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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета дисципліни “Моделювання економічних, екологічних і со-
ціальних процесів” — ознайомити студентів з методами побудови та 
використання математичних моделей для прогнозування і оптиміза-
ції реальних соціально-економічних та екологічних процесів, зокрема 
в реальних умовах, тобто в умовах наявності неповних даних і непов-
них знань.

Для вивчення дисципліни необхідні знання теорії ймовірностей, 
математичної статистики, математичного аналізу, лінійної алгебри.

Завдання курсу: ознайомити студентів з методами і алгоритмами 
побудови математичних моделей для розв’язання прикладних задач 
прогнозування, оптимізації і прийняття управлінських рішень.

ТемАТИчНИй ПЛАН  
дисципліни  

“мОдеЛЮВАННЯ еКОНОмічНИх, еКОЛОгічНИх  
і СОціАЛЬНИх ПрОцеСіВ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль і. Математичні моделі складних систем
1 Математичні моделі причинно-наслідкових залежностей 

для прогнозування реальних процесів і систем
2 Методи і числові алгоритми математичного моделювання
3 Основні класи математичних моделей
4 Комп’ютерні засоби математичного моделювання
5 Методи і алгоритми побудови математичних моделей  

в умовах неповних даних
Змістовий модуль іі. Математичне моделювання 
соціально-економічних та екологічних систем

6 Ієрархія критеріїв оптимальності. Граф-операторні моделі 
складних систем

7 Прикладні задачі моделювання екологічних процесів
8 Прикладні задачі моделювання соціально-економічних 

процесів
Разом годин: 108
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ЗміСТ  
дисципліни  

“мАТемАТИчНе мОдеЛЮВАННЯ еКОНОмічНИх,  
еКОЛОгічНИх і СОціАЛЬНИх ПрОцеСіВ”

Змістовий модуль і.  Математичні моделі складних систем

Тема 1. математичні моделі причинно-наслідкових  
залежностей для прогнозування реальних процесів  
і систем 

Математичне моделювання як інструментарій наукового пізнання, 
прогнозування, оптимізації та прийняття управлінських рішень. Ма-
тематичні моделі причинно-наслідкових залежностей у взаємодію-
чих соціальних, економічних та екологічних процесах. Класифікація 
математичних моделей. Математично-комп’ютерний інструментарій 
для прогнозування еволюції соціально-економічних та екосистем. 
Методи оптимізації на основі прогнозування. Інформаційні техноло-
гії в еволюції суспільства мережевих знань. 

Література [1–5; 18; 20]

Тема 2. методи та числові алгоритми математичного  
моделювання

Етапи дедуктивної побудови математичної моделі: обробка да-
них спостереження, вибір гіпотез, ідентифікація параметрів моделі, 
аналіз та уточнення моделі на основі натурних і числових експери-
ментів. Методи побудови лінійних моделей соціально-економічних 
і екологічних залежностей з використанням даних натурних експе-
риментів і спостережень. Методи побудови узагальнених лінійно-па-
раметричних моделей. Критерії оптимальності математичної моделі. 
Мінімаксні критерії та мінімаксні алгоритми ідентифікації парамет-
рів мінімаксних моделей. 

Література [1; 5; 6; 12; 18]

Тема 3. Основні класи математичних моделей 
Закони, закономірності та гіпотези причинно-наслідкових зв’язків 

і залежностей. Лінійні та нелінійні моделі. Статичні та динамічні мо-
делі. Дискретні динамічні об’єкти і процеси. 

Література [1; 15; 16; 18]
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Тема 4. Комп’ютерні засоби математичного моделювання 
Електронні таблиці. Діаграми залежностей. Оптимізаційні задачі 

ідентифікації, прогнозування та оптимізації.
Література [1; 5; 6; 16; 17; 20]

Тема 5. методи і алгоритми побудови математичних  
моделей в умовах неповних даних

Методи побудови математичних моделей соціально-економічних 
та екологічних залежностей в умовах геометричної та ймовірнісної 
неповноти даних. Моделі і рішення в умовах ризику. Прикладні за-
дачі. 

Література [1–9]

Змістовий модуль іі. Математичне моделювання  
соціально-економічних та екологічних 
систем

Тема 6. ієрархія критеріїв оптимальності. граф-операторні 
моделі складних систем

Граф-операторні моделі ієрархічно керованих систем. Моделі і ме-
тоди багатокритеріального оцінювання. Агрегація критеріїв. 

