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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна "Актуальні проблеми моделювання економічних
процесів" належить до циклу природничо-наукових та загальноекономічних
дисциплін. Вона є невід'ємною складовою в комплексі економічних дисциплін,
що містить вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає,
прослухавши більшість навчальних дисциплін гуманітарного та професійного
циклу

таких,

як:

«Макроекономіка»,

«Мікроекономіка»,

«Моделювання

економічних процесів ринкової економіки», «Вища математика», «Теорія
ймовірностей

і

математична

статистика»,

«Економічна

кібернетика»,

«Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрика», «Дослідження операцій»,
«Фінансова математика».
Сучасне наукове бачення i практичне вирішення проблем розробки
ефективного

інструментарію

прогнозування,

планування,

організації

та

регулювання розвитку соціально-економічної системи у вигляді економікоматематичних моделей є невід’ємним від загальноекономічної концепції
управління і базується на навчальній дисципліні «Актуальні проблеми
моделювання економічних процесів», що належить до циклу обов’язкових
вибіркових дисциплін.
Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи
теоретичних знань із сучасних проблем створення систем аналізу і прогнозування
складних соціально-економічних об’єктів і процесів, та прикладних вмінь і
навичок щодо використання економіко-математичного апарату, інструментарію та
методології

оцінювання,

аналізу

і

управління

складними

економічними

процесами.
Для досягнення мети поставлене таке завдання – оволодіння практичними
навичками прийняття рішень у процесі управління економічною діяльністю в
умовах нестаціонарного зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів за
допомогою використання сучасних економіко-математичних методів і моделей.
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Необхідним

елементом

успішного

засвоєння

навчального

матеріалу

дисципліни є самостійна робота аспірантів з економічною літературою,
нормативно-правовими актами.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен:
знати:
- основні положення сучасної портфельної теоріїі;
- методи дослідження швидких і лавиноподібних соціально-економічних
процесів;
- методи когнітивного моделювання;
- основні принципи та методи еволюційного дослідження економіки.
вміти:
- здійснювати аналіз функціонування й розвитку суб'єкта економічної
діяльності, соціально-економічної системи макро-, мезо- і мікрорівня, виділяти
найбільш актуальні завдання управління об'єктом;
- будувати економіко-математичні моделі завдання (комплексу завдань) для
здійснення функцій управління;
- здійснювати прогнозування макроекономічних чинників та оцінку їхнього
впливу на діяльність підприємства, установи тощо;
- здійснювати комплексну оцінку економічної ситуації, стану об’єкту
господарювання;
- здійснювати моніторинг стану та діяльності економічної системи
(підприємства, підрозділу, установи тощо);
- здійснювати побудову моделей складних задач прийняття рішень;
- здійснювати прогнозування розвитку економічної системи та окремих
показників її функціонування;
- розробляти моделі поведінки споживачів та прогнозувати стан ринків;
- розробляти попереджувальні заходи щодо відхилень у функціонуванні та
розвитку економічних систем
володіти:
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- навиками використання сучасних пакетів прикладних програм для
реалізації економіко-математичних моделей.
У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється
оволодінню аспірантами професійними компетентностями:
-

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у

галузі управління фінансовими процесами в умовах невизначеності із
застосуванням

певних

теорій

та

методів

економіко-математичного

моделювання;
-

розв’язувати комплексні спеціалізовані задачі та практичні проблеми

у галузі управління складними соціально-економічними системами в умовах
невизначеності із застосуванням певних теорій та методів економікоматематичного моделювання

5

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З
ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАНЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»
Змістовий модуль 1 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»
Тема 1:" Сучасна портфельна теорія "
1. Історія розвитку та сутність теорії портфельних інвестицій.
2. Портфельна теорія Г. Марковиця.
3.Формалізація

понять

прибутковості

й

ризику.

