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ВСТУП 

 

Прийняття управлінських рішень на усіх рівнях економіки є одним із 

ключових етапів як підприємницької, так і державотворчої діяльності взагалі. 

Передують цьому етапу за забезпечують його зібрані та проаналізовані 

матеріали бухгалтерської, фінансової, статистичної звітності, грунтовний та 

всебічний економічний аналіз основних економічних показників предметної 

області, результати різноманітних підходів до моделювання та прогнозування  

показників поведінки системи з урахуванням ризиків та мінливого 

зовнішнього середовища. 

Метою викладання навчальної дисципліни «АНАЛІТИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» є формування 

у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок в галузі 

використання математичних методів та моделей для дослідження економічних 

й управлінських процесів, їх протікання в сучасних умовах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «АНАЛІТИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» є надання 

знань щодо виявлення тенденцій розвитку соціально-економічних систем, 

використання економіко-математичних моделей для прийняття управлінських 

рішень на всіх рівнях економіки. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- основні поняття системи підтримки прийняття управлінських рішень; 

- класифікацію управлінських рішень; 

- правила первинної обробки статистичних даних; 

- основні види моделей соціально-економічного прогнозування та 

прийняття управлінських рішень; 



- основні відомості про розв'язання оптимізаційних завдань; 

- загальні відомості про моделі управілння виробництвом та 

можливостіїх застосування на практиці; 

- загальні відомості про балансові моделі; 

- загальні відомості про системи масового обслуговування; 

вміти: 

- будувати дерево рішень; 

-оцінювати ризики прийняття певних управлінських рішень; 

-відбирати модель для розв'язання конкретних економічних та 

управлінських завдань; 

- знаходити розв'язки завдань відібраними методами; 

- надавати результатам економічну інтерпретацію. 

 

Міждисциплінарні зв'язки: Дисципліна «АНАЛІТИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» базується на 

таких дисциплінах як статистика, бухгалтерський облік, Економіко-

математичні методи і моделі: Економетрика, Статистичне моделювання і 

прогнозування 

 

  



3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Сутність застосування математичних 

методів в економіці 

Тема 1. Прийняття рішень як елемент управлінської діяльності 

Поняття рішення. Поняття управлінського рішення. Існуючі підходи до 

організації процесу прийняття рішень, зміст стадій процесу прийняття рішень. 

Головні учасники процесу прийняття рішень. Управлінське рішення як 

складна система. Види рішень. Класифікація рішень. Техніки візуалізації, що 

доцільно використовувати у відповідності до стадії прийняття рішень. 

Особливості побудови ментальних карт, онтологій. Побудова дерев рішень. 

Відображення даних у відповідності до їх типу. 

Тема 2.  Застосування виробничих функцій при прийнятті 

управлінських рішень 

Загальне поняття та властивості виробничих функцій. Окремі види 

виробничих функцій. Економічна сутність теореми Ферма. Економічна 

сутність теореми Лагранжа. Економічна сутність опуклої функції. Граничні 

продуктивність, попит, пропозиції. Зміна граничній продуктивності ресурсу. 

Еластичності елементарних функцій. Властивості еластичності. Еластичності 

елементарних функцій. Еластичність попиту за ціною (пряма). Еластичність 

попиту по доходу. Еластичність попиту відносно ціни. Визначення 

еластичностей попиту. Еластичність пропозиції. Визначення еластичностей 

пропозиції. Визначення рівноважної ціни.Формальні властивості виробничих 

функцій. Функція Кобба-Дугласа, функція з постійними пропорціями. 

Граничні (маржинальне) і середні значення виробничої функції. 

Тема  3.  Моделювання економічних процесів з урахуванням ризику 

та невизначеності. 

Поняття ризику та невизначеності, класифікація ризиків. Ймовірнісні 

моделі, сценарний підхід. Теорія ігор. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Моделі соціально-економічного 



прогнозування у прийнятті управлінських рішень 

Тема  4 Соціально-економічні процеси країни як об’єкт 

прогнозування 

Основні поняття, сутність, цілі та завдання прогнозування соціально-

економічних процесів. Методологія прогнозування соціально-економічних 

процесів . Структура прогнозування розвитку національної економіки 

Тема  5. Прогнозування розвитку виробничих зв’язків в економіці. 

Лінійна статична міжгалузева модель. Прогнозування динаміки 

коефіцієнтів МГБ. Динамічні багатогалузеві моделі. 

Тема  6. Прогнозування інфляції та безробіття. 

Моделі прогнозування інфляції Прогнозування зайнятості та безробіття. 

Моделювання з урахуванням  циклічності та сезонності 

Тема  7 Прогнозування комплексного соціально-економічного 

розвитку країни. 

Загальна характеристика комплексних економетричних моделей 

прогнозування. Складні макромоделі комплексного соціально-економічного 

розвитку країни. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІIІ.  Аналітичне забезпечення прийняття 

управлінських рішень  в окремих галузях економіки 

Тема 8. Прийняття управлінських рішень на основі економіко-

математичних методів і моделей в логістиці 

Методи та моделі оптимізації розподілу ресурсів та розміщення 

логістичних об’єктів. Модифікації транспортної задачі .  Системи масового 

обслуговування в логістиці. Прогнозування матеріальних потоків.  Моделі 

прогнозування параметрів логістичної системи. 

Тема 9 Прийняття управлінських рішень на основі економіко-

математичних методів і моделей в транспорті 

Розширене трактування транспортної задачі. Мережеві графіки. Теорія 

графів. Побудова оптимальних маршрутів на засадах сценарного підходу. 

Тема 10 Прийняття управлінських рішень на основі економіко-



математичних методів і моделей роздрібної торгівлі 

Картографічне моделювання. Оптимізація потоків покупців. 

Визначення ефективності маркетингу на засадах непараметричного 

моделювання 

Тема 11 Прийняття управлінських рішень на основі економіко-

математичних методів і моделей фінансового ринку 

Моделювання систем скорингу з використанням СОК. Методика 

визначення показників дохідності для різних видів облігацій. Формування 

інвестиційної стратегії організації. .Ризик інвестиційного портфеля і методи 

управління портфелем. Ефективні портфелі. Задачі Г. Марковиця. 

Прогнозування валютних курсів 

Тема 12 Прийняття управлінських рішень на основі економіко-

математичних методів і моделей сільського господарства 

Стохастичні оптимізаційні моделі в аграрній економіці. Графіки Ганта у 

задачах календарного планування на мережі. Вирішення задачі заміни 

обладнання за принципом оптимальності Беллмана. Нейромережні моделі 

прогнозування в аграрній економіці. Нейромережні моделі кластеризації в 

аграрній економіці 

Тема 13 Прийняття управлінських рішень на основі економіко-

математичних методів і моделей зовнішньої торгівлі 

Гравітаційна модель. Імітаційне моделювання. Використання 

автоматизо- ваних моделей загальної економічної рівноваги та міжгалузевого 

балансу: GTAP, АЛЬФА та ін. Матричний аналіз структури зовнішньої 

торгівлі України з ЄС за товарами та країнами 

 

 

 

3. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час вивчення дисципліни «АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 



ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» використовуються такі методи 

навчання: лекції з використанням мультимедійних презентацій, співбесіда, 

пояснення, лабораторна робота, поточне тестування, кейсів. 

 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Під час вивчення дисципліни «АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» використовуються такі методи 

контролю: опитування, тестування, перевірка результатів виконання 

лабораторних робіт, індивідуальне  розрахункове завдання. 
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