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Конспект лекції №1-2 

ТЕМА №1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ПРОЦЕСІВ, ОБЄКТІВ ТА ЯВИЩ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА МАКРО-, МЕЗО-, ТА 

МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ. ЕВОЛЮЦІЙНІ МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА 

МОДЕЛІ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Вступ до фаху», «Інформаційні та комунікаційні технології», «Економіко-математичне 

моделювання», «Моделювання економіки», «Прогнозування соціально-економічних процесів», 

«Системи прийняття рішень». 

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань з математичних методів і в набутті 

теоретичних основ і практичних навичок з питань постановки, розв’язування оптимізаційних та 

управлінських задач економіки інструментарієм математичних методів, а також у формуванні в 

студентів системи знань з моделювання макроекономічних показників, макроекономічних 

моделей зростання та основних моделей макроекономічного розвитку. 

 

План лекції 

1. Концептуальні аспекти математичного моделювання ринкової економіки. 

2. Особливості та принципи математичного моделювання економічних систем і процесів. 

3. Сутність моделювання як методу наукового пізнання. 

4. Основні моделі макроекономічного розвитку. 

5. Моделювання макроекономічних показників. 

6. Макроекономічні моделі зростання. 

7. Дослідження марківських процесів через поняття „випадкова величина” та „випадковий 

процес”. 

8. Марківський процес та поняття марківської властивості. 

9. Основи теорії ланцюгів Маркова. Ланцюги Маркова. 

 

Опорні поняття: математичні методи, модель, економічні об’єкти, система, модель, моделі 

макроекономічного розвитку, моделі зростання, макроекономічний аналіз. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки : навч. посібн. / Т. С. 

Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Чернякта ін. –Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009.–456 с. 

2. Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки : навч. посібн. для вищ. навч. закл. / В. 

Р. Кігель. –К. : Кондор, 2003. –159 с.  

3. Пинегина М. В. Математические методы и модели в экономике : учебн. пособ. для вузов / 

М. В. Пинегина. –М. : Экзамен, 2004. –127 с.  

4. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління / А. С. Васильєв, Ю. М. Бажал, 

А. А. Гриценко та ін. : збірник наукових праць. – Т. 3. – Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – 

Одеса : Астропринт, 2000. – 479 с. 

5. Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических систем: Учеб. 

пособие / Е .В. Бережная, В. И. Бережной – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с. 

6. Базилевич В. Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта 

хвиля, 1997. – С.5-15. 

7. Бурда, Майкл, Виплош, Чарлз. Макроекономіка: Європ. Контекст/Пер. з анг. – К.:Основи, 

1998 – С. 12-26. 

8. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. Підручник. Пер.з англ. – К.: Основи, 1996. – С.8-25. 

9. Зянько В.В., Небава М.І., Сірко А.В. Основи економіки: вузлові питання. 

Вінниця:УНІВЕРСУМ-Вінниця.–2000.– С. 158-160. 



 2 

10. Концепція і модель економічного розвитку для України. Матеріали наукової дискусії 

провідних вчених, організованої Фондом інтелектуальної співпраці “Україна – ХХІ століття”. – К.: 

Українські пропілеї, 2001. – 32с. 

11. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы проблемы и политика: В двух томах: т.1 – 

М.: Республика, 1992.– С. 18-50. 

12. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: у 2 ч./С. 

Будагівська, О.Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – С. 219-

229. 

13. Мороз О.В., Небава М.І. Екскурс в антологію макроекономічної думки. Навчальний 

посібник. Вінниця: ВДТУ, 2000. – 170 с. 

14. Небава М.І. Макроекономіка. Тематичний тлумачний словник термінів. Навчальний 

посібник. Вінниця: ВДТУ, 2000. – С. 32-37. 

15. Радомисельский М.І., Небава М.І. Теоретичні і практичні аспекти економіки як великої 

системи //Вісник Вінницького політехнічного інституту // № 3. – 2000. – С. 36-42. 

16. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. – К.: Либідь, 

1999. – С. 10-23. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економічних процесів 

https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/14950/mod_resource/content/2/ТЕМА%201%20Концептуальні%

20аспекти%20мат%20модел%20екон%20процесів.pdf. 

2. Теоретичні основи кількісних методів моделювання та прогнозування економічних 

процесів // http://bookss.co.ua/book_medoti-ekonomyko-statestichnih-doslidzhen_806/3_1.-teoretichn-

osnovi-klksnih-metodv-modelyuvannya-ta-prognozuvannya-ekonomchnih-procesv. 

3. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. Посібник // 

http://flightcollege.com.ua/library/Моделювання економіки (Вітлінський В. В.), КНЕУ,.pdf. 

4. Моделі макроекономічного розвитку // http://epi.cc.ua/modeli-makroekonomicheskogo-

razvitiya-25637.html. 

5. Макроекономічні моделі та їх види // http://epi.cc.ua/makroekonomicheskie-modeli-vidyi.html. 

6. Макроекономічне моделювання // 

http://stud.com.ua/51179/ekonomika/makroekonomichne_modelyuvannya. 

7. Моделі економічного розвитку // 

http://pidruchniki.com/1081080662979/rps/modeli_ekonomichnogo_rozvitku. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація. 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

У лекції розглянуто концептуальні аспекти математичного моделювання ринкової 

економіки, особливості та принципи математичного моделювання економічних систем і процесів, 

властивості складних системам, розкрито поняття економіко-математичного моделювання та 

сутність моделювання як методу наукового пізнання. У лекції розглянуто макроекономічні моделі, 

їх види, моделювання макроекономічних показників, макроекономічні моделі зростання: Модель 

економічного зростання Р. Солоу, Модель макроекономічного зростання Харода-Домара, 

розкрито поняття неокласичної моделі економічного зростання та неокейнсіанської моделі 

мультиплікатора-акселератора. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/14950/mod_resource/content/2/ТЕМА%201%20Концептуальні%20аспекти%20мат%20модел%20екон%20процесів.pdf
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/14950/mod_resource/content/2/ТЕМА%201%20Концептуальні%20аспекти%20мат%20модел%20екон%20процесів.pdf
http://bookss.co.ua/book_medoti-ekonomyko-statestichnih-doslidzhen_806/3_1.-teoretichn-osnovi-klksnih-metodv-modelyuvannya-ta-prognozuvannya-ekonomchnih-procesv
http://bookss.co.ua/book_medoti-ekonomyko-statestichnih-doslidzhen_806/3_1.-teoretichn-osnovi-klksnih-metodv-modelyuvannya-ta-prognozuvannya-ekonomchnih-procesv
http://flightcollege.com.ua/library/Моделювання
http://epi.cc.ua/modeli-makroekonomicheskogo-razvitiya-25637.html
http://epi.cc.ua/modeli-makroekonomicheskogo-razvitiya-25637.html
http://stud.com.ua/51179/ekonomika/makroekonomichne_modelyuvannya
http://pidruchniki.com/1081080662979/rps/modeli_ekonomichnogo_rozvitku
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1. Опишіть характерні можливості використання кількісних методів в економічних 

дослідженнях. 

2. Дайте визначення та схематичне зображення кількісних методів.  

3. Охарактеризуйте основні складові моделювання соціально-економічних процесів.  

4. Що означає термін «соціально-економічна система»?  

5. Схематично опишіть абстрактне зображення рівнів системи.  

6. Дайте дефініцію системи та підсистеми.  

7. Охарактеризуйте підходи математичного опису складної системи.  

8. Які задачі входять до класу задач системного аналізу?  

9. Дайте тлумачення моделі та моделювання.  

10. Опишіть основні етапи моделювання та їх характеристики.  

11. Які елементи входять до складу моделі? 