Основні

принципи

формування портфелю.
Теми фіксованих виступів
1. Методика формування інвестиційного портфелю, що спрямована на
оптимальний

вибір

активів,

виходячи

з

необхідного

співвідношення

прибутковість / ризик.
2. Портфельна теорія Дж. Тобіна.
3. Макроекономічний підхід до вивчення розподілу сукупного капіталу.
Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 22-38]
Теми рефератів
1. Практичне застосування та значимість сучасної портфельної теорії.
2.Основні положення теорії портфельних інвестицій.
Питання для самостійного вивчення
1. Причини міжнародного руху капіталу.
2. Види інвестиційних портфелів.
3. Співвідношення реальних та фінансових інвестицій у портфелі.
Питання для дискусій
1. Що лежить в основі формування інвестиційного портфелю?
2. У чому проявляється підхід до інвестиційного портфелю?
3. Які висновки теорії фінансових інвестицій?
4. Які форми міжнародного руху капіталу ви знаєте?
5. Що таке портфель мінімальних ризиків?
6. Що таке «втеча капіталу»?
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7. Що собою представляє відсоток капіталізації?
8. Яким чином відбувається диверсифікація ризиків у портфелі?
9. Що на вашу думку доцільно закласти при оцінюванні портфелів
інвестицій, які доведеться консолідувати?
10. Що собою представляють портфельні інвестиції?
Тема 2: "Дослідження фінансових процесів на основі економічних
методів"
1. Основні поняття та історія виникнення еконофізики.
2. Роботи Бенуа Мандельброта.
3. Фінансові ринки як складні системи.
4. Властивість самоподібності і фрактали на фінансовому ринку. Теорія
подібності (scaling theory).
5.Динаміка фінансових рядів як аналог броунівського руху.
Теми фіксованих виступів
1.Основні напрямки розвитку еконофізики.
2.Мультифрактальний аналіз: R / S аналіз, показник Херста, локальні
гельдеровські експоненти тощо.
3.Хаос і нелінійна динаміка: показники Ляпунова, аттрактори, розмірності
вкладення тощо.
4. Статистична фізика: рівняння Фоккера – Планка, рівняння Колмогорова,
методи ренормгрупи тощо.
5. Штучні нейромережі: кластеризація, прогнози. Стохастична механіка:
процеси Іто, Леві-розподіл і тощо.
Література: [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 22-38]
Теми рефератів
1. Гра в меншість (Minority Game).
2. Створення ефективного ринку економічними агентами з обмеженою
раціональністю при неповній інформації. Ігри з індуктивною динамікою.
3. Виникнення катастроф і теорія самоорганізованої критичності на
фондовому ринку.
3.

Роботи

Дидьє

Сорнета

(Didier

Sornette).

