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ВСТУП 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Моделювання соціально-

економічних процесів» – ознайомити студентів з методами побудови та 

дослідження математичних моделей соціально-економічних процесів із 

застосуванням методів оптимізації та дослідження операцій, математичного 

аналізу, чисельних методів і засобів комп’ютерної математики.  

Студент повинен знати: основні напрями розвитку та методи 

моделювання процесів у соціально-економічних системах, особливості їх 

застосування під час формулювання та розв’язання науково-технічних і 

соціально-економічних задач. 

Студент повинен уміти: користуватись методологією моделювання та 

прогнозування процесів під час дослідження соціально-економічних систем або 

процесів і комп’ютерній реалізації їх математичних моделей. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Моделювання соціально-

економічних процесів» студенти виконують лабораторні роботи. Кожна 

лабораторна робота містить 15 варіантів. Номери варіантів слід вибирати 

відповідно до номера студента у журналі академічної групи. Звіт до 

лабораторних робіт студенти оформляють на окремих аркушах форматом А4 

відповідно до змісту. Він повинен містити такі розділи: 

– титульну сторінку (зразок оформлення титульної сторінки звіту подано 

у додадку А); 

– тему та мету роботи; 

– постановку завдання; 

– опис усіх етапів виконання роботи; 

– висновки за результатами роботи. 

Кожна лабораторна робота, що виконана та захищена за графіком, 

установленим робочою програмою навчального курсу, оцінюється за 

критерієм оцінювання знань за 100-бальною шкалою (розділ 2). 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Загальна задача споживчого вибору 

Мета роботи: навчитися будувати та досліджувати загальну модель 

споживчого вибору. 

Короткі теоретичні відомості 

Ринковий попит формується на основі рішень, які приймають окремі 

особи, які, вибираючи товари або послуги (блага), ставлять перед собою 

визначену мету: з урахуванняміз своєї купівельної спроможності придбати різні 

блага у такій кількості і пропорціях, які б максимально їх задовольняли. 

Така поведінка споживача в теорії споживання називається раціональною, 

а споживач – раціональним. При цьому припускається, що ринок забезпечує 

свободу споживчого вибору, але існують окремі обмеження, які не дозволяють 

людям споживати все, що вони хочуть: ціни на товар, доход (бюджет) 

споживача. 

Для позначення задоволення від споживання благ економісти вживають 

термін «корисність». Корисність – це задоволення, яке споживач отримує від 

споживання товарів чи послуг або від будь-якої діяльності. 

Рівновага споживача – це оптимальний набір товарів, що максимізує 

корисність за певного обмеженого рівня бюджету (доходу) споживача та 

заданих цін. Споживацька рівновага передбачає: як тільки споживач отримує 

такий набір товарів, у нього зникає стимул змінювати цей набір. 

Загальна корисність – це корисність усіх одиниць блага. 

Механізм формування цього показника можна подати у вигляді функції 

корисності, яка є співвідношенням між обсягом споживаного блага та рівнем 

загальної корисності, який досягається при цьому споживачем. 

Якщо споживач не заощаджує частину своїх доходів, не бере та не дає в 

борг, то бюджет споживача можна виразити його витратами: 

NРУPXPI Nyx ... , 
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де І – бюджет споживача; Х, У, …, N – споживчі товари (їх кількість); Pх, Ру, …, 

РN  – ціни відповідних товарів. 

Бюджет споживача – це кількість грошей, яка доступна споживачеві для 

витрат у певний період часу. Цю рівність називають бюджетним обмеженням. 

Порядок виконання роботи 

 Завдання 1.1. Задана функція корисності 21

2

21

121, xxxxU ; ціни на 

блага: 81p  грош. од., 162p  грош. од.; дохід споживача 600D  грош. од.  

 Необхідно: 

1) побудувати загальну модель поведінки споживача; 

2) побудувати графік функції корисності; 

3) обчислити оптимальні значення попиту на блага *

1x , *

2x  та 

*

2

*

1

* , xxUU ; 

4) зобразити криву байдужості для 
*UU , бюджетну лінію та точку їх 

дотику – *

2

*

1 , xx . 

