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1. Мета дисципліни (до 300 символів) – ознайомлення з сучасними математичними методами 
нелiнiйного аналiзу, теорiї екстремальних задач, теорiї лiнiйного та опуклого програмування, 
негладкої оптимiзацiї, аналiзу багатозначних вiдображень, диференцiальних включень та 
оптимального керування для дослідження моделей економічних процесів. 
 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
 
1. Знати: основні поняття, факти і теореми математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії 

диференціальних рівнянь. 

2. Вміти: активно використовувати та творчо застосовувати зазначені вище знання в процесі 

опрацювання матеріалу курсу «Динамічні моделі математичної економіки, теорія 

диференціальних включень та задачі рівноважного ціноутворення. Нелінійний та 

многозначний аналіз». 

3. Володіти елементарними навичками: розв’язання алгебраїчних систем, інтегрування 

основних типів диференціальних рівнянь та систем диференціальних рівнянь. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни (до 700 символів):  

Навчальна дисципліна «Динамічні моделі математичної економіки, теорія диференціальних 
включень та задачі рівноважного ціноутворення. Нелінійний та многозначний аналіз» є 
складовою освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «магістр»  галузі знань 
11 Математика та статистика зі спеціальності 112 Статистика освітньої програми «Прикладна 
та теоретична статистика». Дана дисципліна є вибірковою. У межах дисципліни «Динамічні 
моделі математичної економіки, теорія диференціальних включень та задачі рівноважного 
ціноутворення. Нелінійний та многозначний аналіз» досліджуються різноманітні моделі 
економічних процесів за допомогою сучасного математичного апарату, що охоплює методи 
нелiнiйного аналiзу, теорiї екстремальних задач, теорiї лiнiйного та опуклого програмування, 
негладкої оптимiзацiї, аналiзу багатозначних вiдображень, диференцiальних включень та 
оптимального керування 

Викладається у 3 семестрі 2 курсу в обсязі 180 год. (6 кредитів ECTS1) зокрема: лекції – 40 год.,  
практичні заняття – 16 год., консультацій – 4 год., самостійна робота – 120 год. У курсі 
передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна 
іспитом. 

 
 4. Завдання (навчальні цілі): Здатність розв’язувати складні математичні та статистичні 
задачі, практичні проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умо.  Зокрема, професійне оволодіння компетентностями: 
 
1) Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, відмінних від 
статистики (ЗК–1); 
2) Здатність використовувати у професійній діяльності знання з галузей математичних, 
природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук (ЗК-2); 
3) Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на основі абстрактного мислення, 
аналізу, синтезу та прогнозу (ЗК-3); 

 
1  кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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4) Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, необхідної для 
розв’язування наукових і професійних завдань (ЗК-4); 
5) Здатність генерувати нові ідеї (ЗК–5); 
6) Здатність спілкуватися державною мовою і усно, і письмово (ЗК-8); 
7) Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети і ситуації спілкування (ЗК-10); 
8) Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати 
свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-11); 
10) Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та інноваційної діяльності 
у сфері статистики та її практичних застосувань (ФК-1); 
11) Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької 
та ііноваційної діяльності (ФК-3); 
12) Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси (ФК-4); 
13) Спроможність розробляти математичну модель ситуації з реального світу та переносити 
математичні знання у нематематичні контексти  (ФК-5); 
14) Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців (ФК-6); 
15) Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих статистичних методів аналізу, 
моделювання, прогнозування, розв’язування нових проблем у нових галузях знань (ФК-8); 
16) Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у 
сфері статистики (ФК-10); 
17) Володіння знаннями та здатність ініціювати й проводити наукові дослідження у 
спеціалізованих областях статистики (ФК-12). 
 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання (РН) (1, знати; 2, вміти; 
3, комунікація; 4, автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або методи 
і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій оцінювання 
(за необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

РН 
1.1 

Знати означення напівнеперервних 
знизу функцій, напівкомпактних знизу 
функцій, хемінеперервних зверху 
відображень. 

лекції 

активна робота на 
лекціях, модульна 
контрольна робота, 

іспит 

5% 

РН 
1.2 

Знати поняття поняття надграфіку 
функції, субдиференційовності опук-
лих напівнеперервних знизу функцій, 
багатозначного відображення, спря-
жених функцій та їх властивостей. 

5% 

РН 
1.3 

Знати теорему найкращого набли-
ження.  

5% 

РН 
1.4 

Знати поняття вальрасівської рівно-
важної ціни. 

10% 

РН 
1.5 

Знати основні підходи до моделю-
вання економічних явищ, зокрема, 
моделі Кейгана, Еванса, адаптації 
ринкової ціни, Хавельмо, Кейнса, 
Самуельсона-Хікса, Гудвіна, Калдора, 
інфляційних очікувань у перехідній 
економіці, Солоу, Рамсея. 

15% 

РН 
2.1 

Вміти досліджувати задачі мінімізації 
з обмеженнями. 

