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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показника

Галузьзнань,
спеціальність, рівень
вищої освіти

Характеристика
навчальної дисципліни

Спеціальність - 051
«Економіка» (05 - соціальні
та поведінкові науки)

Рік підготовки - 1
Семестр - 2
Лекції - 26 годин
Практичні, семінарські - 24
годин
Лабораторні - 0
Самостійна робота - 100
годин

Третій (освітньо-науковий)
рівень вищої освіти

Вид контролю: залік

Кількість кредитів - 5
Змістовних модулів - 3

Аудиторних годин - 50
години

Загальна кількість годин 150

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців
Навчальна дисципліна «Моделювання еколого-економічних та соціальних
процесів» с однією з базових у підготовці фахівців в галузі економіки
природокористування, оскільки надає можливість опанувати інструментами
побудови та використання математичних моделей для прогнозування і
оптимізації реальних соціально-економічних та екологічних процесів, зокрема в
реальних умовах, тобто в умовах наявності неповних даних і неповних знань.
Завданий вивчення дисципліни
Ознайомити з технологією моделювання реальних економічних,
екологічних та соціальних процесів, формування системи знань з методології,
методики та інструментарію побудови і дослідження математичних чи
імітаційних моделей. їх аналізу та використання, орієнтованих на використання
засобів обчислювальної техніки.
Вимоги до знань та вмінь, набутих в процесі вивчення дисципліни
У результаті вивчення курсу аспірант повинен:
знати: методи математичного моделювання соціально-економічних та
екологічних процесів, зокрема, класичні аналітичні моделі мікро- та
макроекономіки, екології та еколого-економічної взаємодії згідно з концепцією
сталого розвитку тощо.
вміти: застосовувати найпоширеніші методи математичного моделювання
соціально-економічних та екологічних процесів для науково-дослідних проектів.

3. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Моделювання соціально-економічних процесів. Теорія споживання. Теорія
виробництва. Моделі поведінки організації. Неокласична теорія одно

продуктової організації. Теорія багато продуктової організації. Моделі ринку та
теорія загальної рівноваги. Поняття попиту, еластичності, пропозиції.
Моделювання процесів економічного зростання та розподілу капіталовкладень.
Макроекономічна нестабільність. Цикли ділової активності, безробіття,
інфляція. Моделювання екологічних процесів. Модель «хижак - жертва».
Модель озерної екосистеми. Концепція стійкого розвитку і моделювання
еколого-економічної взаємодії. Міжгалузева модель Леонтьева-Форда.
Імітаційні моделі. Глобальні еколого-економічні моделі.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Моделювання та системний аналіз динамічних
процесів
Тема 1. Поняття моделей і моделювання. Класифікація засобів моделювання.
Поняття економічної системи і принципи її моделювання. Етапи економікоматематичного моделювання. Загальний вид математичних моделей та основні
напрямки їхнього аналізу. Класифікація економіко-математичних моделей.
Тема 2. Наукові напрямки системного аналізу. Система, її структура і
функціонування. Синергетичний підхід в аналізі складних систем.
Змістовний модуль 2. Математичні основи нелінійної динаміки і аналізу
складних систем
Тема 3. Моделі і аналіз нелінійних динамічних систем. Системи звичайних
диференційних рівнянь. Основні визначення і теореми. Аналіз нелінійної
системи з дискретним часом. Використання теорії різницевих рівнянь для
моделювання процесу мобілізації. Основи теорії диференційних рівнянь.
Тема 4. Аналіз нелінійних економічних систем, шо розвиваються. Основні
дослідження стійкості нелінійних динамічних систем. Якісний аналіз
економічної системи, то знаходиться під впливом новітніх інформаційних
технологій (HIT).
Змістовний модуль 3. Моделі та аналіз складних процесів і систем
Тема 5. Деякі базові математичні моделі та їхнє застосування в дослідженні
соціально-економічних процесів. Модель Мальтуса. Логістична модель.
Експоненційна модель з відловом. Логістична модель з відловом. М'яка
логістична модель з відловом. Модель Лотки-Вольтерра.
Тема 6. Модель війни або битви. Оптимізація як шлях до катастрофи. Жорсткі
моделі як шлях до помилкових передбачень. Математика і математична освіта у
сучасному світі. Моделі нелінійної економічної динаміки з урахуванням
швидкості встановлення змінних.
Тема 7. М’яке нелінійне управління, синергетичний підхід в управлінні.
Елобальне моделювання і аналіз світової динаміки. Модель світової динаміки
Форрестера. Елобальна модель динаміки Месаровіча-Пестеля (М-П-модель).

