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 ВСТУП 

Навчальна дисципліна    Mathematical demography (Математична демографія)  
                                                                                                               (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «       бакалавр        » галузі знань 12 Інформаційні 
технології                          (зазначити відповідний рівень)       (зазначити) 

спеціальності: 124 Системний аналіз   
 

Дана дисципліна                          за вибором                             . 
      (нормативна, за вибором) 
 

Викладається у    VІ    семестрі     3      курсу  в обсязі – 75 год. 1 
          (зазначається загальний обсяг) 

(  2  кредити ECTS2) зокрема: лекції – 34 год., самостійна робота – 40 год, 
консультація –1 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульна(і) 
контрольна(і) робота(и). Завершується дисципліна – заліком. 

 

Метою і завданням навчальної дисципліни «Mathematical 
demography» (Математична демографія) є одержання студентами базових знань 
про методи математичної демографії, вмінь працювати з основними 
демографічними моделями, навичок застосування отриманих знань до 
прикладних задач. 

 

Предмет навчальної дисципліни «Mathematical demography» 
(Математична демографія) включає вивчення моделей народжуваності, росту, 
руху, смертності населення. Обов’язковим також є засвоєння основних формул 
та методик їх застосування. Особлива увага приділяється застосуванню 
стохастичних та детермінованих моделей математики при вивченні моделей 
народжуваності, росту, руху та смертності населення. Студентам вводяться 
основні визначення, дається інтерпретація формул. Крім класичних розділів 
розглядаються питання росту чисельності населення Землі, соціально-
економічні аспекти демографії та страхування життя.  

 

Для вивчення дисципліни студент має знати основи дискретної 
математики, теорії ймовірностей та математичної статистики. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-
професійної програми.  Дисципліна «Mathematical demography» (Математична 
демографія)  є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців 

                                                 
1 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
2 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 
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освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, дозволяє розширити та узагальнити 
знання, отримані студентами при вивченні таких спеціальних дисциплін як 
“дискретна математика”, “теорія ймовірностей та математична статистика”, дозволяє 
більш глибоко усвідомити матеріал таких дисциплін подальшого вивчення як 
«актуарна математика», «економетрика», «економіко-математичне моделювання»,  
«методи прийняття рішень». 

 

Система контролю знань. Робота студентів з навчальної дисципліни 
«Mathematical demography» (Математична демографія) оцінюється за модульно-
рейтинговою системою. Робота в семестрі поділяється на два змістових модуля. 
Результат навчальної діяльності оцінюється за 100-бальною шкалою.  При 
виставленні балів за змістовий модуль враховується: робота студентів на 
практичних заняттях – 25 балів, робота на самостійній роботі - 25 балів. 
Підсумкова оцінка 100=2·(25+25). 

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (не залежно від 
причин), не має модульних оцінок, у відповідних графах „Відомості обліку 
успішності КМСОНП” виставляються „0”. 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-6, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7-11. 
Обов’язковим для заліку є _мінімальна кількість балів (20), набраних до заліку. 

(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю1: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів 
Усна відповідь 0 5 1 5 
Доповнення 0 3 0 3 
Доповідь 0 6 0 6 
Реферат 0 7 0 7 

Модульна контрольна 
робота 1 

0 10 0 10 

Модульна 
контрольна робота 2 

0 10 0 10 

     
„3”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів для одержання іспиту/заліку обов’язково потрібно 
набрати додаткові бали. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 0 0 0 0 

Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  
2 не задовільно 

1 – 34  

                                                 
1 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 
жовтня 2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються 
два і більше семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1    «Моделі росту кількості населення» 

ТЕМА 1.        Моделі росту кількості населення ………………………………. (4 год.)2 
Вступ. Основні поняття. Модель Фібоначчі. Модель Мальтуса. Модель 
демографічного вибуху. 

ТЕМА 2.        Моделі смертності  ………………….……………………………. (4 год.) 
Сила смертності. Вікові коефіцієнти смертності. Функція народжуваності. 
Середня тривалість життя. Оцінка ймовірності дожити до певного віку. Моделі 
Хелігмена-Полларда, Гомпертца-Мейкхема, Брасса. 