 Розв’язання. Задачу розв’язуємо за допомогою системи комп’ютерної 

математики MathCAD 15. 
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Завдання до лабораторної роботи 

 Таблиця 1.1 – Вихідні дані до лаботратрної роботи № 1 

Тип 

функції 

корисності 

Функція 

корисності 
Варіанти 

1 2 3 

Логариф- 

мічна i
i

i xaU ln
2

1

 

1 10,10a ; 15,10p ; 200D  

2 5,5a ;    15,12p ; 200D   

3 10,5a ;  15,15p ; 300D   

4 12,5a ;  10,15p ; 250D   

5 10,12a ; 12,10p ; 250D  

Мульти-

плікативна 

2

1i

b

i
ixaU  6 10a ;  5,0;3,0b ; 15,10p ; 200D  
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 Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 4 

  7 15a ;  5,0;8,0b ; 15,12p ; 200D  

  8 20a ; 8,0;5,0b ; 15,15p ; 300D   

  9 5a ;   3,0;5,0b ; 10,15p ; 250D   

  10 12a ; 8,0;3,0b ; 12,10p ;  250D  

Адитивна ib

i
i

i xaU
2

1

 

11 10,10a ; 5,0;3,0b 15,10p ; 300D  

12 5,5a ; 5,0;8,0b ; 15,12p ; 300D  

13 10,5a ; 3,0;5,0b ; 10,15p ; 350D   

14 12,5a ; 3,0;5,0b ; 10,15p ; 250D  

15 10,12a ; 8,0;3,0b ; 12,10p ; 250D  

 

Контрольні питання 

1. Сформулюйте основні задачі класичної сфери споживання. 

2. Як виглядає найпростіша модель поведінки споживачів? 

3. Що таке функція корисності та які її властивости? 

4. Надайте визначення загальної та граничної корисності блага. 

5. Сформулюйте правило максимізації корисності. 

6. Які чинники визначають вибір споживача в умовах ринкової 

економіки? 

Література: [7, с. 11–45; 2, с. 3–20; 10, с. 7–14]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Задача зміни оптимального стану споживача унаслідок 

зміни його доходу 

Мета роботи: навчитися знаходити попит на товари за зміною доходу. 

Короткі теоретичні відомості 

Поведінка споживача, залежно від рівня доходу, досліджується за 

допомогою лінії «доход–споживання» (IЕР). IЕР – це множина всіх 
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I 
б) 

оптимальних наборів зі зміною доходу споживача та незмінним 

співвідношенням цін. 

Нормальні товари – товари, які людина споживає у більшій кількості, 

коли збільшується дохід. Неякісні товари (товари низької споживчої цінності) – 

товари, споживання яких зменшується за умови збільшення доходу споживача. 

Крива «доход–споживання» дозволяє побудувати індивідуальну криву 

Енгеля, що характеризує зв’язок між доходом і обсягом споживання товару за 

незмінних цін і переваг. 

Для більшості нормальних товарів крива Енгеля має зростаючий характер 

із затуханням, тобто певний приріст доходу спричиняє менший приріст 

споживання товару Х. Це пояснюється дією закону спадної граничної 

корисності (рис. 2.1 а). Для певної групи товарів, у тому числі предметів 

розкоші, крива Енгеля зростає з прискоренням (споживання товару 

збільшується швидше, ніж дохід) (рис. 2.1 б). 

Ці залежності ввійшли у мікроекономіку як закон Енгеля. 

1. За незмінних цін на всі блага частка сімейного бюджету, що 

витрачається на продукти споживання, має тенденцію до зменшення за умови 

збільшення доходів сім’ї. 

2. Споживання освітніх, медичних, юридичних послуг і послуг, 

пов’язаних з відпочинком, має тенденцію збільшуватися швидше, ніж 

збільшуються доходи. 

 

 

 

  

 

Рисунок 2.1 – Форми кривих Енгеля для 

а) нормальних товарів; б) предметів розкоші; в) неякісних товарів 

 

х 

I 

х х 

І 
а) в) 

F 
F F 
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Попит – це кількість продукту, яку споживач готовий та може придбати 

за певною ціною в певний період часу. Ефект доходу – зміна обсягу попиту, 

спричинена зміною реального доходу за незмінності відносних цін. При цьому 

припускається, що ефект доходу виникає за умов стабільності грошового 

доходу споживача та цін всіх інших товарів, крім того, що розглядається. 

Порядок виконання роботи 

 Завдання 2.1. Визначити реакцію споживача на зміну доходу. Прийняти 

200D . Вихідні дані (функцію корисності, ціни на товари й оптимальний 

попит на товари) взяти з лабораторної роботи № 1. 

