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У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко-

математичне моделювання у відповідності до програми курсу «Оптимізаційні 

методи і моделі», який містить основи математичного програмування і економіко-

математичного моделювання економічних процесів та ситуацій.  

Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні 

приклади застосування методу моделей для аналізу типових економічних ситуацій, 

тести та перелік питань для контролю.  

Посібник призначений для студентів (магістрантів) та викладачів 

економічних дисциплін, а також для працівників, які цікавляться проблемами 

проведення досліджень з використанням оптимізаційних методів вирішення 

сучасних економічних задач. 
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Вступ 
 

Сфера застосування оптимізаційних методів і моделей є досить 

широкою. Математичне моделювання, планування і прогнозування в 

економіці, техніці тощо пов’язані з необхідністю пошуку найкращого з 

можливих варіантів функціонування систем будь-яких рівнів ієрархії, з 

покращенням якості, надійності та достовірності моделей, скороченням 

їхньої розмірності тощо. 

Задача розрахунку параметрів чисельної математичної моделі в 

більшості випадків зводиться до вирішення деякої оптимізаційної задачі. 

Методи оптимізації призначено для знаходження екстремумів функцій і 

точок, у яких вони мають місце при наявності обмежень або без них. 

Ефективне застосування оптимізаційних методів і моделей потребує 

знань принципів і прийомів математичного моделювання, вмінь побудови 

економіко-математичних моделей економічних процесів й явищ, знань 

методик інтерпретації результатів моделювання різних явищ, процесів, задач, 

зокрема, економічних.  

У посібнику містяться теоретичні матеріали з основ оптимізації та 

комплекс вправ для більш глибокого засвоєння курсу “Оптимізаційні методи 

та моделі”, що викладається студентам економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. Практичні завдання, які наведено в посібнику, 

спрямовано на вирішення проблемних господарських ситуацій та їх 

моделювання на підґрунті реальної інформації за показниками діяльності 

суб’єктів господарювання, а також на проведення досліджень за комплексом 

функціональних потреб керівників різних рівнів.  

У процесі вивчення курсу “Оптимізаційні методи та моделі” перед 

студентами поставлено такі завдання: 

- зрозуміти сутність науково-практичної проблеми для певного об’єкту 

економічних досліджень; 

- вивчити економічні категорії, що характеризують проблему, яка 

вивчається; 

- зуміти інформаційно виразити за допомогою системи показників стан 

та зміну певної господарської ситуації, визначити відповідні параметри та 

критерії оптимізації; 

-  вибрати найбільш ефективні методи дослідження об’єкта та здійснити 

на їхній основі розрахунки; 

- навчитись здійснювати обґрунтовані, об’єктивні висновки та 

пропозиції за результатами проведених досліджень; 

- вміти оформляти висновки на запит користувачів відповідно до 

стандартів аналітичного процесу. 

Метою цього навчального посібнику є пізнання та використання на 

практиці оптимізаційних методів і моделей, котрі формуються під впливом 

дії мінливих зовнішніх та внутрішніх факторів зовнішнього середовища і 

характеризують діяльність суб’єктів господарювання як систем, економічні 

явища й процеси на мезо- та макрорівнях.  



Навчальний посібник містить ключові слова по кожній темі, які 

дозволяють студентам самостійно заздалегідь підготуватись до конкретного 

теоретичного чи практичного заняття шляхом опанування відповідної 

законодавчої бази, категорійного апарату тощо. Осмислення  ключових слів є 

необхідним також для написання рефератів за відповідними темами та під 

час самостійної роботи. 

Далі на практичному занятті під керівництвом викладача студенти 

мають ознайомитися з методикою розв’язання типових задач, наведених за 

відповідною темою в посібнику, і розв’язати за запропонованим викладачем 

варіантом задачі по конкретній темі самостійно, оформивши результати в 

своєму зошиті або у вигляді друкованого звіту. Вихідні дані певної кількості 

задач посібника є умовними, але більшість з них складено на основі реальних 

даних діючих підприємств. 