ТЕМА 3.        Моделі народжуваності  …………….……………………………. (6 год.) 
Інтенсивність демографічних подій. Вікова функція фертильності. Брутто- та  
нетто-коефіцієнт народжуваності. Середній вік матерів. Гіллясті процеси. 
Ймовірність виродження гіллястого процесу. Поліноміальна модель 
народжуваності Брасса. Модел Лоткі. 

ТЕМА 4.        Моделі руху активного населення ………………………………. (6 год.) 
Економічно активне населення. Моделі міграції. Структура населення. 

ТЕМА 5.       Моделі природного руху населення ………………………………. (6 год.) 
Природний рух населення. Матриця Леслі. Неперервна детермінована 
демографічна модель. Бігендерна модель. Стабільність населення. Середній вік 
населення. Репродуктивний потенціал Фішера. 

ТЕМА 6.        Загальні моделі руху населення …………………….……………. (8 год.) 
Загальна модель руху населення з неперервним часом. 

 

Змістовий модуль 2    «Модельні операції над групами; регулювання і  мотивація руху 
населення; моделі страхування» 

 

ТЕМА 7.        Об’єднання і розщеплення груп…………………….……………. (8 год.) 
Поняття об’єднання груп. Матриця об’єднання. Поняття розщеплення груп. 
Матриця розщеплення. 

ТЕМА 8.        Регулювання руху населення…………………….…….…………. (8 год.) 
Ідея та мета регулювання руху населення. Цільова структура населення. 
Досяжність та припустимість регулювання. Регулювання набором. Регулювання 
переміщенням. Регулювання зовнішнім перерозподілом. 

ТЕМА 9.        Мотивація руху населення…………………….…………………. (4 год.) 
Умови та рівень життя. Функція корисності та функція переваг. Функція 
корисності та функція переваг. Коефіцієнт групової привабливості.. 

ТЕМА 10.        Соціально-економічне розшарування………….………….……. (8 год.) 
Коефіцієнт фондів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джинні. Рівень та показник 
бідності. Відносна нестача доходів.  

ТЕМА 11.        Деякі моделі страхування…………………….…………………. (8 год.) 
Поняття дисконту та тарифної ставки. Види страхування  Пенсійне страхування. 
Ренти. 

                                                 
2 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№
 т
ем
и 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна  
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
«Моделі народжуваності, смертності та руху населення» 

1 Моделі росту кількості населення. 2  2 

2 Моделі смертності. 2  2 

3 Моделі народжуваності. 2  4 

4 Моделі руху активного населення 2  4 

5 Моделі природного руху населення. 2  4 

6 Загальні моделі руху населення. 4  4 

     

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 11.  
«Модельні операції над групами; регулювання і  мотивація руху населення; моделі страхування» 

7 Об’єднання і розщеплення груп. 4  4 

8 Регулювання руху населення. 4  4 

9 Мотивація руху населення. 4  4 

10 Соціально-економічне розшарування. 4  4 

11 Деякі моделі страхування. 4  4 

     

Всього 34  40 

 
Загальний обсяг  75 год.3, в тому числі: 
Лекцій –  34  год. 
Самостійна робота -  40  год. 
Консультації – 1 год. 
 

                                                 
3 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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Змістовий модуль 1 
«Моделі народжуваності, смертності та руху населення» 

 
Тема 1 Моделі росту кількості населення – (4 год.) 

 
Лекція 1. Моделі росту кількості населення  – 2 год. 

Вступ.  Основні поняття.  Модель Фібоначчі.  Модель Мальтуса.  Модель 

демографічного вибуху.  Література: 2,3. 

Завдання для самостійної роботи № 1: Моделі росту кількості населення – 2 

год. [2, 3]   

 

Тема 2 Моделі смертності – (4 год.) 
 

Лекція 2. Моделі смертності  – 2 год. 

Сила смертності. Вікові коефіцієнти смертності. Функція народжуваності. 

Середня тривалість життя. Оцінка ймовірності дожити до певного віку. Моделі 

Хелігмена-Полларда, Гомпертца-Мейкхема, Брасса. Література: 1,2,3. 

Завдання для самостійної роботи № 2: Моделі смертності  – 2 год. [1, 2, 3]   

 

Тема 3 Моделі народжуваності  – (6 год.) 
 

Лекція 3. Моделі народжуваності  – 2 год. 