 Розв’язання. Задачу розв’язуємо за допомогою системи комп’ютерної 

математики MathCAD 15. 

 

 Висновки. За приростом бюджету у 200 грош. од. попит на товар першого 

типу збільшиться на 12,5 одиниць, а попит на товар другого типу – на            

6,25 одиниць і загалом складе 50 і 25 одиниць відповідно. 
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Завдання до лабораторної роботи 

 Завдання взяти з лабораторної роботи № 1 і взяти 200D . 

Контрольні питання 

1. Яка буде реакція споживача на зміну його доходу? 

2. Опишіть порядок побудови кривої «дохід–споживання». 

3. Сформулюйте закон Енгеля. 

4. У чому полягає суть ефекту доходу. 

5. Як співвідносяться ефект доходу для різних категорій товарів? 

6. Яка різниця у побудові кривої Енгеля і кривої «дохід–споживання»? 

Література: [7, с. 56–79; 2, с. 22–50; 10, с. 29–44]. 

 

Лабораторна робота № 3  

Тема. Задача дослідження виробничої функції 

Мета роботи: навчитися досліджувати основні властивості виробничої 

функції Кобба–Дугласа. 

Короткі теоретичні відомості 

Виробництво – доцільна діяльність людей, яка спрямована на 

задоволення потреб людей у благах і послугах. 

Підприємство –механізм господарювання, який перетворює фактори 

виробництва (працю, капітал, землю) під управлінням менеджерів на готову 

продукцію, яку реалізує споживачам, чим і реалізовує власний інтерес. Метою 

його функціонування є одержання прибутку. 

Технологічна залежність між структурою затрат ресурсів і фізичним 

обсягом продукції описується виробничою функцією. 

Виробнича функція – це залежність максимального обсягу продукту від 

витрат факторів виробництва: 

),,,( NKLfQ  

де L, K, N – затрати праці, капіталу, землі (природних ресурсів) відповідно. 



  

 12 

У довгостроковому періоді обсяги всіх виробничих факторів змінюються. 

Тому фірма може брати таке їх поєднання, що дасть змогу виробляти 

максимальний обсяг продукції з мінімумом витрат. 

Ізокванта – це крива, що показує різні комбінації змінних ресурсів, що 

забезпечують однаковий випуск продукції (крива рівного продукту), тобто 

виробнича функція кожного вида виробництва може бути зображена 

ізоквантою (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Карта ізоквант 

 

Неперервні ізокванти найповніше можна описати за допомогою 

показникової виробничої функції, різновидом якої є функція Кобба–Дугласа 

(найпоширеніша функція виробництва в емпіричному аналізі). 

LKAQ , 

де А – коефіцієнт пропорційності (масштабності);  і  – коефіцієнти 

еластичності, які показують вплив 1 % зміни ресурсу капіталу ( ) та праці ( ) 

на загальний обсяг випуску за незмінного іншого фактора. 

А,  і  є додатними константами, що характеризують технологію 

виробництва. Статистика визначає ці коефіцієнти для окремих галузей. Кожний 

з показників степеня менший за одиницю. 

Умова динамічної рівновагі підприємства виражається у рівності темпів 

збільшення обсягів праці і капіталу, що витрачаються. Характер наближення 

підприємства до стану динамічної рівноваги залежить від співвідношення між 

первісною капіталоозброєністю праці та її стаціонарним значенням. 
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Порядок виконання роботи 

 Завдання 3.1. Об’єм продукції, що виробляє фірма у вартісному 

вираженні визначається за трудовими ресурсами й об’ємом основних фондів за 

функцією Кобба–Дугласа 
4,05,01000 LKY  (тис. грн). Необхідно: 

1) побудувати графік виробничої функції за фіксованими значеннями 

50,40,30L  тис. грн; 

2) побудувати графік виробничої функції за фіксованими значеннями 

200,150,100К  тис. грн; 

3) розрахувати характеристики виробничої функції: граничні та середні 

продуктивності ресурсів, еластичності випуску за працією і за капіталом, 

капіталоємність і трудоємність випуску; 

4) побудувати ізокванти 38980Y  (грн) і 50000Y  (грн); 

5) розрахувати капіталоозброєність; 

6) надати економічну інтерпретацію отриманих результатів. 

 Розв’язання. Задачу розв’язуємо за допомогою системи комп’ютерної 

математики MathCAD 15. 
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Висновки.  

1. Двовимірна виробнича функція визначена у першому квадранті та є 

опуклою за обома змінними. 