Тема 8. Теорія динамічного хаосу та її застосування. Динамічний хаос.
Економічний хаос у детермінованих системах. Економічний хаос у дискретній
системі. Аперіодичне оптимальне економічне зростання. Хаос і економічне
прогнозування. Деякі критерії класифікації атракторів. Дивні атрактори.
Динамічний хаос і обмеження області прогнозу. Застосування теорії хаосу.
Динамічне моделювання фінансових часових рядів. Придушення хаосу і
сердечна аритмія. Хаос і впорядкованість сучасних економічних форм. Хаос і
взаємодія в сучасних системах ринків.

5. СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОГО ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ__________ ____________
Вид
навчальної
роботи

№ теми і зміст

Кількість
годин

Семінари, практичні

Кількість
№
годин
роботи
Модуль 1. Моделювання та системний аналіз динамічних процесів
4
1
4
Тема 1. Поняття моделей і моделювання.
Класифікація засобів моделювання.
Поняття економічної системи і принципи її
моделювання. Етапи економікоматематичного моделювання. Загальний
вид математичних моделей та основні
Лекція
напрямки їхнього аналізу. Класифікація
економіко-математичних моделей.
і
2
Тема 2. Наукові напрямки системного
1
аналізу. Система, її структура і
функціонування. Синергетичний підхід в
аналізі складних систем
6
ВСЬОГО
6
Модуль 2. Математичні основи нелінійної динаміки і аналізу складних систем
2
2
Тема 3. Моделі і аналіз нелінійних
1
динамічних систем. Системи звичайних
диференційних рівнянь. Основні
визначення і теореми. Аналіз нелінійної
системи з дискретним часом.
Використання теорії різницевих рівнянь
!
для моделювання процесу мобілізації.
Основи теорії диференційних рівнянь.
Лекція
1
4
Тема 4. Аналіз нелінійних економічних
4
систем, шо розвиваються. Основні
дослідження стійкості нелінійних
динамічних систем. Якісний аналіз
економічної системи, то знаходиться під
впливом новітніх інформаційних
технологій (HIT).
6
6
ВСЬОГО
Модуль 3. Моделі та аналіз складних процесів і систем
4
1
4
Тема 5. Деякі базові математичні моделі та
Лекція
їхнє застосування в дослідженні соціально-

-

-

-

!

економічних процесів. Модель Мальтуса.
Логістична модель. Експоненційна модель
з відловом. Логістична модель з відловом.
М'яка логістична модель з відловом.
Модель Лотки-Вольтерра.
Тема 6 . Модель війни або битви.
Оптимізація як шлях до катастрофи.
Жорсткі моделі як шлях до помилкових
передбачень. Математика і математична
освіта у сучасному світі. Моделі нелінійної
економічної динаміки з урахуванням
швидкості встановлення змінних.
Тема 7. М’яке нелінійне управління:
синергетичний підхід в управлінні.
Глобальне моделювання і аналіз світової
динаміки. Модель світової динаміки
Форрестера. Глобальна модель динаміки
Месаровіча-Пестеля (М-П-модель).
Тема 8. Теорія динамічного хаосу та її
застосування. Динамічний хаос.
Економічний хаос у детермінованих
системах. Економічний хаос у дискретній
системі. Аперіодичне оптимальне
економічне зростання. Хаос і економічне
прогнозування. Деякі критерії класифікації
атракторів. Дивні атрактори. Динамічний
хаос і обмеження області прогнозу.
Застосування теорії хаосу. Динамічне
моделювання фінансових часових рядів.
Придушення хаосу і сердечна аритмія.
Хаос і впорядкованість сучасних
економічних форм. Хаос і взаємодія в
сучасних системах ринків.
ВСЬОГО
РАЗОМ

-

4

1

9

2

1

4

4

1

2

14
26

12
24

-

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№

Тема

Годин

Е
9
9-5
4.
5.

Модель, моделювання, прогнозування і управління
Рівняння і аналіз складних систем
Елементи теорії стійкості систем

2
2
2
2
2

6.
7.
8.
9.
10.

