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1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

з
(КОМПЕТЕНТНОСТІ),
ї ї МІСЦЕ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Метою дисципліни «Математичне моделювання в наукових дослідженнях»
є формування системи знань з методології та інструментарію побудови й
використання різних типів математичних моделей.
Головним завданням дисципліни є вивчення основних принципів та
інструментарію постановки задач, побудови математичних моделей, методів їх
розв'язування та аналізу.
Предметом навчальної дисципліни «Математичне моделювання в
наукових дослідженнях» є методологія та інструментарій побудови і
розв'язування задач моделювання явищ, процесів та систем.
Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни «Математичне
моделювання в наукових дослідженнях»:
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел;
- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
- здатність планувати та прогнозувати розвиток економічних систем
(макро- та мікрорівня);
- здатність моделювати економічні процеси, системи, явища,
використовуючи апарат математичного та комп'ютерного моделювання.
За результатами вивчення дисципліни аспіранти мають:
Знати:
• основні типи математичних моделей процесів і систем;
• основні принципи побудови математичних моделей;
• принципи системного підходу;
• етапи розв'язування складних системних задач;
• методи дослідження графових моделей систем;
• методи математичного моделювання та аналіз їх використання в різних
галузях науки;
• послідовність побудови й перевірки коректності математичної моделі;
• основні моделі та методи прогнозування;
• принципи роботи в комп'ютерних системах моделювання.
Вміти:
використовувати математичні методи дослідження різноманітних
процесів;
• застосовувати теоретичні положення аналізу даних для розв'язування
практичних задач моделювання;
• робити дослідження структурної схеми системи на основі графових
моделей;
• здійснювати математичну постановку та розв'язувати задачі оптимізації
показників;
•
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2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН
ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)
Для вивчення дисципліни відводиться 90 год. / 3 кредитів ECTS (лекцій 16 год., практичних занять - 12 год., самостійної роботи - 62 год.), підсумковий
контроль - залік.
Назва теми

Тема 1.
Концептуальні
аспекти
математичного
моделювання
Тема 2. Основи
системного аналізу
Тема 3. Оптимізаційні
методи і моделі
Тема 4. Математичні
моделі прогнозування
Тема 5. Дослідження
якості математичних
моделей
Тема б. Методи
ранжування
альтернатив
Тема 7. Експертні
методи моделювання
Разом

Кількість годин
Усього
з них:
годин / лекції
практичні
кредитів
заняття /
МК

Форми
самосконтролю*
тійна
робота
аспірантів

б

2

0

4

Т,РМГ

14

2

2

10

Т,РМГ

14

2

2

10

Т,РМГ

14

4

2

8

Т,РМГ

14

2

2

10

Т,РМГ

14

2

2

10

Т,РМГ

14

2

2

10

Т,РМГ

62

X

Підсумковий контроль - залік
90/3
16
12

Примітка:
Т - тестування; РМГ - робота в малих групах.

6

4. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ АСПІРАНТІВ
Результати
Робочий час
Оцінювання
в балах
навчання
аспіранта,
Навчальна діяльність*
год.
Знати:
Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання
основні типи
математичних
План лекції № 1
2
моделей процесів і
1. Поняття моделі і моделювання.
систем
2. Математична
модель,
основні
етапи
процесу
моделювання.
Вміти:
3. Класифікація моделей.
4. Основні типи математичних моделей.
використовувати
математичні методи
5. Етапи математичного аналізу процесів, явищ, об'єктів і
дослідження
систем.
різноманітних
Список рекомендованих джерел:
процесів
Основний: 4, 5.
Додатковий: 11, 12, 16, 20.
Інтернет-ресурси: 21-23.
Самостійна робота аспірантів: вивчення та доповнення
матеріалу лекції, підготовка до практичного заняття за
питаннями теми, вивчення основної та додаткової літератури,
підготовка до тестування.
Індивідуальна
робота:
на
основі
опрацювання
спеціалізованої літератури, фахових періодичних видань,
Internet-джерел
підготовити
за допомогою
програмного
забезпечення (Microsoft PowerPoint, Prezi тощо) презентацію за
темою «Коцептуальні аспекти математичного моделювання».

