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1. АНОТАЦІЯ
Спеціальний курс «Динамічні моделі та методи прийняття рішень у ринковій
економіці» має багато призначень. Студенти, на основі вивчення основних дисциплін на
молодших курсах, таких як "Дискретна математика", "Основи програмування", "Теорія
ймовірностей та математична статистика", "Системи штучного інтелекту", "Методи
оптимізації", "Дослідження операцій", повинні опанувати значний обсяг математичних
методів та способів їх застосування у сучасній ринковій економіці.
Основні знання, що їх повинні набути студенти, стосуються таких розділів: загальна
схема математичного моделювання, основні етапи обчислювального експерименту,
класифікація математичних моделей, побудова обчислювального алгоритму, визначення
економічного процесу, формулювання економічної моделі, опис властивостей середовища,
алгоритм розв’язку, реалізація моделі засобами пакетів прикладних програм (ППП), аналіз
результатів розрахунку.
Метою даного спецкурсу є строге викладення теоретичних положень зазначених вище
розділів, формулювання алгоритмів розв’язування економічних задач, аналізом та
розяснення нюансів їх алгоритмічної реалізації.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Курс розрахований на один семестр. У восьмому семестрі розглядаються такі питання:
Загальна схема математичного моделювання. Основні етапи обчислювального
експерименту. Вибір моделі. Класифікація математичних моделей. Побудова
обчислювального алгоритму.
Задача наповнення ринку мотоциклів. Визначення економічного процесу. Формулювання
економічної моделі. Опис властивостей середовища. Формулювання математичної моделі.
Алгоритм розв’язку. Реалізація моделі засобами пакетів прикладних програм (ППП) . Аналіз
результатів розрахунку.
Фінансова піраміда. Визначення економічного об’єкта. Формалізований опис
досліджуваного економічного процесу. Опис взаємозв’язків між елементами економічної
системи. Формулювання математичної моделі. Обчислювальний алгоритм за явним методом
Ейлера. Реалізація математичної моделі засобами Mathematica. Результат розрахунку та їх
аналіз.
Модифікована модель фінансової піраміди. Коректування моделі на етапі опису
властивостей середовища. Коректування
математичної моделі за схемою трьох станів.
Реалізація модифікованої математичної моделі фінансової піраміди засобами пакету
Mathematica.
Лінійні балансові моделі. Визначення об’єму випуску продукції галузей при зміні попиту.
Перший варіант визначення коефіцієнтів повних витрат. Другий варіант визначення
коефіцієнтів повних витрат. Алгоритм розв’язку (метод Зейделя). Алгоритм розв’язку
(матричний спосіб). Модель ресурсного планування об’єму випуску виробів на
промисловому підприємстві.
Нелінійні моделі. Оцінка доходності облігації при погашенні в кінці терміну. Моделювання
доходності банківських операцій.
Застосування чисельного інтегрування. Аналіз взаєморозрахунків. Визначення
економічного об’єкту. Формалізований опис досліджуваного економічного об’єкта. Опис
властивостей середовища. Формулювання математичної моделі. Алгоритм розв’язку.
Реалізація моделі за допомогою пакету прикладних програм. Аналіз результатів розрахунку.
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