лекції, 
практичні заняття 
самостійна робота, 

розв’язання задач 
на практичних 

заняттях, 
виконання завдань 
самостійної роботи, 

модульна 
контрольна робота, 

5% 

РН 
2.2 

Вміти застосовувати правило Ферма 
для задачі мінімізації з обмеженнями. 

5% 

РН 
2.3 

Вміти досліджувати проблему 
існування консервативної стратегії 

5% 

РН 
2.4 

Вміти аналізувати механізм Вальраса 
10% 
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РН 
2.5 

Вміти аналізувати механізм для 
децентралізації цін 

іспит 10% 

РН 
2.6 

Вміти досліджувати оптимальні 
траєкторії в односекторній моделі 
оптимального економічного росту, 
двосекторній моделі економіки, 
трисекторній моделі економіки та 
застосовувати отриману інформацію 
до дослідження економіки країни 

15% 

РН 
3.1 

Здатність обґрунтовувати власний 
погляд на задачу та формулювати 
робочі гіпотези, спілкуватися з 
колегами з питань застосування 
математичних методів та теорій 

практичні заняття, 
самостійна робота 

активна робота на 
практичних 

заняттях, 
самостійна робота 

2.5% 

РН 
3.2 

Вироблення навиків командної 
роботи 

2.5% 

РН 
4.1 

Демонстрація авторитетності, 
інноваційність, високий ступінь 
самостійності, академічна та 
професійна доброчесність, послідовна 
відданість розвитку нових ідей або 
процесів у передових контекстах 
професійної та наукової діяльності.  

лекції, 
практичні заняття 

активна робота на 
практичних 

заняттях, 
самостійна робота 

2.5% 

РН 
4,2 

Відповідально ставитися до 
виконуваних робіт, нести 
відповідальність за їх якість  

2.5% 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
 
                             Результати     навчання 

дисципліни 
 
Програмні результати  
навчання  

Р
Н 
1
.
1 

Р
Н 
1
.
2 

Р
Н 
1
.
3 

Р
Н 
1
.
4 

Р
Н 
1
.
5 

Р
Н 
2
.
1 

Р
Н 
2
.
2 

Р
Н 
2
.
3 

Р
Н 
2
.
4 

Р
Н 
2
.
5 

Р
Н 
2
.
6 

Р
Н 
3
.
1 

Р
Н 
3
.
2 

Р
Н 
4
.
1 

Р
Н 
4
.
2 

   (з опису освітньої програми)    

ПРН-1. Знати та розуміти фундаментальні і 
прикладні аспекти наук у сфері статистики + + + + + + + + + + +     

ПРН-2. Відтворювати знання 
фундаментальних розділів статистики в 
обсязі, необхідному для володіння 
математичним та економічним апаратами 
відповідної галузі знань і використання 
статистичних методів у обраній професії 

+ + + + + + + + + + + + +   

ПРН-З. Володіти основами математичних 
дисциплін і економічних теорій, зокрема які 
вивчають моделі природничих і соціальних 
процесів 

+ + + + + + + + + + +     

ПРН-4. Володіти знаннями грамотної 
побудови комунікації в освітньому і 
науковому процесі, відбору вихідних даних 
дослідження, складання списку 
використаних джерел, опису наукових 
результатів 

    + + + + + + + +    
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ПРН-5. Уміти використовувати 
фундаментальні закономірності статистики у 
професійній діяльності. 

+ + + + + + + + + + + + +   

ПРН-6. Читати і розуміти фундаментальні 
розділи математичної та економічної 
літератури та демонструвати майстерність їх 
відтворення в аргументованій усній та 
письмовій доповіді 

    + + + + + + + + +   

ПРН-7. Доносити професійні знання, власні 
обґрунтування і висновки до фахівців і 
широкого загалу 

     + + + + + + + + + + 

ПРН-8. Ініціювати і проводити наукові 
дослідження у спеціалізованій області 
математичної статистики та розв’язувати 
задачів інших галузях знань методами 
математичного та економічного 
моделювання 

+ + + + + + + + + + + +    

ПРН-9. Інтегрувати знання з різних галузей 
для вирішення теоретичних та практичних 
задач і проблем 

+ + + + + + + + + + + +    

ПРН-10. Застосовувати нові підходи для 
вироблення стратегії прийняття рішень у 
складних непередбачуваних умовах 

    + + + + + + + +    

ПРН-12. Бути наполегливим у досягненні 
мети під час вирішення математичної 
проблеми 

    + + + + + + + + +   

ПРН-14. Усно й письмово спілкуватися 
рідною та іноземними мовами в науковій, 
виробничій та соціально-суспільній сферах 
діяльності із професійних питань; читати 
спеціальну літературу; знаходити, 
аналізувати та використовувати інформацію 
з різних довідкових джерел 

+ + + + + + + + + + + + +   

ПРН-15. Використовувати раціональні 
способи пошуку та використання науково-
технічної інформації в галузі статистики, 
включаючи засоби електронних 
інформаційних мереж; застосовувати 
інформаційні ресурси, у тому числі 
електронні, для пошуку відповідних 
математичних моделей 

     + + + + + + + + + + 

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 
1. Активна робота на лекціях: PH1.1-PH1.5, PH2.1-PH2.6 – 10 балів/5 бали; 
2. Розв’язання задач на практичних заняттях: PH2.1-PH2.6, РН3.1, РН3.2  – 10 балів/5 бали; 
3. Виконання завдань для самостійної роботи: PH2.1 - PH2.6 – 20 балів/13 балів;  
4. Контрольна робота 1: PH1.1-PH1.4, PH2.1-PH2.4 – 10 балів/6 балів;  
5. Контрольна робота 2: PH1.5, РН2.5, РН2.6 – 10 балів/6 балів; 
Разом: 60/35  
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- підсумкове оцінювання: іспит. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1-РН1.4, РН2.1-РН2.4 
- форма проведення і види завдань: письмова робота. 
 