2. Зі збільшенням обсягу ресурсів обсяг виробництва також збільшується. 

3. За фіксованими значеннями обсягу одного з ресурсів залежність 

виробничої функції від другого ресурсу збільшується за другим ресурсом. При 

цьому чим більше значення фіксованого ресурсу, тим вища крива на графіку. 

4. Гранична та середня продуктивності ресурсів є спадними функціями 

своїх ресурсів, що відображає економічний закон спадної ефективності 

виробництва. Середня продуктивність більша за граничну. 

5. Капіталоеємність і трудоємність випуску продукції збільшуються зі 

збільшенням витрат ресурсів. 

6. Ізокванта є спадною функцією свого аргументу, тобто після зменшення 

витрат одного ресурсу для збереження обсягу виробництва необхідно 

збільшати витрати другого ресурсу. Чим більше обсяг виробництва, тим вищий 

графік ізокванти. 

7. Капітлоозброєність праці зменшується зі збільшенням витрат праці. 

Завдання до лаборатної роботи 

 Таблиця 3.1 – Вихідні дані до лаботратрної роботи № 3 

№ варіанта Функція Кобба–Дугласа 

LKAQ  

1 2 

1 1000а ; 4,0 ; 6,0  

2 1500а ; 45,0 ; 4,0  

3 5а ; 3,0 ; 6,0  

4 100а ; 2,0 ; 8,0  

5 150а ; 45,0 ; 55,0  

6 200а ; 5,0 ; 5,0  

7 1а ; 2,0 ; 6,0  

8 3а ; 15,0 ; 7,0  

9 300а ; 45,0 ; 45,0  

10 350а ; 6,0 ; 4,0  

11 8а ; 6,0 ; 2,0  
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 Продовження таблиці 3.1 

12 410а ; 2,0 ; 8,0  

13 1000а ; 3,0 ; 3,0  

14 750а ; 2,0 ; 2,0  

15 800а ; 6,0 ; 2,0  

 

Контрольні питання 

1. Що таке фактори виробництва? 

2. Які бувають види ресурсів? 

3. Що таке виробнича функція та які її основні властивості? 

4. Поясніть поняття «ізокоста» й «ізокванта». 

5. Які бувають види виробничих функцій? 

6. Надайте визначення траєкторії розвитку підприємства. 

7. Наведіть формулу виробничої функції Кобба–Дугласа. 

Література: [7, с. 46–101; 10, с. 506–513]. 

 

Лабораторна робота № 4  

Тема. Задача про максимізацію прибутку фірми 

Мета роботи: навчитися розв’язувати задачу максимізації прибутку в 

аналітичному вигляді. 

Короткі теоретичні відомості 

В умовах чистої конкуренції фірма не може проводити власну цінову 

політику. Вона може лише пристосовуватися до тих цін, які на той час склалися 

на ринку. Скільки продукції для продажу не запропонувала б конкурентна 

фірма, це ніяк не вплине на ринкову ціну. На відміну від ринкового попиту, 

крива попиту, з якою стикається окремий конкурентний виробник, абсолютно 

еластична та має вигляд прямої, паралельної осі обсягу виробництва (рис. 4.1 

б). 

Така відмінність між ринковим попитом і попитом щодо окремої 

конкурентної фірми ніби попереджає дослідника про помилковість досить 
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поширеного твердження: те, що справедливо щодо окремого учасника асоціації, 

завжди справедливо і щодо всієї асоціації. 

 

Рисунок 4.1. – Криві попиту 

а)  крива ринкового попиту                        б) крива попиту фірми 

 

Особливості попиту на продукт конкурентної фірми виявляються також у 

динаміці основних показників, що характеризують її доходи, залежно від 

обсягів продаж. 

Такими показниками є: 

1. Загальний дохід – сума грошей, яку отримує фірма від продажу 

певного обсягу продукції: 

QPTR . 

Оскільки ціна є сталою, то TR є лінійною функцією відносно обсягу: 

)(: QRTRQ . 

2. Середній дохід – це сукупний (валовий) дохід від реалізації одиниці 

продукції всередньому: 

P
Q

QP

Q

TR
AR . 

3. Граничний дохід – це додатковий дохід від реалізації додаткової 

одиниці продукції: 

dQ

QdTR
MR

)(
. 

