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Пропозиції пошуку предмету та об’єкту 

наукового дослідження  прикладної 

математики 

 
Особливу увагу хочеться приділити прикладній математиці у сфері економіки. 

Для початку необхідно прочитати статті за темою «Основи наукових 

досліджень», задаючи пошук в Інтернеті. 
Далі, якщо, наприклад є зацікавлення в дослідженнях у сфері економіки, то на 

сьогодні існують наступні види економік: 

 економіка знань; 

 економіка сталого розвитку; 

 конституційна економіка; 

 інноваційна економіка; 

 цифрова економіка; 

 інформаційна економіка; 

 віртуальна економіка; 

 мережева економіка; 

 політична економія; 

 нейроекономіка; 

 соціоекономіка; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0


 поведінкова економіка; 

 економіка природокористування; 

 екологічна економіка; 

 зелена економіка. 

 

Обираєте вид, який може Вас зацікавити у Ваших дослідженнях і робите 

пошук сучасних наукових робіт. Для цього існують сайти, на яких представлено у 

відкритому доступі наукові статті по різним науковим галузям.  

Усі українські наукові збірники в Scopus і Webof Science на англійській мові 

представлені на сайті: https://openscience.in.ua/ua-journals. 

Наприклад, обираємо  журнал Economic Annals-XXI  

 

Переходимо на сайт: http://soskin.info/ea/. 

 

У розділі ARCHIVE можна переглянути усі сучасні наукові статті журнала, 

наприклад за 2018 рік у 

форматі FreeFullText (PDF) 

 

 

 

 

 

Дуже важливим для наукового пошукує сайт Вісника Національної академії наук 

України: 

Вісник Національної академії наук України: Електронний ресурс - 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/5 

 

Виокремлюємо наукову галузь із приведеного переліку, наприклад: 

відділення економіки. 

 Сайт http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/247. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://openscience.in.ua/ua-journals
http://soskin.info/ea/
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/5
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/247


 
 

 
 

 

 

 

 

Наприклад, обираємо розділ демографія та соціальна економіка і переходимо на 

сайт  

http://dse.org.ua/index_ua.html. 

 

 

 

 

 

У розділі Представлення в мережі Інтернет переходимо на сайт Інституту 

демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи.    

Сайт http://dse.org.ua/index_ua.html. 

 

 

 

 

 

 

 

У лівій колонці переходимо у розділ випуски журналу і переходимо в Архів випусків 

журналу "Демографія та соціальна економіка". Сайт  http://dse.org.ua/nomera.html. 

http://dse.org.ua/index_ua.html
http://dse.org.ua/nomera.html


Таким чином, можна переглянути 

сучасні наукові статті, у яких 

обов’язково виокремлено наукову 

проблему та її новизну. 

 

 

 

Хочу запропонувати деякі орієнтовні теми, які на мою думку є краплиною 

серед океану тем в прикладній математиці у сфері економіки: 

1. Застосування матричного числення при розв’язуванні економічних задач. 

2. Застосування диференціальних рівнянь  при розв’язуванні економічних 

задач. 

3. Рівноважна ціна. Еластичність попиту та пропозиції.Взаємодія попиту і 

пропозиції. 

4. Генератори та таблиці випадкових чисел 

5. Оптимальна ціна, граничні витрати, оптимальний обсяг виробництва. 

6. Ящик Еджворта в моделюванні ринкового обміну. 

7. Математичні софізми та їх роль у  розвитку математики 

8. Геометрична інтерпретація  теореми де Моргана. 

9. Статистична та геометрична задача Бюффона. 

10. Локальна теорема Муавра-Лапласа в геометричній інтерпретації. 

11. Геометрична властивість найімовірнішого числа біноміального розподілу 

12. Поліноміальна формула за узагальненою схемою Бернуллі та її 

використання 

13. Хибні математичні твердження з прихованою помилкою в математичних 

міркуваннях 

14. Загальні витрати виробництва. Коефіцієнт нерівномірного розподілу 

прибуткового податку. 

15. Шлях до стохастичної моделі мозку: від створення персептрона до його 

вивчення  

16. Вибір оптимальної стратегії фірми в іграх з природою на прикладах   

17. Функція Кобба-Дугласа та її сучасні дослідження 

18. Серце Тобіна та інші  математичні поверхні і графіки функцій у формі серця 

19. Тривімірна візуалізація в пакетах прикладних програм. Цікаві поверхні в 3D 

моделюванні 

20. Особливості застосування DATA MINING - інтелектуального аналізу даних 



21. Застосування штучних нейронних мереж в економіці. 

22. Застосування економіко-математичних методів в системах менеджменту  

23. Методи соціально-економічного прогнозування 

24. Моделі соціально-економічного прогнозування 

25. Прогнозування процесів суспільного розвитку 

26. Теорія нечітких множин та її застосування для розрахунку ризиків 

інвестиційних проектів  

27. Еволюційна економіка. Синергетична економіка 

28. Модель оцінювання ринкової вартості підприємства. 

29. Стратегії Курно, Стакельберга, Бертрана та їх порівняння. 

30. Моделювання поведінки олігополії 

31. Моделі економічної взаємодії споживачів і виробників продукції та послуг 

на конкурентних (гіпотетичних ринках). 

32. Ринкова ставка відсотка. Ставка відсотка та дисконтування. Приклади 

33. Вартість активів із нескінченним терміном функціонування. 

34. Класична модель ринкової економіки.  

35. Динамічна модель Кейнса – основа аналізу та короткострокового 

прогнозування  

36. Класична модель ринкової економіки як система взаємопов’язаних моделей, 

кожна з яких відображає поведінку одного з трьох ринків: робочої сили, 

грошей, товарів. 

37. Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій. Нові 

макроекономічні виробничі функції та їх аналіз. 

38. Деякі оригінальні задачі фінансової та актуарної математики. 

 Багато років тому Наполеон  Бонапарт (1769-1821) був впевнений, що „розквіт 

і довершеність математики тісно пов’язане з добробутом держави”. Тепер 

можна додати, що майбутній добробут України тісно залежатиме від вас – 

учнів-науковців. Науковий пошук і пізнання дасть вам можливість втягнути 

аромат довершеності математичних перетворень, що в свою чергу розвине ваш 

світогляд, скорегує характер і сприйняття світу, бо ви станете розумнішими. 

Бажаю успіхів! 

Доктор економічних наук, професор Блудова Тетяна Володимирівна 
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