
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.1.1.01;  
2. Назва: МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ; 
3. Тип: вибіркова;  
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський);          
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: І.М. Карпович, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук; 
9. Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни у студента повинні бути сформовані такі 
професійні компетентності:  
• знати: теоретичні і практичні основи методології та технології моделювання у процесі дослідження, 
проектування та експлуатації екологічних систем і соціально-економічних процесів із застосуванням 
інформаційних технологій;  
• вміти: створювати та досліджувати математичні моделі та методи розв’язання задач аналізу та  
проектування екологічних та соціально-економічних процесів з використанням сучасних обчислювальних 
та інформаційних засобів;   відбирати та перетворювати математичні моделі явищ, процесів і екологічних 
систем для їх ефективної програмно-апаратної реалізації; аналізувати та ідентифікувати часові ряди; давати 
екологічну оцінку стану природних компонентів довкілля, пояснювати соціально-економічні процеси, що 
спостерігаються, з використанням одно- та багатовимірних методів аналізу складних об’єктів; 
використовувати статистичні засоби аналізу динамічних систем;  моделювати популяції живих організмів, 
процеси в екологічних та соціально-економічних системах тощо; 
10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекції, лабораторні), самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вища математика», «Теорія 
алгоритмів», «Моделювання систем» «Алгоритмізація та програмування»;       
12. Зміст курсу: Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання і  прогнозування 
реальних процесів  і систем. Тема 2. Методи,  алгоритми та математичний апарат математичного  
моделювання. Тема 3. Моделювання поведінки споживача. Модель “попит — пропонування”.  
Тема 4. Моделювання попиту. Залежність зміни споживання від зміни доходу. Тема 5.  Теорія 
виробництва. Виробнича  функція  та  її  властивості.  Тема 6. Моделі ринку та теорія загальної 
рівноваги. Ознаки та умови досконалої конкуренції. Тема 7. Ринки факторів виробництва. Загальна 
характеристика факторних ринків. Тема 8. Математичні моделі в теорії розвитку біологічних популяцій.  
Тема 9. Методи дослідження динамічних моделей екологічних систем. Тема 10. Нелінійні моделі  тепло- 
і масообміну в навколишньому середовищі. Тема 11. Рівновага та ефективність.  Рівновага попиту і 
пропозиції на ринку. Тема 12. Загальна рівновага та добробут. Ефект зворотного зв’язку.  Тема 13. 
Модель міжгалузевого балансу Леонтьєва-Форда.  Тема 14. Економетричні моделі динаміки. Часові ряди 
і завдання їх аналізу. Тема 15. Прикладні задачі моделювання соціально-економічних процесів. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Ляшенко І. М. Основи математичного моделювання економічних, екологічних та соціальних 
процесів : навч. посібн. / І. М. Ляшенко, М. В. Коробова,  А. М. Столяр – Тернопіль : Навчальна 
книга; Богдан, 2006. – 304 с.  
2. Іванків К. С. Математичне моделювання біологічних та еколого-економічних процесів /  
К. С. Іванків, М. В. Щербатий. − Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. − 154 с.  
3. Вітлінський В. В. Моделювання  економіки : навч. посібн. / В. В. Вітлінський − К. : КНЕУ, 2003. − 
408 с.  
4. Самарский А. А. Математическое моделирование : Идеи. Методы. Примеры / А. А. Самарский,  
А. П. Михайлов. − М. : Физматлит, 2002. − 320 с. 
5. Лук’янова В. В. Комп’ютерний аналіз даних : посібник / В. В. Лук’янова −К. : Академія, 2003. − 
344 с. 
6. C. Brown. Statistics for Environmental Engineers. Second edition. Lewis publishers. CRC Press 
Company Boca Raton, London, New York, Washington, D.C. -2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 18 год. лабораторних робіт, 54 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 
групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів; 
15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
 Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий в кінці 7 семестру.  