Моделювання і аналіз соціально-економічних систем
Приклад моделювання і аналізу соціально-економічних процесів.
Моделі нелінійної економічної динаміки з урахуванням швидкості
2
встановлення змінних.
2
М'яке нелінійне управління: синергетичний підхід в управлінні.
Теорія динамічного хаосу та її застосування. Динамічний хаос.
Економічний хаос у детермінованих системах.
Методи управління хаосом у динамічних системах.

2
2

11.

12

Технології аналізу інформації, синтезу і прийняття рішень у складних
системах. Нечітка логіка і нечітке моделювання. Моделювання і2
прогнозування на основі штучних нейронних мереж.
Нейронечіткі системи. Способи інтеграції нечітких і нейронних систем 2

Кількість балів за виконання однієї роботи - 4 бали. Обладнання та форма
контролю: присутність та виконання завдання, оформлення звіту, виконання
інливідуального завдання.
7.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 100 годин.
Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів заочної форми навчання:
підготовка до аудитори их занять - 0.5 год. /1 год. занять, підготовка до
контрольних заходів - 6 год. на 1 кредит СКТС, опрацювання окремих тем або їх
частин, які не викладаються на лекціях.
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Лекційний курс ведеться з використанням мультимедійної установки, за
допомогою якої демонструються основні визначення, таблиці, схеми, наукові
формули, що розкривають зміст теми. Дія вивчення основних тем підготовлені
лекційні заняття за допомогою програми Microsoft PowerPoint.
Практичні заняття проводяться шляхом виконання практичних завдань,
оформлення їх належним чином та захисту. Самостійно здобувані виконують
модульні контрольні з кожного змістовного модуля.

9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Шкала оцінки роботи аспірантів на протязі навчального періоду в балах
Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Присутність на лекція - 0,5
Активність, наявність
конспекту - 0.5

Присутність - 1
Виконання практичного
завдання - 1
Оформлення роботи,
представлення звіту за
розкладом занять - 1

Виконання і представлення
індивідуального завдання
згідно розкладу занять - 1

Всього - 1

Всього за одне завдання - 1

Всього - 3
Позапрограмна ініціативна робота
Написання реферату - 5
Участь у наукових дослідженнях - 10
Участь у конференціях - 5
Наукові публікації - 20

Модульний контроль проводиться у письмовій формі, шо включає 3 питання для
здобувачів. що набрали менше 60 балів за результатами поточного контролю знань.
Правильна відповідь:
на 3 питання - ЗО балів
на 2 питання - 20 балів
на 1 питання - 10 балів.
При відсутності правильних відповідей на питання призначається повторний залік

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю
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Анотація нормативної навчальної дисципліни
Цикл дисциплін професійної підготовки «Моделювання екологоекономічних та соціальних процесів»
1.
Основна мета засвоєння курсу є засвоєння методичних засад та
ознайомлення з найбільш визначними науковими досягненнями екологічної
науки та практики та у висвітленні методико-організаційних засад науководослідної діяльності, шо сприятиме орієнтації в складному процесі
наукового дослідження.
2.
Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців
даного напряму (спеціальності). Дисципліна «Моделювання екологоекономічних та соціальних процесів» дозволяє набути здобувачам
додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін
поглибленої фахової підготовки і тісно пов'язана з дисциплінами
фундаментальної природничо-наукової та професійної підготовки.
Міждисциплінарні зв'язки: «Біологія», «Хімія з основами біогеохімії»,
«Вища
математика»,
«Фізика»,
«Біофізика»,
«Інформатика та
системологія», «Ґрунтознавство», «Гідрологія», «Метеорологія та
кліматологія», «Загальна екологія (та неоекологія)», «Ландшафтна
екологія», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Екологічна
безпека», «Екологозбалансований розвиток», «Заповідна справа»,
«Моніторинг довкілля», «Екологічна експертиза», «Екологічний контроль і
аудит», «Екологічний менеджмент (управління»), «Соціальна екологія»,
«Екологія людини», «Техноекологія», «Урбоекологія», «Агроекологія»
тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1.
Моделювання та системний аналіз динамічних процесів.
2.
Математичні основи нелінійної динаміки і аналізу складних
систем.
3.
Моделі та аналіз складних процесів і систем.
3. Основні завдання, що мають бути вирішенні при навчанні.
Ознайомити з технологією моделювання реальних економічних,
екологічних та соціальних процесів, формування системи знань з
методології, методики та інструментарію побудови і дослідження
математичних чи імітаційних моделей. їх аналізу та використання,
орієнтованих на використання засобів обчислювальної техніки
4. Очікувані результати. У результаті вивчення курсу аспірант
повинен:
знати: методи математичного моделювання соціально-економічних
та екологічних процесів, зокрема, класичні аналітичні моделі мікро- та
макроекономіки, екології та еколого-економічної взаємодії згідно з
концепцією сталого розвитку тощо.