4

4

7

Результати
навчання

Знати:
Тема 2. Основи системного аналізу
принципи
системного підходу;
План лекції № 2
етапи розв'язування
1. Структурна схема системи
складних системних
2. Визначення квазімінору.
задач;
3. Алгоритм методу квазімінорів.
4. Знаходження множини всіх шляхів у системі.
методи дослідження
графових моделей
5. Арифметика Шимбела. Визначення найкоротшого
систем
найдовшого зі шляхів.

Вміти:
робити дослідження
структурної схеми
системи на основі
графових моделей

Робочий час
аспіранта,
год.

Навчальна діяльність*

Оцінювання
в балах

2

та

Список рекомендованих джерел:
Основний: 3, 4.
Додатковий: 12, 16.
Інтернет-ресурси: 23.
Самостійна робота аспірантів: підготовка до практичного
заняття за питаннями теми, вивчення основної та додаткової
літератури, інтернет-джерел, підготовка до тестування.
Індивідуальна робота: на основі опрацювання спеціалізованої
літератури, фахових періодичних видань, Internet-джерел
підготовити за допомогою програмного забезпечення (Microsoft
PowerPoint, Prezi тощо) презентацію за темою «Основи
системного аналізу»
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6

8

Результата
навчання

Навчальна діяльність*

Робочий час
аспіранта,
год.

Оцінювання
в балах

2

10

Практичне заняття № 1
Побудова та аналіз структурних моделей систем
Мета: використання методу квазімінорів для відшукання шляхів
між двома визначеними елементами системи.

Знати:
основні принципи
побудови
математичних
моделей;
методи дослідження
графових моделей
систем
Вміти:
здійснювати
математичну
постановку та

Завдання: для заданої системи автошляхів обчислити всі
можливі
маршрути
між
двома
визначеними
містами;
підрахувати кількість шляхів для системи, заданої матрицею
суміжності її елементів; для заданої графової моделі системної
плати ЕОМ за методом квазімінорів знайти систему ишейфів,
які можуть з 'єднувати дві визначені мікросхеми; обчислити для
заданої системи шляхи між двома заданими вершинами.
Тема 3. Оптимізаційні методи і моделі

1.
2.
3.
4.

2

План лекції № 3
Сутність теорії оптимізації.
Загальна задача лінійного програмування.
Методи розв'язування оптимізаційних задач.
Програмні засоби оптимізації математичних моделей..

Список рекомендованих джерел:
Основний: 1, 2, 6, 7.
Додатковий: 9, 14, 19, 20.
Інтернет-ресурси: 21-23.
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Результати
навчання
розв'язувати задачі
оптимізації
показників

Знати:
методи
математичного
моделювання та
аналіз їх
використання в
різних галузях науки;
основні моделі та
методи
прогнозування

Навчальна діяльність*
Самостійна робота аспірантів: підготовка до практичного
заняття за питаннями теми, вивчення основної та додаткової
літератури, підготовка до тестування.
Індивідуальна робота: на основі опрацювання спеціалізованої
літератури, фахових періодичних видань, Internet-джерел
підготовити за допомогою програмного забезпечення (Microsoft
PowerPoint, Prezi тощо) презентацію за темою «Оптимізаційні
методи і моделі»
Практичне заняття № 2
Оптимізаційні методи і моделі
Мета: побудова математичних моделей оптимізаційних задач та
їх програмна реалізація.

Робочий час
аспіранта,
год.
10

6

2

Завдання:
для
заданої
дескриптивної
моделі
скласти
математичну модель і здійснити її оптимізацію в одному з
програмних середовищ.
Тема 4. Математичні моделі прогнозування
План лекції № 4
1. Основи кореляційно-регресійного аналізу.
2. Аналіз часових та просторових рядів.
3. Методи лінійного регресійного аналізу.
План лекції № 5
1. Багатофакторні регресійні моделі.
2. Матричний метод найменших квадратів.

