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ВСТУП 

 

В сучасній ринковій економіці України концепція управління зміна-

ми формується та функціонує під дією зовнішнього середовища та охоп-

лює всі заплановані, організовувані і контрольовані змінювання у вироб-

ничих процесах структури будь-якої соціально-економічної системи. 

У цьому аспекті виникає необхідність використання інструментарію, 

який органічно поєднує математичні методи для дослідження, управління 

та вирішення економічних проблем з метою отримання кількісних оцінок і 

моделей у процесі прийняття управлінських рішень. 

Ринкова економіка побудована на постійному пошуку найбільш ви-

гідного варіанту розподілу фінансових, трудових, товарних, технічних та 

інших ресурсів між усіма учасниками економічних відносин. В сьогоденні 

ускладнення взаємозв'язків поза і всередині підприємств, наявність великої 

кількості показників, факторів і обмежень, а також швидке зростання кон-

куренції не забезпечують формування оптимального плану дій в тих чи 

інших умовах без застосування спеціальних методів. 

Математичне моделювання економічних процесів і послідовне вста-

новлення логічних зв'язків для забезпечення можливості спостереження, 

контролю та управління ними, є найбільш ефективним засобом для вирі-

шення різних проблем. Існуючі математичні методи і моделі дають можли-

вість вирішувати завдання більшої розмірності і враховувати широкий пе-

релік показників і чинників впливу, а час вирішення завдань значно скоро-

чується із застосуванням інформаційних технологій. 
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Лабораторна робота 

 

Тема роботи: «Еволюційні математичні методи та моделі 

аналізу і прогнозування економічних змін» 

 

Мета роботи: полягає у надання студентам знань з методології та інстру-

ментарію моделювання економічних процесів, що розвиваються в умовах 

перехідної економіки, з використанням основ теорії марківський процесів. 

 

Теоретична частина: 

 

Основи теорії марківських процесів 

 

Марківський процес описує поведінку стохастичної системи, у якій 

настання чергового стану залежить тільки від безпосередньо попереднього 

стану системи. Якщо nttt  10 ),2 ,1 ,0( n  – моменти часу, то сімейс-

тво випадкових величин 
kt

  буде процесом Маркова тоді і тільки тоді, коли 

воно володіє марківською властивістю 

   
101 101

,,



 ntnttntnt

xxPxxxP
nnnn

   (1) 

для всіх можливих значень випадкових величин ,
0t

 ,
1t

 ,
nt

 . 

Ймовірність  
1, 11 


 ntntxx

xxPp
nnnn

  називається перехідною. 

Вона являє собою умовну ймовірність того, що система буде знаходитися у 

стані 
n

x  в момент 
n

t , якщо в момент 
1n

t  вона знаходилася в стані 
1n

x . Цю 

ймовірність називають також однокроковою перехідною, оскільки вона 

описує зміну стану системи між послідовними моментами часу 
1n

t  і 
n

t . 

Аналогічно m-крокова перехідна ймовірність визначається формулою  

 
ntmntxx

xxPp
nmnmnn





,
.     (2) 

Для випадкового процесу з дискретним моментом часу система між 

сусідніми переходами зберігає свої стани. У зв’язку із тим, що даний про-

цес можна представити випадковою послідовністю подій, процес назива-

ється ланцюгом. 
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Розглянемо дискретні моменти часу ,,2 ,1 },{ kt
k

 і нехай 
kt


 
– ви-

падкова величина, яка характеризує стан системи у момент 
k

t . Сімейство 

випадкових величин 
kt

  утворює стохастичний процес. Стани в момент 

часу 
k

t , в яких може знаходитися в цей момент система, формують повну і 

взаємовиключаючу групу подій. Число станів системи може бути скінчен-

ним чи нескінченним. 

Ланцюги Маркова є частковим випадком марківських процесів. Лан-

цюги Маркова використовуються при вивченні короткотермінової і довго-

термінової поведінки стохастичних систем з дискретною множиною ста-

нів. 
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