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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Елементи математичного моделювання» складена 
відповідно до освітньо-професійної  програми підготовки  

_____________бакалавр________________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
Спеціальності (напряму) 113  Прикладна математика____________ 
 
спеціалізації_______________________________________________ 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1.  Мета викладання  навчальної дисципліни:  

надати майбутнім спеціалістам навички з методологічних підходів щодо побудови 
адекватних математичних моделей, які використовуються при описі процесів у фізиці, 
техніці,  біології, економіці, соціології тощо; надати базові знання щодо математичних 
методів дослідження побудованих моделей. 
 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 
 
навчити студентів володіти методами та прикладами побудови математичних моделей та 
аналізу математичних моделей різних систем та процесів. 

 
1.3. Кількість кредитів 4 

 
1.4. Загальна кількість годин 120 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

 за вибором 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

2-й -й 
Семестр 

4-й -й 
Лекції 

32  год.  год. 
Практичні, семінарські заняття 

32  год.  год. 
Лабораторні заняття 

 год.  год. 
Самостійна робота 

56 год.  год. 
у тому числі індивідуальні завдання 

год. 
 
 

1.6. Заплановані результати навчання 
Студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

 
 



знати: 
 

1. Методи та прийоми математичного моделювання природних та соціально-економічних 
процесі. 

2.  Марківські ланцюги. 
3.  Диференціальні та різницеві рівняння та їх застосування до побудови і аналізу 

математичних моделей. 

     вміти:  
 

1.   Проводити аналіз моделей за допомоги  відповідних математичних методів, зокрема 
методів дискретної теорії ймовірностей, диференціальних та різницевих рівнянь. 

2.  Оцінювати якість та адекватність моделювання.   
3.  Надавати рекомендації до практичного застосування результатів моделювання та 

аналізу моделей. 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
Розділ 1.  Математичне моделювання за допомоги дискретної теорії ймовірностей 
 
Тема 1. Вступ до математичного моделювання.   
Основні означення. Класифікація моделей. Основні методи моделювання. Зв’язок з іншими 
математичними дисциплінами. 
 
Тема 2. Елементи дискретної теорії ймовірностей 
Класичне означення ймовірностей, формула повної ймовірності, умовна ймовірність, 
формула повної ймовірності та Байєса. Дискретні випадкові величини. Означення випадкової 
величини, математичне сподівання, дисперсія. 
 
Тема 3. Вступ до скінченних ланцюгів Маркова 
Означення ланцюга Маркова. Перехідна матриця та граф станів ланцюга Маркова. 
Ймовірності станів ланцюга Маркова.   
 
Тема 4.  Ергодичні ланцюги Маркова 
Означення ергодичного та регулярного  ланцюга Маркова. Теорема про граничні ймовірності 
регулярного ланцюга Маркова. 
 
Тема 5. Поглинаючі ланцюги Маркова. 
Поглинаючій стан ланцюга Маркова та поглинаючі ланцюги Маркова. Канонічна форма 
матриці переходів ланцюга Маркова.  

 
Тема 6. Оптимальні портфелі Марковіца і Тобіна цінних паперів 
Поняття про портфель цінних паперів. Постановка задач формування оптимальних 
портфелів.  Метод функції Лагранжа їх розв’язування. 
 
Розділ 2. Математичне моделювання за допомоги різницевих та диференціальних рівнянь 
 
Тема 7.  Математичне моделювання за допомоги лінійних різницевих рівнянь першого 
порядку. 



Поняття про різницеві рівняння. Лінійні різницеві рівняння першого порядку та їх 
застосування: модель інвестування, дискретна модель зростання, ханойські вежі. 
 
Тема 8.Математичне моделювання за допомоги лінійних різницевих рівнянь другого 
порядку. 
Лінійні різницеві рівняння другого порядку та побудова їх розв’язків 
Послідовність Фібоначчі, рекурентна модель для ймовірності банкрутства азартного гравця. 
Модель Самуельсона-Хікса  еволюції національного доходу, модель розмноження однолітніх 
рослин.  
 
Тема 9. Математичне моделювання за допомоги лінійних систем різницевих рівнянь 
Лінійні системи різницевих рівнянь та методи побудови їх розв’язків. Модель Леслі та 
модель торгівлі між двома країнами. 
 
Тема 10. Модель Леонтьєва 
Опис моделі. Побудова системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Динамічна модифікація 
моделі. 
 
Тема 11.  Рекурентні співвідношення в комбінаториці 
Задача про розбиття чисел та її застосування.  
 
Тема 12.  Математичне моделювання за допомоги  диференціальних рівнянь першого 
порядку з відокремлюваними змінними 
Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними та їх розв’язання. 
Рівняння експоненціального зростання, логістичне рівняння, охолодження та нагрів, закон 
Торічелі 
 
Тема 13. Моделі швидкість-прискорення 
Випадок зневаги урахування опору повітря. Випадок опору, що пропорційне швидкості та 
квадрату швидкості 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усь
ого  

у тому числі Усь
ого  

у тому числі 

л п лаб інд ср  л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1 Математичне моделювання за допомоги дискретної теорії ймовірностей 
Тема 1. Вступ до 
математичного 
моделювання.   

4 1 1   2       

Тема 2. Елементи 
дискретної теорії 
ймовірностей.  

12 3 3   6       

Тема 3. Вступ до 
скінченних ланцюгів 
Маркова 

8 2 2   4       

Тема 4. Ергодичні 
ланцюги Маркова 

8 2 2   4       



Тема 5. Поглинаючі 
ланцюги Маркова. 