Оцінювання
в балах

2

2

10

10
Результати
навчання

Вміти:
використовувати
основні методи
прогнозування для
аналізу та
дослідження станів
соціальноекономічних
процесів в
майбутньому

Навчальна діяльність*

Робочий час
аспіранта,
год.

Оцінювання
в балах

3. Багатофакторне прогнозування
4. Коефіцієнт множинної кореляції.
Список рекомендованих джерел:
Основний: 5.
Додатковий: 10, 15.
Інтернет-ресурси: 24.
Самостійна робота аспірантів: підготовка до практичного
заняття за питаннями теми, вивчення основної та додаткової
літератури, підготовка до тестування.
Індивідуальна робота: на основі опрацювання спеціалізованої
літератури, фахових періодичних видань, Internet-джерел
підготовити за допомогою програмного забезпечення (Microsoft
PowerPoint, Prezi тощо) презентацію за темою «Математичні
моделі прогнозування»

8

6

2

10

Практичне заняття № 3
Моделі регресійного аналізу
Мета: побудова прогнозних моделей у вигляді лінійних функцій.
Завдання: на основі
статистичних
даних
побудувати
економіко-математичну
модель прогнозу залежності показника
Y від фактору X. Для обчислення
коефіцієнтів
моделі
використати:
а) метод натягнутої нитки;
б) метод сум;
в) метод найменших квадратів.
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Результати
навчання

Знати:
послідовність
побудови й
перевірки
коректності
математичної моделі;
основні моделі та
методи
прогнозування;

Вміти:
досліджувати якість,
адекватність та
значущість
математичних
моделей

Навчальна діяльність*

Робочий час
аспіранта,
год.

Обчислити прогнозне значення показника для заданого значення
фактору. Побудувати в одній системі координат:
1) точковий графік початкових статистичних даних;
2) графіки
регресійних
прямих,
отриманих
різними
методами;
3) прогнозні
значення
показника,
отримані
різними
методами.
Тема 5. Дослідження якості математичних моделей
План лекції № 6
1. Критерії якості математичних моделей.
2. Помилка моделі.
3. Коефіцієнти детермінації та кореляції.
4. Перевірка моделі на адекватність.
5. Перевірка значущості коефіцієнтів моделі.

2

Список рекомендованих джерел:
Основний: 5.
Додатковий: 10, 13, 15, 18.
Інтернет-ресурси: 24.

Самостійна робота аспірантів: підготовка до практичного
заняття за питаннями теми, вивчення основної та додаткової
літератури, підготовка до тестування.
Індивідуальна робота: на основі опрацювання спеціалізованої

10

Оцінювання
в балах

%
12

Результати
навчання

Навчальна діяльність*

Робочий час
аспіранта,
год.

літератури, фахових періодичних видань, Internet-джерел
підготовити за допомогою програмного забезпечення (Microsoft
PowerPoint, Prezi тощо) презентацію за темою «Моделі
регресійного аналізу»
Практичне заняття № 4
Специфікація нелінійних моделей

Оцінювання
в балах
6

2

10

Мета: перевірка критеріїв якості моделей та опанування методів
нелінійного регресійного аналізу.

Знати:
принципи
ієрархічного підходу
до розв'язування
складних системних
задач
Вміти:
Використовувати
методи і процедури
ранжування
альтернатив при

Завдання: На основі статистичних даних фактору і показника
знайти найкращий вид математичної функції, який відображає
залежність
показника від фактору та дослідити
основні
характеристики якостірегресійних
моделей.
Тема 6. Методи ранжування альтернатив
План лекції № 7
1. Декомпозиція проблеми.
2. Побудова ієрархічної моделі.
3. Експертне оцінювання переваг
4. Метод аналізу ієрархій.
5. Розрахунок міри узгодженості висновків.
Список рекомендованих джерел:
Основний: 4, 5.
Додатковий: 11-13, 16, 20.

2

10

t

>
13

Результати
навчання

Навчальна діяльність*

Робочий час
аспіранта,
год.