вміти: застосовувати найпоширеніші методи математичного
моделювання соціально-економічних та екологічних процесів для науководослідних проектів.
Сформовані компетентності:
- вміння шукати публікації, дослідження, винаходи для аналізу і
організації проведення власних наукових досліджень з екологічної
проблематики;
- Рефератувати наукову технічну, методологічну, навчальнометодичну, науково- популярну інформацію;
- Формулювати тему дослідження, визначати об’єкт, предмет, мету,
завдання наукового дослідження;
Фіксувати, опрацьовувати та публікувати результати наукового
дослідження.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години / 5
кредитів ECTS.
5. Короткий зміст навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Моделювання та системний аналіз
динамічних процесів
Тема 1. Поняття моделей і моделювання. Класифікація засобів
моделювання. Поняття економічної системи і принципи її моделювання.
Етапи
економіко-математичного
моделювання.
Загальний
вид
математичних моделей та основні напрямки їхнього аналізу. Класифікація
економіко-математичних моделей.
Тема 2. Наукові напрямки системного аналізу. Система, її структура і
функціонування. Синергетичний підхід в аналізі складних систем.
Змістовний модуль 2. Математичні основи нелінійної динаміки і
аналізу складних систем
Тема 3. Моделі і аналіз нелінійних динамічних систем. Системи
звичайних диференційних рівнянь. Основні визначення і теореми. Аналіз
нелінійної системи з дискретним часом. Використання теорії різницевих
рівнянь для моделювання процесу мобілізації. Основи теорії диференційних
рівнянь.
Тема 4. Аналіз нелінійних економічних систем, шо розвиваються.
Основні дослідження стійкості нелінійних динамічних систем. Якісний
аналіз економічної системи, то знаходиться під впливом новітніх
інформаційних технологій (HIT).
Змістовний модуль 3. Моделі та аналіз складних процесів і систем
Тема 5. Деякі базові математичні моделі та їхнє застосування в
дослідженні соціально-економічних процесів. Модель Мальтуса.

Логістична модель. Експоненційна модель з відловом. Логістична модель з
відловом. М'яка логістична модель з відловом. Модель Лотки-Вольтерра.
Тема 6. Модель війни або битви. Оптимізація як шлях до катастрофи.
Жорсткі моделі як шлях до помилкових передбачень. Математика і
математична освіта у сучасному світі. Моделі нелінійної економічної
динаміки з урахуванням швидкості встановлення змінних.
Тема 7. М' яке нелінійне управління: синергетичний підхід в
управлінні. Глобальне моделювання і аналіз світової динаміки. Модель
світової динаміки Форрестера. Глобальна модель динаміки МесаровічаПестеля (М-П-модель).
Тема 8. Теорія динамічного хаосу та її застосування. Динамічний
хаос. Економічний хаос у детермінованих системах. Економічний хаос у
дискретній системі. Аперіодичне оптимальне економічне зростання. Хаос і
економічне прогнозування. Деякі критерії класифікації атракторів. Дивні
атрактори. Динамічний хаос і обмеження області прогнозу. Застосування
теорії хаосу. Динамічне моделювання фінансових часових рядів.
Придушення хаосу і сердечна аритмія. Хаос і впорядкованість сучасних
економічних форм. Хаос і взаємодія в сучасних системах ринків.
6.
Обсяги навчального навантаження та терміни викладання
курсу. На вивчення дисципліни відводиться 150 години (3 кредити ЄКТС).
з яких: лекційних 6 год., практичних 24 год., самостійної роботи здобувачів
- 100 год.
7.
Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.
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8. Система оцінювання:
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних
заняттях, оцінювання 3-х модульних контрольних робіт, виконання
самостійної роботи.
Підсумковий контроль: залік.