Інтенсивність демографічних подій. Вікова функція фертильності. Брутто- та  

нетто-коефіцієнт народжуваності. Середній вік матерів. Гіллясті процеси. 

Ймовірність виродження гіллястого процесу. Поліноміальна модель 

народжуваності Брасса. Модел Лоткі. Література: 2,3,6,7. 

Завдання для самостійної роботи № 3: Моделі народжуваності  – 4 год. [2, 3, 

6, 7]   

 

Тема 4 Моделі руху активного населення – (6 год.) 
 

Лекція 4. Моделі руху активного населення  – 2 год. 
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Економічно активне населення. Моделі міграції. Структура населення. 

Література: 2,4,9. 

Завдання для самостійної роботи № 4: Моделі руху активного населення  – 

4 год. [2,4,9]   

 

Тема 5 Моделі природного руху населення – (6 год.) 
 

Лекція 5. Моделі природного руху населення  – 2 год. 

Природний рух населення. Матриця Леслі. Неперервна детермінована 

демографічна модель. Бігендерна модель. Стабільність населення. Середній вік 

населення. Репродуктивний потенціал Фішера. Література: 2,3.  

Завдання для самостійної роботи № 5: Моделі природного руху населення    

– 4 год. [2,3]   

 

Тема 6 Загальні моделі руху населення  – (6 год.) 
 

Лекція 6. Загальні моделі руху населення  – 2 год. 

Загальна модель руху населення з неперервним часом. Література: 2. 

Завдання для самостійної роботи № 6: Загальні моделі руху населення  – 2 

год. [2]  

Лекція 7. Загальні моделі руху населення  – 2 год. 

Моделі міграції. Показники росту популяції. Література: 2. 

Завдання для самостійної роботи № 7: Загальні моделі руху населення  – 2 

год. [2] 

 

 Контрольні запитання до змістового модуля І. 
 

1. Модель Фібоначчі. 

2. Модель Мальтуса. 

3. Модель демографічного вибуху. 

4. Сила смертності.  

5. Вікові коефіцієнти смертності. 
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6. Функція народжуваності. 

7. Середня тривалість життя. 

8. Оцінка ймовірності дожити до певного віку. 

9. Модель Хелігмена-Полларда. 

10. Модель Гомпертца-Мейкхема. 

11. Модель Брасса. 

12. Інтенсивність демографічних подій. 

13. Вікова функція фертильності. 

14. Брутто- та  нетто-коефіцієнт народжуваності. 

15. Середній вік матерів. 

16. Гіллясті процеси. Ймовірність виродження гіллястого процесу. 

17. Поліноміальна модель народжуваності Брасса. 

18. Модел Лоткі. 

19. Економічно активне населення. 

20. Моделі міграції. 

21. Структура населення. 

22. Природний рух населення. Матриця Леслі. 

23. Неперервна детермінована демографічна модель. 

24. Бігендерна модель. 

25. Стабільність населення. 

26. Середній вік населення. 

27. Репродуктивний потенціал Фішера. 

28. Загальна модель руху населення з неперервним часом. 

29. Моделі міграції. 

30. Показники росту популяції. 

 

 ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

змістовного модуля № 1 

 

1. Знайти функцію доживання і середню тривалість майбутнього життя за 

відомою силою смертності (при 0 x b≤ < ):  ( ) /( )x a b xµ = − . 
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2.  Для трьох груп населення А, В і С є три причини смерті (1, 2 і 3). На групу А 

діють 1 і 2, на В – 1 і 3, на С – 2 і 3. Відомі сили смертності за групами 

, ,A B Cd d d  і функції доживання ( )Al x , ( )Bl x , ( )Cl x . Знайти сили смертності за 

причинами 1 2 3, ,d d d  і відповідні їм функції доживання. 

3. Знайти розподіл числа хлопчиків в сім’ ї, якщо ймовірність народження 

хлопчика 0.515, а розподіл загальної кількості дітей в сім’ ї  – біноміальний з 

параметрами 4, 0.6n p= = . 
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Змістовий модуль 2 
«Модельні операції над групами; регулювання і  мотивація руху 

населення; моделі страхування» 
 

Тема 7 Об’єднання і розщеплення груп – (8 год.) 
 
