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АНОТАЦІЯ
Метою даного курсу є вивчення основних відомостей про побудову і аналіз математичних
моделей процесів макро- та мікроекономіки, формування системи знань з методології,
методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей для активного
системного аналізу соціально-економічних процесів, явищ та систем на макро- і
мікроекономічному рівнях.
Спеціаліст у галузі прикладної математики повинен вміти складати математичні моделі
практичних економічних задач, проводити їх теоретичний аналіз, розробляти самостійно або
використовувати відомі методи розв’язування таких. задач. У процесі вивчення дисципліни
студенти ознайомлюються з основами математичного аналізу економічних процесів,
навчаються використовувати методи прийняття рішень для оптимізації відносин
економічних суб’єктів, формують практичні навички моделювання та аналізу економічних
об’єктів на макро- та мікроекономічному рівні
Даний курс опирається на дисциплінах "Математичний аналіз", "Методи оптимізації",
"Теорія ймовірностей та математична статистика".

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІКИ
Модель “витрати-випуск”
Модель Леонтьєва. Схема міжгалузевого балансу. Лінійна модель обміну. Теорія
невід’ємних матриць. Теорема Фробеніуса-Перона. Примітивні матриці. Стійкість. Аналіз
продуктивності моделі Леонтьєва. Критерій продуктивності. Теореми про достатні умови
продуктивності Коефіцієнти трудових витрат. С - продуктивність моделі. Порівняльна
статика моделі Леонтьєва. Еластичність продукту по відношенню до попиту. Задачі загальної
рівноваги, пов’язані з моделлю Леонтьєва.
Динамічні міжгалузеві моделі.
Модель динамічного міжгалузевого балансу. Задача загальної рівноваги в моделі Леонтьєва.
Модель Неймана. Правило нульового прибутку. Траєкторія інтенсивностей і цін. Положення
рівноваги в моделі Неймана. Темп росту, продуктивність моделі Неймана. Розкладуваність
моделі, число темпів росту.
Модель Гейла. Замкнутість множини технологічних процесів в моделі Неймана. Стан
рівноваги в моделі Гейла.
Елементи загальної теорії виробничих функцій
Елементи загальної теорії виробничих функцій. Основні поняття. Неокласичні виробничі
функції. Функція Кобба-Дугласа. Еластичність заміни. Функція CES. Граничні властивості
функції CES. Конструювання виробничих функцій. Виробничі функції і науково-технічний
прогрес.
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ МІКРОЕКОНОМІКИ
Теорія споживання. Простір товарів і відношення переваги.
Порядкові функції корисності. Теорема Дебре. Неокласична теорія споживання. Функції
попиту та граничної вартості грошей. Порівняльна статика споживання. Основне рівняння
теорії споживання.
Рівняння Слуцького та класифікація товарів. Еластичність попиту та умови агрегації.
Виявлена перевага. Дискретні товари Корисність фон Неймана-Моргенштерна. Задача
мінімізації витрат.
Теорія виробництва. Виробничі функції. Основні типи виробничих функцій. Моделі
поведінки фірми. Неокласична теорія однопродуктової фірми. Порівняльна статика фірми.
Фірма в умовах монополії та монопсонії. Олігополія та олігопсонія. Максимізація прибутку
конкуруючої фірми у короткотерміновому періоді.
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