Домашнім завданням студентам може бути запропоновано написання 

реферату за вказаною в посібнику темою. 

Посібник містить також перелік основної і додаткової літератури за 

кожною темою, з якою студентам необхідно ознайомитись для розв’язання 

практичних задач, використання під час самостійної роботи, відповідей на 

запитання для самоперевірки та при написанні рефератів. 

Таким чином, проведені студентами під керівництвом викладача 

розрахунки та дослідження, дозволяють студентам здійснити оцінку стану, 

зміни й розвитку економічних явищ та процесів, діагностику причин і 

факторів, що впливають на ці явища та процеси, кількісне й якісне 

вимірювання причинно-наслідкових зв’язків, їх інтерпретацію відповідно до 

цілей управління з використанням відповідних оптимізаційних методів і 

моделей, прийняти відповідне управлінське рішення. 

У результаті вивчення дисципліни студент має одержати потрібні знання 

з теорії та практики використання оптимізаційних методів і моделей 

стосовно сучасних економічних задач та напрямків розвитку економіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання 

економіки 

1. Математичне моделювання в економіці 

2. Класифікація економіко-математичних моделей 

3. Вимоги до економіко-математичних моделей 

4. Математичне програмування 

5. Структура математичної моделі 

6. Класифікація розділів математичного програмування за типом 

функцій і обмежень оптимізаційних задач 

 
Ключові слова і поняття: модель, моделювання, методи, математичне 

програмування, оптимізація. 

1. Математичне моделювання в економіці 

Економіко-математичні методи –  умовна назва комплексу наукових 

напрямів у дослідженні економічних процесів методами математики та 

кібернетики. 

Математичні методи застосовують до різних галузей людської 

діяльності з моменту їхнього започаткування, передусім, з метою 

різноманітних господарських обчислень. В економіці використання 

математичних методів має багате минуле, хоча науковий напрям, пов’язаний 

із застосуванням математичних методів і обчислювальної техніки в 

економіці, швидкими темпами почав розвиватися лише наприкінці 50-х 

років. 

Досвід застосування математичних методів дає відповіді на важливі 

методологічні запитання економічної науки, допомагає оцінити їх 

ефективність і перспективи використання. Безліч результатів застосування 

математичних методів з далекого минулого актуальні й сьогодні.  

Найважливішим у використанні математики в економіці є не виконання 

арифметичних розрахунків, а математичне моделювання економічного 

явища, ситуації чи процесу з метою вивчення того чи іншого аспекту у його 

розвитку. 

Чималі проблеми у використанні економіко-математичних методів 

виникають під час їхнього впровадження у систему планування та керування, 

в інформаційному забезпеченні, у можливості врахування динаміки 

економічних процесів. 

Під математичним моделюванням економічних процесів розуміють 

побудову математичних моделей в економіці, виконання експериментів за 

цими моделями, вивчення області їхнього застосування. Цей процес 

передбачає побудову абстракцій, формування аналогій і конструювання 

наукових гіпотез. Математичне моделювання є методом наукового пізнання, 

характерною особливістю якого є дослідження об’єкта-оригіналу через 

вивчення об’єкта-замінника (тобто моделі об’єкта-оригіналу). Ця особливість 

математичного моделювання визначає специфічні форми застосування 

абстракцій, аналогій та формулювання гіпотез і теорій. 



Процес моделювання включає три елементи: 

1) суб’єкт (дослідник); 

2) об’єкт дослідження; 

3) модель як опосередковане відношення суб’єкта та об’єкта. 

Причиною застосування методу математичного моделювання у 

дослідженні об’єктів, явищ і процесів є те, що безпосередньо їх вивчити 

неможливо або неефективно. У тих випадках, коли математична модель 

досить адекватно відображає проблемну ситуацію, вона стає надзвичайно 

важливим інструментом дослідження. Математична модель доступна для 

виконання експерименту, досить зручна в аналізі зв’язків, результатів 

взаємодії параметрів і змінних, її можна точно оцінити. Причини похибок 

при її використанні також піддаються оцінюванню. 