 Поточний контроль (60 балів): тестування, усне і письмове опитування;    
16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                Ю.Й. Тулашвілі, докт. педаг. наук,професор 
 
DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 
1. Code: 2.1.1.01; 
2. Name: MODELING OF ENVIRONMENTAL, ECONOMIC AND SOCIAL PROCESSES; 
3. Type: selective; 
4. Level of higher education: I (Bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4 
6. Semester when studying discipline: 7; 
7. Number of established ECTS credits: 3; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: І.М. Karpovich, candidate of physical and 
mathematical sciences, associate professor of computer sciences department; 
9. Learning outcomes: As a result of studying the discipline, the following professional competencies should 
be formed: 
• to know: theoretical and practical bases of methodology and modeling technology in the process of 
research, design and operation of ecological systems and socio-economic processes with the use of 
information technologies; 
• be able to: create and explore mathematical models and methods for solving tasks of analysis and design of 
ecological and socio-economic processes with the use of modern computing and information tools; to select 
and transform mathematical models of phenomena, processes and ecological systems for their effective 
software and hardware implementation; analyze and identify time series; to give an environmental 
assessment of the state of the natural components of the environment, to explain the observed socio-
economic processes, using single- and multidimensional methods for the analysis of complex objects; use 
statistical tools for analyzing dynamic systems; to model populations of living organisms, processes in 
ecological and socioeconomic systems, etc .; 
10. Forms of organization of classes: training sessions (lectures, laboratory), independent work, practical 
training, control measures; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Higher Mathematics", "Theory of 
algorithms", "Modeling systems" "Algorithmization and programming"; 
12. Contents of the course: Theme 1. Conceptual aspects of mathematical modeling and forecasting of real 
processes and systems. Theme 2. Methods, algorithms and mathematical model of mathematical modeling. 
Theme 3. Modeling consumer behavior. The "demand-offer" model. Theme 4. Demand modeling. 
Dependence of change of consumption on changes in income. Theme 5. Theory of production. Production 
function and its properties. Theme 6. Market models and the theory of general equilibrium. Signs and 
conditions of perfect competition. Theme 7. Markets of factors of production. General characteristics of 
factor markets. Theme 8. Mathematical models in the theory of the development of biological populations. 
Theme 9. Methods of study of dynamic models of ecological systems. Theme 10. Nonlinear models of heat 
and mass transfer in the environment. Theme 11. Equilibrium and efficiency. Equilibrium of supply and 
demand on the market. Theme 12. General balance and welfare. Feedback effect. Theme 13. Model of inter-
industry balance of Leontiev-Ford. Theme 14. Econometric models of dynamics. Time series and tasks of 
their analysis. Theme 15. Applied Problems of Modeling Socio-Economic Processes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Recommended editions: 
1. Ляшенко І. М. Основи математичного моделювання економічних, екологічних та соціальних 
процесів : навч. посібн. / І. М. Ляшенко, М. В. Коробова,  А. М. Столяр – Тернопіль : Навчальна 
книга; Богдан, 2006. – 304 с.  
2. Іванків К. С. Математичне моделювання біологічних та еколого-економічних процесів /  
К. С. Іванків, М. В. Щербатий.  Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005.  154 с.  
3. Вітлінський В. В. Моделювання  економіки : навч. посібн. / В. В. Вітлінський  К. : КНЕУ, 
2003.  408 с.  
4. Самарский А. А. Математическое моделирование : Идеи. Методы. Примеры / А. А. 
Самарский,  
А. П. Михайлов.  М. : Физматлит, 2002.  320 с. 
5. Лук’янова В. В. Комп’ютерний аналіз даних : посібник / В. В. Лук’янова К. : Академія, 2003. 
 344 с. 
6. C. Brown. Statistics for Environmental Engineers. Second edition. Lewis publishers. CRC Press 
Company Boca Raton, London, New York, Washington, D.C. -2002. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 hours lectures, 18 hours laboratory work, 54 hours independent work. Together - 90 hours. 
Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 
tasks, use of multimedia tools; 
15. Assessment forms and criteria: Evaluation is carried out on a 100-point scale. 
 Final test (40 points): test exam at the end of the 7th semester. 
 Current control (60 points): testing, oral and written surveys; 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of the Department of  
Computer Science                                          Yu.Y.Tulashvili, Doctor of Sciences, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