Лекція 8. Об’єднання і розщеплення груп – 2 год. 

Поняття об’єднання груп. Матриця об’єднання. Література: 3. 

Завдання для самостійної роботи № 8: Об’єднання і розщеплення груп  – 2 

год. [3]  

 

Лекція 9. Об’єднання і розщеплення груп – 2 год. 

Поняття розщеплення груп. Матриця розщеплення. Умови агрегування. 

Література: 3. 

Завдання для самостійної роботи № 9: Об’єднання і розщеплення груп  – 2 

год. [3] 
 

Тема 8 Регулювання руху населення – (8 год.) 
 

Лекція 10 Регулювання руху населення – 2 год. 

Ідея та мета регулювання руху населення. Цільова структура населення. 

Досяжність та припустимість регулювання. Література: 2,3,4. 

Завдання для самостійної роботи № 10: Регулювання руху населення  – 2 

год. [2,3,4] 

 

Лекція 11 Регулювання руху населення – 2 год. 

Регулювання набором. Регулювання переміщенням. Регулювання зовнішнім 

перерозподілом  Література: 2,3,4. 

Завдання для самостійної роботи № 11: Регулювання руху населення  – 2 

год. [2,3,4] 
 

Тема 9 Мотивація руху населення – (8 год.) 
 

Лекція 12. Мотивація руху населення  – 2 год. 

Умови та рівень життя.  Функція корисності та функція переваг. 

Література: 2,3. 
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Завдання для самостійної роботи № 12: Мотивація руху населення  – 2 год. 

[2,3] 

 

Лекція 13. Мотивація руху населення  – 2 год. 

Функція корисності та функція переваг. Коефіцієнт групової привабливості. 

Література: 2,3. 

Завдання для самостійної роботи № 13: Мотивація руху населення  – 2 год. 

[2,3] 
 

Тема 10 Соціально-економічне розшарування  – (8 год.) 
 

Лекція 14. Соціально-економічне розшарування – 2 год. 

Коефіцієнт фондів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джинні. Література: 2. 

Завдання для самостійної роботи № 14: Соціально-економічне розшарування 

– 2 год. [2] 

 

Лекція 15. Соціально-економічне розшарування – 2 год. 

Рівень та показник бідності. Відносна нестача доходів. Література: 2. 

Завдання для самостійної роботи № 15: Соціально-економічне розшарування 

– 2 год. [2] 
 

Тема 11 Деякі моделі страхування  – (8 год.) 
 

Лекція 16. Деякі моделі страхування – 2 год. 

Поняття дисконту та тарифної ставки. Види страхування. Література: 2,5,6. 

Завдання для самостійної роботи № 16: Деякі моделі страхування – 2 год. 

[2,5,6] 

 

Лекція 17. Деякі моделі страхування – 2 год. 

Пенсійне страхування. Ренти.  Література: 2,5,6. 

Завдання для самостійної роботи № 17: Деякі моделі страхування – 2 год. 

[2,5,6] 
 
 Контрольні запитання до змістового модуля ІІ. 
 

1. Модель Фібоначчі. 

2. Модель Мальтуса. 

3. Модель демографічного вибуху. 

4. Сила смертності.  



 

 14 

5. Вікові коефіцієнти смертності. 

6. Функція народжуваності. 

7. Середня тривалість життя. 

8. Оцінка ймовірності дожити до 

певного віку. 

9. Модель Хелігмена-Полларда. 

10. Модель Гомпертца-Мейкхема. 

11. Модель Брасса. 

12. Інтенсивність демографічних 

подій. 

13. Вікова функція фертильності. 

14. Брутто- та  нетто-коефіцієнт 

народжуваності. 

15. Середній вік матерів. 

16. Гіллясті процеси. Ймовірність 

виродження гіллястого процесу. 

17. Поліноміальна модель 

народжуваності Брасса. 

18. Модел Лоткі. 

19. Економічно активне населення. 

20. Моделі міграції. 

21. Структура населення. 

22. Природний рух населення. 

Матриця Леслі. 

23. Неперервна детермінована 

демографічна модель. 

24. Бігендерна модель. 

25. Стабільність населення. 

26. Середній вік населення. 

27. Репродуктивний потенціал 

Фішера. 