P 

Q (ринковий обсяг)
 

P
 

Q 
(обсяг фірми) 

P
E 

E 

S 

D 

Q
E 

0 

P
E AR  = MR = P   

а) б) 
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Отже, AR = MR = P, тобто лінія попиту на продукцію конкурентної фірми 

є одночасно лінією ціни, середнього та граничного доходу. 

Прибуток фірми – це різниця між виручкою від реалізації продукції 

(загальними доходом) і загальними витратами на її виробництво та реалізацію: 

TCTR , 

де ТС – економічна вартість; π – економічний прибуток. 

Розглянемо обсяг виробництва, який би максимізував прибуток будь-якої 

фірми, незалежно від того, чи діє вона на ринку досконалої чи недосконалої 

конкуренції. 

Підприємство в умовах ринку досконалої конкуренції може 

максимізувати свій прибуток лише за умови пристосування обсягів випуску до 

умов ринку та власних витрат, які зумовлені технологією виробництва. 

Задача максимізації прибутку може бути розв’язана в аналітичному, 

табличному та графічному вигляді, залежно від форми завдання функцій 

виручки TR(Q) та вартості (витрат) TC(Q). 

Порядок виконання роботи 

Завдання 4.1. Дана середня заробітня платня 
310w  грош. од. за місяц і 

період амортизації основних виробничих фондів 12n  міс. Необхідно для 

виробничої функції 3

1

2

1

1000 LKY : 

1) розрахувати оптимальний розмір виробничих фондів та оптимальну 

кількість робітників; 

2) обчислити випуск і прибуток фірми під час переходу до оптимальних 

витрат чинників виробництва. 

Розв’язання. Задачу розв’язуємо за допомогою системи комп’ютерної 

математики MathCAD 15. 
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Завдання до лабораторної роботи 

 Провести розрахунки для вихідних даних завдання 3.1 до лабораторної 

роботи № 3. 

Контрольні питання 

1. У чому полягають відмінності між ринковим попитом і попитом для 

конкурентного виробника? 

2. Назвіть умови максимізації прибутку фірми – досконалого конкурента 

у короткостроковому періоді. 

3. Які умови (рівняння) рівноваги конкурентної фірми у 

довгостроковому періоді? 

4. Наведіть умову закриття фірми (універсальне правило ринку). 

5. Чи може мати економічний прибуток конкурентна фірма в 

довгостроковому періоді? 

Література: [1, c. 13–26, 30–35; 2, c. 272–300; 3, c. 87–132; 4, c. 60–106; 5, 

c. 449–531; 8, c. 646–655]. 

 

Лабораторна робота № 5  

Тема. Задача динамічного програмування 

Мета роботи: начитися розподіляти інвестиції між декількома 

підприємствами за принципом Белмана. 
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Короткі теоретичні відомості 

Планується на наступний рік діяльність виробничої системи, яка 

складається з n підприємств. Відома початкова сума коштів 
0b , що має бути 

розподілена між усіма підприємствами. Сума вкладень х приносить k-му 

підприємству прибуток xgk
. Значення функції xgk

 ( nk ,1 ; 
00 bx ), 

задані таблицею. 

Необхідно визначити 
kx  – кошти, які потрібно виділити k-му 

підприємству так, щоб отримати максимальний сумарний прибуток від 

вкладення коштів у всі підприємства xgZ
n

k
k

1

max . 

Позначимо кількість коштів, що залишилися після k-го кроку (тобто 

кошти, які необхідно розподілити між рештою (n – k) підприємств через kb :  

kkk xbb 1
, nk ,1 . 

Задача розв’язується поетапно. Етапами є вкладення коштів у кожне 

підприємство. 

І етап. Кошти вкладаються лише в одне (наприклад, перше) 

підприємство. Найбільший прибуток (ефективність першого етапу), що може 

бути отриманий, позначимо через 01 bR . Маємо: 

xgbR
bx

1
0

01
01

max . 

ІІ етап. Порівняємо ефективність, яку отримаємо, вкладаючи кошти 

лише у перше підприємство та вкладаючи кошти одночасно і в перше, і в друге 

підприємства. Якщо позначити ефективність другого етапу 02 bR , то 

отримаємо: 

2211

0
0

02

12

01

max xgxRbR

bx
bx

. 

Для k-го етапу маємо рекурентне співвідношення: 

kkkk
bx

k xbgxRbR
kk

011
0

0
1

max . 