Нелінійна

взаємодія

раціональних інвесторів та шумових трейдерів, яка призводить до виникнення
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критичної точки. Передвісники катастрофи.
Питання для самостійного вивчення
1.Інформація та енергія економічної системи.
2. Інформаційний каскад на фінансовому ринку як аналог енергетичного
каскаду у гідродинамічній турбулентності. Турбулентний та ламінарний рух.
3.Закони розподілу доходності акцій, об’єму продаж і числа угод.
4.Розподіл Леві.
Питання для дискусій
1. У чому позитивні підготовленості до каскаду угод на фінансову ринку?
2. В чому особливості нелінійної взаємодії?
3. У чому полягає сутність нелінійної динаміки економічних процесів?
4. Який розподіл між міноритарними та привілейованими акціями.
5. Яка головна відмінність між привілейованими та звичайними акціями?
6. Що собою представляє емісійний дохід?
8.З якою метою залучається фіктивний капітал?
9. Як доцільно тлумачити термін «змішане фінансування»?
Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми моделювання сучасних
соціально-економічних систем
Тема 3: "Гравітаційні моделі в аналізі розвитку територій "
1.Призначення і сфера застосування гравітаційних моделей.
2.Закон гравітації роздрібної торгівлі.
3.Карти демографічного потенціалу. Аналіз процесів міграції. Використання
гравітаційних моделей у логістиці.
Теми рефератів
1. Види гравітаційних моделей.
2. Моделі розселення в місті.
3. Модель Дж. Форрестера.
4. Моделювання транспортних кореспонденцій при заданому розселенні.
5. Метод максимізації ентропії.
6. Моделювання пропускної здатності транспортної мережі.
7. Моделі розміщення промисловості.
8. Модель Тінбергена. Зовнішньоторговельні гравітаційні моделі.
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Література [1 – 3; 5 - 7; 10; 13 - 15; 18; 19; 20-38]
Питання для самостійного вивчення
1. Моделі конвергенції регіонального розвитку.
2. Поняття σ-конвергенції та β-конвергенції.
3. Глобальна і локальна (кластерна) конвергенція.
3. Поняття дивергенції.
4. Модель Баумоля (модель безумовної β-конвергенції).
5. Модель Квадрадо – Роура.
6. Модель умовної конвергенції.
7. Модель просторового лага мінімально умовної конвергенції.
8. Модель умовної конвергенції з просторовою помилкою.
9. Просторова модель умовної конвергенції Дарбіна.
10. Ендогенний і екзогенний просторовий лаг.
Питання для дискусій
1. У чому зміст і об'єктивна природа просторового лагу?
2. Що ви розумієте під лагом часу?
3. У чому зміст наслідків процесу конвергенції?
4. У чому проявляється нерівномірність в розподілу вигід та збитків від
різних видів конвергенції?
5. Яким чином проявляється часовий лаг в інвестуванні та виконанні
проектів у різних галузях?
6. Як на вашу думку доцільно об’єднувати ознаки при оцінюванні та
моделюванні?
7. Для чого потрібна дивергенція ознак?
8. Які на вашу думку види кореспонденцій доцільно використовувати у
транспортній сфері, у сфері зв’язку?
9. Що собою представляє зовнішній часовий лаг?
10. Як можна впливати на ендогенний лаг часу?
Тема 4: "Моделювання швидких та лавиноподібних соціальноекономічних процесів"
1.Основні поняття швидких та лавиноподібних соціально-економічних
процесів.
2.Основні причини виникнення та механізми лавиноподібних соціальноекономічних процесів.
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3.Аналіз існуючих математичних моделей динаміки швидких процесів в
економіці, біології, медицині, екології.
Теми рефератів
1. Особливості швидких соціальних процесів.
2. Біржова паніка.
3. Банківська паніка.
4. Валютна паніка.
5. Лавина створення і лавина краху фінансової піраміди.
6. Ринковий (товарний) ажіотаж.
Теми фіксованих виступів
1. Економіко-математичні моделі і методи у дослідженні швидких процесів.
2. Методи моделювання динаміки швидких процесів у соціальноекономічних системах.
3. Математичні моделі динаміки грошово-фінансових і товарних потоків.
Література: [1 – 3; 12 - 15; 17 – 19; 24-38]
Питання для самостійного вивчення
1.Процеси розповсюдження нових споживчих товарів та послуг.
2.Передвиборчі ажіотажі, масові політичні акції.
3.Формалізація соціально-психологічних механізмів розвитку швидких
масових процесів (паніки і ажіотажу).
4. Побудова моделей паніки в різних умовах.
Питання для дискусій
1. Що таке ажіотажні акції?
2. В чому сутність процесу розповсюдження нового товару?
3. В чому сутність суспільно-політичних передумов динаміки процесів у
соціально-економічних процесах?
4. Яка причина паніки в процесі рейдерської атаки на підприємстві?
5. Яка причина ажіотажу на певні товари перед підвищенням ціни?
6. Яке призначення штучного дефіциту?
7. Як працює механізм залякування в масових політичних акціях?
8. Як працює механізм паніки на фондовому ринку?
9. Як паніка впливає на процеси хеджування?
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Тема 5: "Когнітивне моделювання складних ситуацій в умовах сучасної
ринкової економіки "
1.Когнітивні карти.
2.Когнітивні кліше.
3.Контури у когнітивній карті.
4.Когнітивні карти у прийнятті рішень.
Теми рефератів
1. Передумови до застосування когнітивного підходу до аналізу складних
ситуацій.
2. Слабоструктуровані системи.
3. Пізнавальне (когнітивне) моделювання ситуацій.
4.Когнітивна модель.
5.Функціональний граф.
6.Питання забезпечення цілеспрямованої поведінки у складній ситуації.
7.Мета управління, управляючі фактори.
8. Алгоритм побудови когнітивної моделі проблемної ситуації. Особливості
управління складними ситуаціями.
Теми фіксованих виступів
1. Методологія когнітивного моделювання складних погано визначених
ситуацій.
2. Моделі прогнозу розвитку ситуації.
3. Методи розв’язання обернених задач.
4.Модель представлення знань експерта.
5. Методологія структуризації складної ситуації.
6. Структурно-функціональна декомпозиція. Шкали ознак.
Література [1 – 3; 5 - 7; 17 – 19; 22-38]
Питання для самостійного вивчення
1.Методи вилучення вподобань експерта для налаштування сили впливу
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ознак ситуації.
2.Методи розв'язання прямої і оберненої задачі.
3. Модель понятійної системи поля знань.
4. Структурні рішення.
5. Структуризація рішень у функціональній системі.
6. Критерій реалізованості рішення.
7. Критерій конфліктності рішення.
Питання для дискусій
1.