28. Загальна модель руху населення 

з неперервним часом. 

29. Моделі міграції. 

30. Показники росту популяції. 

31. Поняття об’єднання груп. 

Матриця об’єднання. 

32. Поняття розщеплення груп. 

Матриця розщеплення. 

33. Умови агрегування. 

34. Ідея та мета регулювання руху 

населення. 

35. Цільова структура населення. 

36. Досяжність та припустимість 

регулювання. 

37. Регулювання набором. 

38. Регулювання переміщенням. 

39. Регулювання зовнішнім 

перерозподілом 

40. Умови та рівень життя.  

41. Функція корисності та функція 

переваг. 

42. Коефіцієнт групової 

привабливості. 

43. Коефіцієнт фондів. 

44. Крива Лоренца. 

45. Коефіцієнт Джинні. 

46. Рівень та показник бідності. 
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47. Відносна нестача доходів. 

48. Поняття дисконту та тарифної 

ставки. 

49. Види страхування. Пенсійне 

страхування. 

50. Ренти. 

 
 
 
 
 
 

 ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

змістовного модуля № 2 

 
 

1.  Шість груп об’єднуються в три: перша, друга і четверта – в першу, третя і 

п’ята – в другу, шоста – в третю. Знайти: а)  матрицю об’єднання U; б)  

матрицю розкладу S з ведучим вектором ( ) ;5,6,4,2,3,1 T  

2. Визначити умови, за яких можна об’єднувати групи для моделі з двома 

групами (розглянути випадок замкненого і незамкненого населення); 

3.  В організації працюють три групи спеціалістів за кваліфікацією: А (низька), 

Б (середня), В (висока). Ймовірності вибуття з груп є 1ω , 2ω , 3ω ; 

інтенсивності переходів: 1l  із А до Б, 2l  із Б до В. Оптимальне 

співвідношення чисельностей задано вектором q
� . Спеціалістів можна 

наймати із зовні, причому їхня загальна кількість має залишатись сталою. 

Знайти набір для підтримування оптимальної структури 
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Організація самостійної роботи студентів 3 курсу у січні-лютому 2018 року 
спеціальність Системний аналіз 

з дисципліни    Математична демографія  
 

Викладач доцент Шарапов М.М (e-mail sharapov@unicyb.kiev.ua) 
 

№
  

Вид заняття Тема дисципліни Зміст самостійної роботи Форма поточного 
контролю 

1 Теоретичне  

№ 1. 

Моделі росту кількості 
населення 

Вступ.  Основні поняття.  
Модель Фібоначчі.  Модель 
Мальтуса.  

 

Література: 2, 3 та 
електронний конспект лекцій. 

Дистанційна 

За допомогою 
електронних засобів 
(Онлайн-програма 

Iindex*, 

електронна пошта) 

2 Теоретичне 
№2. 

Моделі росту кількості 
населення 

Модель демографічного 
вибуху.  
 
 
Література: 2, 3 та 
електронний конспект лекцій. 

Дистанційна 

За допомогою 
електронних засобів 
(Онлайн-програма 

Iindex*, 

електронна пошта) 

3 Теоретичне 
№3 

Моделі росту кількості 
населення 

Варіації сучасних моделей 
росту кількості населення.  

 

Література: 2, 3 та 
електронний конспект лекцій. 

Дистанційна 

За допомогою 
електронних засобів 
(Онлайн-програма 

Iindex*, 

електронна пошта) 

4 Теоретичне 
№4 

Моделі смертності. Сила смертності. Вікові 
коефіцієнти смертності. 
Функція народжуваності. 
Середня тривалість життя. 
Оцінка ймовірності дожити до 
певного віку.  
 
Література: 1,2,3 та 
електронний конспект лекцій. 
 

Дистанційна 

За допомогою 
електронних засобів 
(Онлайн-програма 

Iindex*, 

електронна пошта) 

5 Теоретичне 
№5 

Моделі смертності. Моделі Хелігмена-Полларда, 
Гомпертца-Мейкхема, Брасса. 

 

Література: 1,2,3 та 
електронний конспект лекцій. 

Дистанційна 

За допомогою 
електронних засобів 
(Онлайн-програма 

Iindex*, 

електронна пошта) 

*– indexator.pp.ua 
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