 Послідовно розв’язуючи отримані рівняння, визначаємо оптимальні 

рішення на кожному етапі. 
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 Для прийняття оптимального рішення на k-му кроці багатокрокового 

процесу потрібна оптимальність рішень на всіх його попередніх кроках, а 

сукупність усіх рішень дає оптимальний розв’язок задачі лише у тому разі, коли 

на кожному кроці приймається оптимальне рішення, що залежить від параметра 

етапу 
kb , визначеного на попередньому кроці. 

Цей факт є підґрунтям методу динамічного програмування і є сутністю 

так званого принципу оптимальності Р. Белмана, який формулюється так.  

Оптимальний розв’язок багатокрокової задачі **

2

*

1

* ,,, nxxxX   має ту 

властивість, що яким би не був стан системи kb  у результаті деякої кількості 

кроків, необхідно вибирати управління *

1kx  на найближчому кроці так, щоб 

воно разом з оптимальним управлінням на всіх наступних кроках приводило до 

максимального виграшу на всіх останніх кроках, у тому числі цей. 

Порядок виконання роботи 

 Завдання 5.1. Між трьома підприємствами розподіляються 60 млн грн. На 

кожному підприємсті відомий можливий приріст fi (х), (i = 1, 2, 3) випуску 

продукції, залежно від виділеної суми (табл. 5.1). Необхідно розподілити   60 

млн грн так, щоб сумарний приріст випуску продукції був максимальний. 

 Таблиця 5.1 – Вихідні дані до завдання 5.1 

№ підприємства 

Кошти, що вкладаються в розвиток (млн грн) 

0 20 40 60 

Продуктивність унаслідок розвитку (тис. т.) 

1 0 8 12 15 

2 0 5 11 12 

3 0 7 9 17 

 

 Розв’язання. Задачу розв’язуємо за допомогою системи комп’ютерної 

математики MathCAD 15. 
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 Висновки. Сумарний приріст випуску продукції буде максимальний, якщо 

вкладати по 20 млн грн у кожне підприємство. При цьому загальна 

продуктивність у результаті розвитку трьох підприємств дорівнюватиме          

20 тисяч тонн. 
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Завдання до лабораторної роботи 

 Таблиця 5.2 – Вихідні дані до лабораторної роботи № 5 

№ 

в-та  

f1(0) f1(20) f1(40) f1(60) f2(0) f2(20) f2(40) f2(60) f3(0) f3(20) f3(40) f3(60) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 0 4 12 15 0 2 11 12 0 4 5 12 

2 0 2 11 14 0 3 11 11 0 4 8 13 

3 0 4 7 14 0 4 9 10 0 4 8 13 

4 0 2 11 14 0 4 5 10 0 5 12 16 

5 0 2 12 14 0 2 13 12 0 2 7 10 

6 0 2 7 15 0 4 8 12 0 3 7 12 

7 0 2 11 11 0 2 11 15 0 4 12 15 

8 0 2 7 15 0 2 8 15 0 1 7 10 

9 0 4 7 14 0 5 10 10 0 4 6 12 

10 0 4 7 11 0 2 8 14 0 2 10 15 

11 0 8 12 23 0 9 12 26 0 8 19 24 

12 0 5 17 23 0 9 14 26 0 1 18 24 

13 0 3 8 16 0 5 9 13 0 4 8 12 

14 0 4 9 17 0 4 10 17 0 3 9 14 

15 0 3 15 21 0 7 12 24 0 2 16 22 

  

Контрольні питання 

1. Сформулюйте задачу динамічного програмування.  

2. Назвіть методи розв’язання задач динамічного програмування. 

3. Наведіть приклади економічних задач, що належать до класу задач 

динамічного програмування. 

4. Сформулюйте принцип оптимальності Р. Белмана. 

5. Чи забезпечує принцип оптимальності незалежність наступних 

розв’язків від зотриманих раніше? 

Література: [1, c. 13–26, 30–35; 2, c. 272–300; 3, c. 87–132; 4, c. 60–106; 5, 

c. 449–531; 8, c. 246–355]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

 Оцінювання знань студентів, отриманих на лабораторних заняттях з 

навчальної дисципліни «Моделювання соціально-економічних процесів», 

проводять за схемою 1. 

Схема 1 – Оцінювання за 100-бальною системою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іспит 

Робота студентів на 

лабораторних заняттях 

 

Захист лабораторних робіт 

Захіст кожної лабораторної 

роботи 

15 балів 25 балів 

5 балів 
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                                                                                                                       Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки 
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