7.2. Організація оцінювання: 
 
Активна робота на лекціях передбачає усні відповіді на запитання лектора щодо раніше 
розглянутого теоретичного матеріалу. 
Активна робота на практичних заняттях передбачає розв’язування типових задач за пройденим 
матеріалом. 
Самостійна робота передбачає опрацювання певного обсягу теоретичного та практичного 
матеріалу за запропонованими джерелами. 
Модульна контрольна робота проводиться письмово і складається з теоретичних завдань та 
типових задач за пройденим матеріалом.  
 
Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 
рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 
балів. Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж 
рекомендований мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість написати 
додаткову контрольну роботу та досклаcти самостійні роботи. Студенти, які набрали впродовж 
семестру та за рахунок додаткових етапів оцінювання сумарно меншу кількість балів ніж 
критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, до складання заліку не допускаються.  
 
Форма іспиту – письмово-усна. Завдання іспиту складається із 4 завдань, перші два з яких є 
теоретичними, два інших – задачі. Кожне завдання оцінюються від 0 до 8 балів. Додатково від 
0 до 8 балів студент отримує за усне опитування. Всього за іспит можна отримати від 0 до 40 
балів. Мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 25 балів. 
 
 
Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Модульна контрольна робота №1: на 8-му тижні 3 семестру. 
2. Модульна контрольна робота №2: на 13-му тижні 3 семестру. 
3.Оцінювання завдань самостійної роботи за РН2.1-РН2.2 на 7-му тижні, за РН2.3-РН2.4 - на 
12 тижні  3 семестру. 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 
контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга 
редакція)”, https://www.knu.ua/pdfs/official/Polozhennia-pro-organizatsiyu-osvitniogo-procesu-
11_04_2022.pdf. 
 
 
7.3.  Шкала відповідності оцінок  

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ І 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

теми 
Назва теми 

 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Консультації Інше 

Змістовий модуль 1 «Оптимізаційні задачі 
в моделях виробництва та споживання» 

1 
Оптимізаційні задачі в 
моделях виробництва 

8 4 20   

2 
Оптимізаційні задачі в 
моделях споживання 

8 4 20   

3 
Елементи багато-
значного аналізу 

8 2 20 2  

Змістовий модуль 2 «Теорія конкурентної рівноваги 
та динамічні задачі математичної економіки» 

4 
Теорія конкуретної 
рівноваги 

8 2 20   

5 
Динамічні задачі ма-
тематичної економіки 

8 4 40 2  

Всього годин  40 16 120 4  
 

Загальний обсяг 180 годин, у тому числі: 
лекції – 40 годин, 
практичні заняття – 16 години, 
консультації – 4 години,  
самостійна робота – 120 годин. 

 
9. Рекомендовані джерела 
 
 Основні: 
 
1. Капустян, О.В. Методи нелінійного аналізу в математичній економіці / О.В. Капустян, 
А.В. Сукретна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. 
2. Aubin J.-P. Optima and Equilibria. An Introduction to Nonlinear Analysis (Second 
Edition).Berlin: Springer-Verlag, 1998. 
3. Aubin J.-P., Cellina A. Differential Inclusions: Set-Valued Maps and Viability Theory. – 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1984. 
4. Hu S., Papageorgiu N. S. Handbook of Multi-Valued Analysis. – New York: Springer, 1997. 
5. Zang W.-B. Synergetic Economics. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1991. 
6. Chiang K., Weinwright A. Fundamental Methods of Mathematical Economics: 4th Edition. – 
McGraw Hill , 2005. 
7. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка: Навч. Посіб. / Пономаренко 
О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. – К.: Вища шк.., 2004. 

 
Додаткові: 
 
8. Aubin J.-P., Frankowska H. Set-Valued Analysis. Birkhauser Boston, 1990. 
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9. Aubin J.-P., Ekeland I. Applied Nonlinear Analysis. – Mineola, New York: Dover 
Publications, Inc., 1984. 
10. Osborne M.J., Rubinstein A. Models in Microeconomic Theory.  - Cambridge, 
UK: Open Book Publishers, 2020, https://doi.org/10.11647/OBP.0204. 
11. Моклячук, М. П. Основи опуклого аналiзу – К. : ТВiМС, 2004. 
12. Моклячук, М.П. Негладкий аналiз та оптимiзацiя. – К. : ВПЦ "Київський унiверситет, 
2008. 
 