В чому ви бачите сутність моделі вподобань експерта?

2.

Що ви розумієте під структуризацією рішень?

3.

У чому ви вбачаєте в системі поля знань ?

4.

Чи існують проблеми розвитку налашутвання впливу ознак на

вподобання експерта?
5.

Які фактори впливають на вирішення обернених задач?

6.

Що поєднує групу експертів?

7.

Яка оптимальна група експертів маж бути делегована в іншу

організацію?
8.

В чому полягає суб’єктивізм експерта?

9.

Які причини зговору експертів?

10.

Для чого потрібна конфліктність?

Тема 6:"Еволюційне моделювання складних соціально-економічних систем»
1.Основні принципи сучасної еволюційної економіки у роботі Р. Нельсона і
С. Уінтера. Філософія критичного реалізму.
2. Відкритість і складність соціально-економічних систем.
3.Еволюційний підхід. Моделювання квазі відкритих і напіввідкритих
систем.
Теми рефератів
1.Обмежена раціональність. Рутини.
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2.Принципи різноманітності, спадковості, мінливості.
3.Економічний відбір.
4.Нелінійність взаємодії елементів системи.
5.Відкритість системи.
6.Динамічна природа і стохастичний характер поведінки системи.
Теми фіксованих виступів
1.Метод комп’ютерних симуляцій.
2.Внутрішні структури і механізми.
3. Еволюційна модель економічного росту Нельсона – Уінтера.
4.Моделі технологічної дифузії
Література [1 - 3; 5 - 7; 10; 13 - 15; 18; 19; 20]
Питання для самостійного вивчення
1.Багаторівневість системи.
2.Залежність від попереднього розвитку й від початкових умов системи.
3.Гетерогенність елементів складної системи.
4.Наявність самопідтримуючих процесів.
5.Проблеми еволюційної економіки.
Питання для дискусій
1.

У чому взаємодія обмеженості та рутини?

2.

Що необхідно враховувати в процесі оцінки відкритості системи

національної економіки?
3.

Які

існують

шляхи

вдосконалення

механізмів

впливу

на

самопідтримуючі процеси?
4.

В чому мета проблеми еволюції в економіці?

5.

Які рутини на вашу думку доцільно комерціалізувати?

6.

Що

собою

представляють

підприємства?
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циклічні

процеси

в

діяльності

7. Яке призначення пускових процесів в діяльності підприємств?
8. Що

слугує

мотиватором

функціонування

соціально-економічних

систем

комерційного сектору?
9. Що слугує активатором функціонування соціально-економічних систем у
неприбутковій групі?
10. Які види обмеженості необхідні в національній економіці?
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