 408 с. 

2.  Ющенко В. А., Лисицький В. I. Гроші: розвиток попиту та пропозиціі в 

Украіні. – К.: Скарби, 1998. – 288 с. 

3.  Гладких Д.  Державний борг як фактор інфляції // Вісник НБУ. – 1998. - №7. – 

с. 26-28. 

4. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. – К.: Знання, 

1998. – 169 с. 

5.  Мочерний С.В.  Економічна теорія: Навч. посіб. - К.; ВЦ «Академія», 2003, - 

421 с. 

6. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Керування капіталом. Вибір інвестицій. 

Аналіз звітності. - Москва: Фінанси і статистика, 2002. - 392 с. 

 
 
 

8. Інформаційні ресурси 
 

1. http://elibrary.ru/ - Наукова електронна бібліотека.  

2. http://www.scientific-library.net - Електронна бібліотека науково-технічної 

літератури  

3. http://www.allbest/ru/ - Безкоштовні електронні бібліотеки: математика  

4. http://www.exponenta.ru/ - Освітній математичний сайт: задачі з рішеннями, 

довідник по математиці, консультації, курси лекцій, методичні розробки й 

т.п.  
5. http://www.mccme.ru/free-books/ - Сайт вільно розповсюджуваних видань, а 

також записи лекцій, збірники задач, програми курсів і т.п. 
6. http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=52 

 

 

 

 

http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=52
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Додатково 

(для контролю та самоконтролю роботи студента) 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Для прикладу (залік) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(залікова 

робота) 

Сумарна  

к-ть балів 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Σ Т5 Т6 Т7 Σ 
40 100 

6 8 8 8 30 10 10 10 30 
Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 


