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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є методології та сучасні технології моделювання складних 

систем. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань з основ моделювання 

систем як методологічної основи аналізу та моделювання складних економічних систем для 

розв’язування інформаційних проблем в них та розвиток навиків використання практичних методологiй 

складних систем. 

  

Основні завдання 

Основними завданнями дисципліни є засвоєння основ теорії формування математичного опису 

систем з динамічною структурою. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістра 

Навчальна дисципліна взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Математичні методи аналізу 

складних систем» студент має володіти знаннями з дисциплін «Інформатика», «Алгоритмізація та 

програмування», «Математика для економістів», «Імітаційне моделювання економічних систем», 

«Теорія ймовірності і математична статистика», «Оптимізаційні методи та моделі», «Дослідження 

операцій», «Моделювання економіки», «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці». 

 

Вимоги до знань і вмінь 

Вивчення змісту дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

магістра, за якого він повинен: 

а) знати: 

 основні задачі теорії систем; 

 моделювання складних ієрархічних систем; 

 основні методи розв’язування задач математичного моделювання;  

 основні методи ідентифікації параметрів лінійних та нелінійних математичних моделей; 

 методології та сучасні технології моделювання; 

 методи проектування моделей складних систем; 

 планування та проведення імітаційних експериментів; 

 принципи побудови засобів імітаційного моделювання; 

б) вміти: 

 формулювати та розв’язувати математичні задачі теорії систем; 

 будувати та досліджувати лінійні і нелінійні математичні моделі;  

 розв’язувати практичні задачі ідентифікації параметрів лінійних та нелінійних математичних 

моделей; 

 проводити декомпозицію, аналіз і синтез систем; 

 проводити при обстеженні об’єкта управління збір та систематизацію даних про об’єкт та його 

діяльність; 

 застосовувати системний підхід; 

 проектувати складні ієрархічні системи; 

 самостійно опановувати нові методи та технології аналізу складних ієрархічних систем. 



 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Складні системи та їх математичні моделі. Системи. Класифікація систем. 

Тема 2. Математичні моделі. Класифікація математичних моделей. 

Тема 3. Задачі системного аналізу. 

Тема 4. Задачі математичного моделювання. 

Тема 5. Задачі і методи теорії систем і математичного моделювання в ієрархічно-керованих 

системах. 

Тема 6. Моделювання керованих систем. 

Тема 7. Оптимізація керованих систем. 

Тема 8. Побудова робочих комп’ютерних моделей для прогнозування керованих процесів. 

Тема 9. Методи оптимального гарантованого прогнозування керованих систем за умов неповних 

даних. 

Тема 10. Моделі і методи аналізу складних систем. 

Тема 11. Граф-операторні моделі складних керованих систем. 

 

Кафедра: економічної кібернетики 

Мова викладання: українська 

Форма організації навчального процесу: лекції, практичні заняття 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладач, який забезпечує навчальний процес: доц. Орловська А.Б. 
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