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ВСТУП 

 

Начальна дисципліна «Моделювання соціально-економічних процесів» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки _бакалаврів_ напряму 6.040302 –  Інформатика, 

включає розділи, які необхідні для дослідження особливостей соціально-економічних систем (СЕС), 

практичного засвоєння засобів моделювання та прогнозування їх динаміки, формування необхідних 

професійних навичок. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Моделювання соціально-економічних 

процесів» є моделі та методи дослідження соціально-економічних процесів. 

Міждисциплінарні зв’язки: математичні знання, які студент повинен отримати вивчаючи 

навчальний курс «Методи оптимізації та дослідження операцій», призвані відіграти важливу роль у 

його практичній діяльності. Ці знання також необхідні для успішного виконання випускної роботи 

бакалавра. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Моделювання сфер споживання та виробництва. Динамічне програмування. 

2. Моделювання сіткових графіків та керування запасами. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання соціально-економічних 

процесів» є формування у студентів поглиблених знань методологічного та математичного апарату, 

які необхідні для дослідження та прогнозування процесів у СЕС. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Моделювання соціально-

економічних процесів» є формування у студентів знань та вмінь будувати математичні моделей 

соціально-економічних процесів; застосування систем комп’ютерної математики щодо дослідження 

моделей та проведення аналізу отриманих результатів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

основні напрями розвитку та методи моделювання процесів в СЕС, особливості їх 

застосування при формулюванні та розв’язанні науково-технічних, соціально-економічних задач; 

вміти:  

користуватись методологією моделювання та прогнозування процесів при дослідженні СЕС та 

при комп’ютерній реалізації їх математичних моделей; довідниками та іншими джерелами 

інформації та даних, які необхідні для досягнення мети дослідження. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

   Змістовий модуль 1. Моделювання сфер споживання та виробництва. Динамічне 

програмування 

Предмет начального курсу. Поняття про соціально-економічні процеси. Теорія систем, 

математичне моделювання та системний аналіз як методологічна база моделювання соціально-

економічних процесів. Особливості моделювання соціально-економічних процесів. Принципова 

невизначеність та вплив результатів вимірювання на прогнозну динаміку СЕС. Основні задачі 

класичної теорії споживання. Функція корисності та її властивості. Загальна модель споживного 

вибору. Використання виробничих функцій в економіко-математичному моделюванні. Види 

виробничих функцій та способи їх завдань. Задача динамічного програмування. Принцип 

оптимальності Беллмана. 

   Змістовий модуль 2. Моделювання сіткових графіків та керування запасами 

Побудова, розрахунок і аналіз сіткових моделей. Оптимізація сіткових графіків. Керування 

проектами з невизначеним часом виконання робіт. Основні поняття теорії керування запасами. 

Класифікація систем постачання та їхніх моделей. Модель Уілсона. Модель планування 

економічного розміру партії. Моделі керування виробничими запасами з урахуванням попиту та цін 

на продукцію. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота,  модульний контроль. 