Література [1–3; 17]

Тема 7. Прикладні задачі моделювання екологічних процесів
Системи контpолю та збиpання данних монiторiнгу навколишньо-

го середовища: стану повiтряного басейну, водних ресурсiв, динамiки 
грунтових процесiв і стану ресурсiв ґрунтiв. Математичне моделю-
вання і пpогнозування процесів антропогенного впливу: забруднення 
водних систем рiчок, озер, морiв, повiтря, ґрунтiв. Математичнi мо-
делi бiологiчних популяцiй та еколого-економiчних систем. Еколо-
го-економiчна модель басейну Днiпра. Iнформацiйне забезпечення 
регiональних еколого-економiчних систем. Геоiнформацiйна система 
та банк еколого-економiчних даних України.

Література [1; 4]
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Тема 8. Прикладні задачі моделювання соціально-економічних 
процесів

Економічні об’єкти, процеси та моделі. Соціальні процеси. При-
кладні задачі побудови стратегій для пошуку оптимально-компроміс-
них рішень на основі моделювання регіональної економіки в умовах 
ринку. 

Світова динаміка Форрестора. Моделі ринкової економіки. 
Література [1–7; 11; 15; 16]

ПИТАННЯ дЛЯ САмОКОНТрОЛЮ

 1. Сформулювати “основну проблему моделювання”. 
 2. Способи практичного розв’язання проблеми моделювання. 
 3. Сучасний математично-комп’ютерний інструментарій моделю-

вання.
 4. Основні етапи побудови математичної моделі за даними натур-

них спостережень.
 5. Класифікація математичних моделей для прогнозування про-

цесів і оптимізації систем. 
 6. Методи обробки даних спостережень.
 7. Основні типи математичних моделей.
 8. Загальний вид лінійних математичних моделей.
 9. Нелінійні статистичні моделі.
 10. Нелінійні динамічні моделі.
 11. Дискретні моделі.
 12. Агреговані моделі.
 13. Приклади математичних моделей екології довкілля.
 14. Приклади математичних моделей ринкової економіки.
 15. Математично-комп’ютерний інструментарій для моделювання 

складних систем.
 16. Прикладні задачі математичного моделювання.
 17. Критерії оптимальності математичної моделі.
 18. Математичні методи оптимізації моделі. 
 19. Прогнозування та оптимізація методами обчислювальних експе-

риментів. 
 20. Задача ідентифікації параметрів математичної моделі. 
 21. Лінійні та нелінійні моделі. 
 22. Статичні та динамічні моделі.
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 23. Градієнтні методи ідентифікації параметрів моделі за даними 
спостережень.

 24. Алгоритми градієнтних методів ідентифікації.
 25. Критерії оптимальності моделей прогнозування. 
 26. Оптимальні рішення в умовах неповних даних. 
 27. Приклади дискретних моделей.
 28. Задачі багатокритеріальної оптимізації. 
 29. Математичні моделі неперервних динамічних систем і процесів. 
 30. Програмні засоби оптимізації.
 31. Ієрархічно-керовані системи. 
 32. Оптимальні стратегії для ієрархічно-керованих систем. 
 33. Методи прийняття оптимальних рішень в ієрархічно-керованих 

системах. 
 34. Поняття оптимального договору в ієрархічно-керованій системі.
 35. Методи моделювання в умовах неповних даних. 
 36. Які задачі прогнозування соціально-економічних та екологічних 

процесів розв’язують з використанням математичних моделей? 
 37. Геометрична та ймовірнісна неповнота даних. 
 38. Критерії оптимальності в умовах неповних даних. 
 39. Оптимальні рішення в умовах геометричної неповноти даних. 
 40. Оптимальні рішення в умовах ймовірнісної неповноти даних. 
 41. Мінімаксні критерії оптимізації моделі. 
 42. Методи побудови мінімаксних моделей. 
 43. Методи і алгоритми опорних градієнтів для задач мінімаксної оп-

тимізації.
 44. Математична модель оптимально керованого процесу. 
 45. Математичні моделі нелінійних керованих систем. 
 46. Числові експерименти для прогнозування керованих процесів в 

умовах стохастичної неповноти даних. 
 47. Задачі двоетапного прийняття оптимальних рішень в умовах не-

повних даних. 
 48. Екстремальні задачі математичної статистики. 
 49. Методи стохастичних градієнтів для пошуку оптимальних рішень 

в умовах неповних даних. 
 50. Ризики та оптимальні рішення в умовах ризику. 
 51. Алгоритми стохастичних градієнтів. 
 52. Описати алгоритми методів лінеаризації. 
 53. Сформулювати задачу управління в умовах ризику та неповних 

даних. 
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 54. Задачі багатокритеріальної оптимізації. 
 55. Математичні моделі пошуку оптимальних рішень в умовах бага-

токритеріальності. 
 56. Побудова агрегованих критеріїв. 
 57. Методи ранжування в умовах багатокритеріальності. 
 58. Математичні моделі ієрархічно-керованих систем. 
 59. Методи побудови компромісних рішень. 
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