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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Комп'ютерне моделювання – один з найбільш ефективних сучасних ін-

струментів для підтримки і уточнення людської інтуїції. Системи управління 

часто містять багато змінних, про які або відомо, що вони знаходяться у нелі-

нійній залежності, або припускається існування такої залежності. Поведінка та-

ких систем виявляється дуже складною, її розуміння лежить поза можливостя-

ми людської інтуїції. Інтуїція про можливі наслідки запропонованих управлін-

ських рішень часто виявляється менш надійною, ніж підхід, пов'язаний з рете-

льною побудовою математичної моделі. Модель, хоча і не є абсолютно точним 

представленням реальності – це гнучкий засіб, який підсилює можливості осо-

би, що приймає рішення, для глибшого розуміння проблеми, ухвалення більш 

обґрунтованих рішень. 

Становлення комп'ютерного моделювання пов'язане з імітаційним моде-

люванням – одним із видів комп'ютерного моделювання1, який використовує 

методологію системного аналізу, центральною процедурою якого є побудова 

узагальненої моделі, що відображає всі головні чинники реальної системи. В 

якості методології дослідження імітаційного моделювання виступає обчислю-

вальний експеримент.  

Імітаційне моделювання включає:  

 концептуальне моделювання (на ранніх етапах формування імітаційної 

моделі); 

 логіко-математичне (включаючи методи штучного інтелекту), -- для 

цілей опису окремих підсистем моделі, а також в процедурах обробки і 

аналізу результатів обчислювального експерименту і ухвалення рі-

шень;  

                                                
1 В монографії комп’ютерне та імітаційне моделювання використовуються як синоніми завдяки тому, що іміта-
ційне моделювання обов’язково передбачає комп’ютерну реалізацію. Хоча інші класи економіко-математичних 
методів часто реалізовані у середовищах різноманітних програмних пакетів, вони, строго мовити, можуть бути 
використані і традиційним способом, не обов’язково з їх залученням. 
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 технологію проведення, планування обчислювального експерименту з 

відповідними математичними методами;  

 структурно-функціональне моделювання (використовується при ство-

ренні багатомодельних комплексів). 

Таким чином, технологія імітаційного моделювання охоплює важливий 

цикл системного моделювання, від постановки проблеми і формування концеп-

туальної моделі  до планування обчислювального експерименту, аналізу його  

результатів і прийняття рішення. 

Область застосування імітаційних моделей практично не обмежена. Це 

можуть бути завдання, пов’язані з дослідженням структур складних систем і їх 

динамікою, аналізом вузьких місць, прогнозуванням і плануванням і т.д. Голо-

вною перевагою імітаційного моделювання є те, що експерт може відповісти на 

питання: «Що буде, якщо… », тобто за допомогою експерименту на моделі  ви-

робляти стратегію розвитку.  

При достатньому уявленні поведінки реальної системи та правильному 

представленні вхідної інформації імітаційні моделі характеризуються більшою 

адекватністю до реальної системи, ніж аналітичні та численні моделі. Імітацій-

не моделювання дозволяє створювати моделі таких систем, з якими неможливо 

провести експеримент, що дозволяє значно спростити та удосконалити управ-

ління ними. Можна також побудувати моделі, які не піддаються формалізації в 

межах традиційних методів.  

Імітаційне моделювання на сьогодні стає все більш зрілою технологією 

комп'ютерного моделювання, через що спостерігається стійке зростання додат-

ків цього методу  в самих різних областях, пов'язаних з управлінням і прийнят-

тям рішень економічного, організаційного, соціального, технічного характеру. 

Створення та реалізація імітаційної моделі пов’язані з наявністю спеціа-

льного програмного забезпечення – системи моделювання. Специфіка такої си-

стеми визначається технологією роботи, мовними засобами, сервісними про-

грамами та прийомами моделювання. 
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Спеціальні мови імітаційного моделювання пройшли тривалий шлях роз-

витку – від мов, орієнтованих на конкретний клас задач і конкретний підхід імі-

таційного моделювання, до сучасних інтегрованих багаторівневих систем з роз-

винутим сервісом, розрахованих, окрім фахівців-математиків, на кінцевого ко-

ристувача. 

Імітаційному моделюванню присвячено багато робіт вітчизняних та зару-

біжних вчених та фахівців-практиків [2, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41] та ін. 

Однак, як і раніше, розробка складної імітаційної моделі залишається не 

тільки наукою, але і мистецтвом, пов’язаним з обґрунтованим вибором підходу 

(методу) моделювання, відповідної програмної платформи та розв’язанням ба-

гатьох задач планування імітаційних експериментів. 

В запропонованій читачу книзі висвітлюються питання теорії і практики 

розробки і експлуатації імітаційних моделей. Як інструментальне середовище 

розробки використовується пакет імітаційного моделювання Ithink.  

Пакет Ithink є технологією реалізації системно-динамічного підходу в імі-

таційному моделюванні, базою якого є метод системної динаміки, запропоно-

ваний Джеєм Форрестером ще на початку 60-х років минулого століття. Свого 

нового інтенсивного розвитку у багатьох країнах світу метод дістав у сучасні 

часи, що, очевидно, пояснюється позитивними результатами його впроваджен-

ня  в процесі управління складними соціально-економічними системами.  

Технологія Ithink передбачає можливості її використання на декількох рі-

внях – від програмного коду до фрейм-рівня. Система має гнучкий та розвину-

тий сервіс, надаючи користувачу можливості використання комплексу вже го-

тових засобів і конструкцій. 

Книга містить три частини. 

У першій частині розкриваються концептуальні основи комп’ютерного 

моделювання економічних систем: методологічні підходи, технологія плану-

вання імітаційних експериментів, огляд програмних засобів їх реалізації. 

Друга частина містить докладний опис технології роботи з пакетом Ithink. 
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Третя частина присвячена прикладним аспектам використання пакету 

Ithink в дослідженнях складних економічних систем.  Наведено розроблені імі-

таційні моделі управління бізнес-процесами промислового, комунального підп-

риємств та страхової компанії. Представлені плани проведення імітаційних ек-

спериментів на моделях та проаналізовані результати їх впровадження на реа-

льних об’єктах. 

Книга розрахована на використання фахівцями в галузі імітаційного мо-

делювання, фахівцями-економістами у різних предметних галузях. Книга може 

бути також корисна для студентів економічних спеціальностей і аспірантів. 
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