Реальні економічні процеси відбуваються на досить тривалому 

проміжку часу. Вони можуть тривати доволі довго. У них беруть участь різні 

види ресурсів і їх зазвичай неможливо відтворити у цілковито ідентичних 

умовах. Експерименти над такими процесами дуже дорогі або просто 

неможливі. У математичних моделях за допомогою формул, рівнянь, 

нерівностей, якщо вони з достатньою повнотою відображають модельований 

процес, можна проаналізувати взаємодією змінних, параметрів – власне, 

економічних величин. Ці моделі дають змогу виконати різноманітні 

експерименти. Доцільність використання математичних моделей значною 

мірою визначають рівновагою між її адекватністю і простотою, тому процес 

складання моделі є одним зі значних, відповідальних і творчих моментів 

дослідження економічних процесів. 

Оскільки можливості числових методів реалізації економіко-

математичних моделей досить обмежені, а також обмеженими є можливості 

засобів обчислення, виникає необхідність спрощення моделей. 

Тому на початку процесу дослідження важливо з’ясувати можливості 

математичних методів і обчислювальної техніки. Спрощувати модель 

необхідно і тоді, коли є потреба зменшення витрат на моделювання і 

одержання необхідної інформації. Однак, коли спрощення моделі зумовлює 

відхід від реальної дійсності та від цілі моделювання, то це зазвичай зменшує 

її цінність і може спричинити до помилок в одержанні результатів 

дослідження і висновків, зроблених щодо них. Отже, в процесі моделювання 

необхідно знаходити компромісні відповіді на такі питання. 

Перевага моделі полягає у тому, що соціально-економічні системи 

дуже високого рівня складності можна замінити у процесі дослідження 

відносно простими, але доступними для аналізу та обчислень моделями, 

причому ті характеристики системи, які цікавлять дослідника, можуть бути 

відображені у моделі навіть більш рельєфно та чітко, без урахування 

незначних деталей та випадкових чинників. 

Визначимо ще один бік проблеми моделювання економічних процесів. 

Кожний економічний процес залежить від чинника часу. Врахування 

динаміки процесу значно ускладнює економіко-математичну модель та 

ускладнює реалізацію модельного експерименту. Тому таку динамічну 



модель часто зображають як багатокрокову задачу, розв’язок якої на 

кожному наступному кроці залежить від інформації, отриманої на 

попередньому. У статичних моделях, у яких не враховано чинник часу, 

розв’язок одномоментний. Він дає відповідь на поставлення в задачі питання 

для фіксованого моменту часу. 

Економічна система є імовірнісною системою, тобто явищам і 

процесам, які відбуваються в ній, властивий імовірнісний характер. 

Стохастичні моделі, які враховують це, значно важче реалізувати, ніж 

детерміновані моделі. Тому часто, якщо це можливо, імовірнісним 

характером системи нехтують. Значення параметрів приймають за 

достовірні. 

2. Класифікація економіко-математичних моделей 

Серед найпоширеніших класифікацій економіко-математичних 

моделей назвемо такі: 

1) За врахування чинника невизначеності: 

- детерміновані; 

- стохастичні. 

2) За врахуванням чинника часу: 

- статичні; 

- динамічні. 

3) За характером зв’язків між змінними: 

- лінійні; 

- нелінійні. 

4) За ступенем структуризації господарських процесів: 

- однопродуктові і багатопродуктові; 

- одногалузеві і багатогалузеві; 

- одноетапні і багатоетапні. 

5) За характером вимог до розв’язків: 

- балансові; 

- оптимізаційні. 

6) За ступенем охоплення (агрегування) економічних об’єктів: 

- макромоделі; 

- мікромоделі. 

7) За цільовим призначенням: 

- теоретико-аналітичні; 

- прикладні. 

8) За призначенням: 

- балансові; 

- трендові; 

- оптимізаційні; 

- імітаційні. 

9) За типом інформації: 

- аналітичні (на апріорній інформації); 

- ідентифіковані (на апостеріорній інформації). 
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