8 2 2   4       

Тема 6. Оптимальні 
портфелі Марковіца і 
Тобіна цінних паперів 

16 4 4   8       

Разом за розділом 1 56 14 14   28       
Розділ 2.  Математичне моделювання за допомоги різницевих та диференціальних рівнянь 

Тема 7. Математичне 
моделювання за допомоги 
лінійних різницевих 
рівнянь першого порядку. 

6 2 2   2       

Тема 8. Математичне 
моделювання за допомоги 
лінійних різницевих 
рівнянь другого порядку. 

10 4 2   4       

Тема 9. Математичне 
моделювання за допомоги 
лінійних систем 
різницевих рівнянь 

8 2 2   4       

Тема 10 Модель Леонтьєва 6 2 2   2       

Тема 11. Рекурентні 
співвідношення в 
комбінаториці 

8 2 2   4       

Тема 12. Математичне 
моделювання за допомоги  
диференціальних рівнянь 
першого порядку з 
відокремлюваними 
змінними 

14 4 4   6       

Тема 13. Моделі 
швидкість-прискорення 

8 2 2   4       

Контрольна робота 4  2   2       
Разом за розділом 2 64 18 18   28       

Усього годин 120 32 32   56       
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Вступ до математичного моделювання.   1 
2 Елементи дискретної теорії ймовірностей.  3 
3  Вступ до скінченних ланцюгів Маркова 2 
4 Ергодичні ланцюги Маркова 2 
5 Поглинаючі ланцюги Маркова. 2 

6 Оптимальні портфелі Марковіца і Тобіна цінних паперів 4 

7  Математичне моделювання за допомоги лінійних різницевих 
рівнянь першого порядку. 

2 

8 Математичне моделювання за допомоги лінійних різницевих 4 



рівнянь другого порядку. 
9 Математичне моделювання за допомоги лінійних систем 

різницевих рівнянь 
2 

10 Рекурентні співвідношення в комбінаториці 2 
11  Математичне моделювання за допомоги  диференціальних 

рівнянь першого порядку з відокремлюваними змінними 
4 

12  Моделі швидкість-прискорення 2 
13 Контрольна робота 2 
 Разом 32 

 
5. Завдання для самостійної робота 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Виконання домашніх завдань за розділом  
«Математичне моделювання за допомоги дискретної теорії 
ймовірностей» 

28 

2 Виконання домашніх завдань за розділом  
«Математичне моделювання за допомоги різницевих та 
диференціальних рівнянь» 

28 

 Разом 56 

 
6. Індивідуальні завдання 

Не передбачені робочим планом 

7. Методи навчання 
 

Частково-пошукові і проблемні лекції, пояснення, розрахунково-ілюстративні і 
пояснювально-ілюстративні методи при проведенні практичних занять, консультації.  

 
8. Методи контролю 

 
Перевірка домашніх робіт, перевірка контрольної роботи, поточний контроль на практичних 
заняттях, поточний контроль на лекціях, проведення екзамену. 

 
9. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен Сума 
Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна робота, 
передбачена 

навчальним планом 
Разом 

Т1–Т6 Т7–Т13     
5 5 50 60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 

Поточний контроль: 
- 10 балів - бали нараховуються за виконання домашніх завдань і активність під час 

практичних занять. 
- Контрольна робота  складається з двох частин, кожна з яких оцінюється до 25 балів. 

 - Екзаменаційна робота – до 40 балів. 
 
По  кожній частині контрольної роботи бали нараховуються таким чином: 



 максимальний бал у разі правильної обґрунтованої відповіді; 
 за незначні  помилки оцінка зменшується від 10 до 30 відсотків; 
 за значні логічні помилки оцінка зменшується до 50 відсотків, якщо хід розв’язання в 

цілому правильний, 
 у разі частково правильних міркувань за відсутності обґрунтованої відповіді 

виставляється до 30 відсотків від максимальної кількості балів 
 відповідь не відповідає жодному з критеріїв, які сформульовані вище, – виставляється 

0 балів. 
 

Шкала оцінювання: чотирирівнева 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 
 

90 – 100 відмінно 
70-89 добре 
50-69 задовільно 
1-49 незадовільно 

 
10. Рекомендована література 

Основна  література 
 

1. Alder M.D. An Introduction to Mathematical Modelling 
http://mtm.ufsc.br/~daniel/matap/IntMatMod.pdf 
2. EdwardsC.,  Penney D., Differential Equations and Boundary Value Problems: Computing 
and Modeling  5th Edition ,Pearson,2008 
3. Kemeny J.G., SnellV,  Finite Markov Chains, D. Van Nostrand Company; Second Edition 
(January 1, 1963) 

Допоміжна література 
 
4. Kelley, W.G., Peterson, A.C.: Difference Equation: An Introduction with Applications, 
Second Edition, Academic Press, pp. 404 (2001) 
5. Elaydi, S. An Introduction to Difference Equations, Springer-Verlag New York, pp. 540 
(2005) 
6. Пономаренко О.І. Вступ до фінансової математики. – Ніжин: Видавництво НДПУ 
імені М. Гоголя, 2003–84 с. 
7. Ляшенко І.М., Коробова М.В., Столяр А.М. Основи математичного моделювання 
економічних, екологічних та соціальних процесів: Навч. пос. Тернопіль: Навчальна книга 
Богдан, 2006. 304 с 
8. Турчин В.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Основні поняття, 
приклади, задачі. – Дніпропетровськ, 2014.–556 с. 

 

 