Самостійна робота аспірантів: підготовка до практичного
дослідженні
складних ієрархічних заняття за питаннями теми, вивчення основної та додаткової
літератури, підготовка до тестування.
систем
Індивідуальна робота: на основі опрацювання спеціалізованої
літератури, фахових періодичних видань, Internet-джерел
підготовити за допомогою програмного забезпечення (Microsoft
PowerPoint, Prezi тощо) презентацію за гемою «Методи
ранжування альтернатив».
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Практичне заняття № 5
Метод аналізу ієрархій
Мета: побудова ієрархічних моделей розв'язання проблеми на
основі ранжування альтернатив.
Завдання: Розрахувати,
використовуючи
метод
аналізу
ієрархій, пріоритети
чотирьох альтернатив
забезпечення
банківського кредиту (А - іноземна валюта; Б - дорогоцінні
метали, В - цінні папери; Г - нерухомість)
у задачі
багатокритеріальної оптимізації з такими критеріями:

А1
А2
A3
А4

І група економічних критеріїв:
- зменшення фінансового ризику від кредитування;
- ймовірність збільшення вартості застави;
— повернення вартості;
— ліквідність застави;

Оцінювання
в балах

10

%
14

Результати
навчання

Знати:
критерії якості та
об'єктивності
експертних оцінок;
індивідуальні та
групові критерії
прийняття рішень в
умовах
невизначеності
Вміти:
застосовувати
експертні методи
моделювання
процесів;
користуватися
прикладними
програмами MS
Excel, Curve Expert,

Навчальна діяльність*
II група фізичних критеріїв:
А5 — відсутність зносу;
А6 - наявність
(необхідність)
місця для
зберігання
застави;
III група юридичних критеріїв:
А 7 — законодавчо оформлене право забезпечення;
А8 — гарантії на використання
забезпечення.
Тема 7. Експертні методи моделювання
План лекції № 8
1. Допустимі, ефективні та оптимальні рішення.
2. Індивідуальний вибір в умовах невизначеності. Критерії
Гурвіца, Севіджа, песимізму, оптимізму максимуму середнього
виграшу.
3. Груповий вибір в умовах невизначеності. Критерій Курно,
критерії Парето та Еджворта.
4. Методи оцінки узгодженості думок експертів. Коефіцієнт
конкордації.
Список рекомендованих джерел:
Основний: 2, 5.
Додатковий: 12, 13, 17.
Інтернет-ресурси: 23.
Самостійна робота аспірантів: підготовка до практичного
заняття за питаннями теми, вивчення основної та додаткової
літератури, підготовка до тестування.
Індивідуальна робота: на основі опрацювання спеціалізованої
літератури, фахових періодичних видань, Internet-джерел

Робочий час
аспіранта,
год.

Оцінювання
в балах

2

10

6

15
Результати
навчання
MathCAD, Maple та
іншими для
побудови і
дослідження
математичних
моделей

Разом

Навчальна діяльність*

Робочий час
аспіранта,
год.

Оцінювання
в балах

2

10

90

100

підготовити за допомогою програмного забезпечення (Microsoft
PowerPoint, Prezi тощо) презентацію за темою «Експертні методи
моделювання»
Практичне заняття № 6
Експертні методи моделювання
Мета: визначення оптимальних рішень з використанням
індивідуальних та групових оцінок.
Завдання: Наведено значення функції переваг для чотирьох
ситуацій, а також імовірності настання кожної з них наведені
в таблиці. Визначити оптимальне рішення з трьох можливих:
a) за критерієм песимізму (Вальда);
b) за критерієм оптимізму (домінуючого результату);
c) за критерієм Гурвіца з коефіцієнтом песимізму, 'рівним
0,25.
d) за критерієм
Ходжеса-Лемана.
Визначити оптимальний розподіл пріоритетів об 'єктів на
основі групових експертних оцінок.
Підсумковий контроль - залік

Примітка:
* Курсивом виділено питання, які розглядатимуться із застосуванням інтерактивних методів навчання (використання
комп 'ютерної техніки при виконанні практичних завдань, презентація, кейс-методи, -робота в малих групах).
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