12. Дайте визначення основних складових економіко- математичної моделі.  

13. Які дисципліни складають теоретичну основу математичного моделювання? Коротко 

опишіть їхню структуру. 

14. Які існують теорії макроекономічної рівноваги? 

15. Що таке сукупний попит? Які фактори на нього впливають? 

16. Що таке сукупна пропозиція? Які фактори на неї впливають? 

17. Нарисуйте графіки рівноваги між сукупним попитом і сукупною пропозицією. 

18. Що таке макроекономічне зростання? 

19. Назвіть показники переважно інтенсивного типу економічного зростання. 

20. Назвіть основні риси постіндустріального типу економічного зростання. 

21. Які існують моделі економічного розвитку? 

22. Визначте сутність та охарактеризуйте структуру національної інноваційної системи. 

23. Дайте характеристику особливостям національної інноваційної системи України. 

24. Що означає людський розвиток? Чому концепція людського розвитку актуальна для 

України? 

25. Як розраховується індекс людського розвитку? Про що свідчить цей макроекономічний 

показник? 

26. Марківський процес та поняття марківської властивості. 

27. Основи теорії ланцюгів Маркова. Ланцюги Маркова. 

28. Марківська задача прийняття рішень. 

29. Абсолютні і перехідні імовірності. 

30. Однорідна матриця переходів. 

31. Поняття стохастичного процесу. 

32. Марківський випадковий процес. 

33. Поняття однокрокової та двокрокової перехідної імовірності. 

34. Які процеси називають марківськими ланцюгами? 

35. Від чого залежить ймовірність будь-якого стану системи у майбутньому? 

36. Що відносять до особливих властивостей марківських процесів? 

37. Що потрібно задати, щоб цілком визначити марківський ланцюг з r можливими станами? 

38. Яким чином можна визначити вектор 
     ) , ,( 3

3

3

2

3

1

3 РРРР n

j
  з дерева розвитку 

марківського процесу для трьох інтервалів часу? 

39. Для чого використовують апарат теорії марківських процесів? 
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Укладач:  ____________             Васьків О.М.,ст. викладач   
                             (підпис)                (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



Конспект лекції №3 

ТЕМА №2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІЗНИХ 

РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Вступ до фаху», «Інформаційні та комунікаційні технології», «Економіко-математичне 

моделювання», «Моделювання економіки», «Прогнозування соціально-економічних процесів», 

«Системи прийняття рішень». 

 

Мета лекції полягає в опануванні методики визначення відносного рівня загроз фінансовій 

безпеці підприємства на основі порівняння темпів зростання показників діяльності 

досліджуваного об’єкта. 

 

 

План лекції 

1. Аналіз фінансового стану й фінансової безпеки підприємства. 

2. Основні етапи проведення оцінки динаміки загроз фінансовій безпеці підприємства. 

3. Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. 

 

Опорні поняття: економічна безпека, фінансова безпека підприємства, управління, зовнішнє 

середовище,  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми 

забезпечення: монографія / Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В., [за 

ред. Т. Г. Васильціва]. – Львів: Видавництво, 2012. –386 с. 

2. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми 

зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 386 с.  

3. Каркавчук В. В. Аналіз системи фінансової безпеки підпри-ємства / В. В. Каркавчук // 

Вісник Львівського національного універси-тету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 

2007. –Вип. 38. – С. 90-94.– (Серія економічна).  

4. Каркавчук В. В. Економетричне моделювання динаміки рівня фінансової безпеки 

підприємства / В. В. Каркавчук // Вісник Львівського національного університету..– Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008.–Вип. 40. – С. 124-129. – (Серія економічна)  

5. Каркавчук В. В. Структурне моделювання рівня фінансової безпеки підприємства / В. В. 

Каркавчук // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной 

Европы в рамках экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч. трудов. – Севастополь-

Донецк : ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2009. – С. 806-810.  

 

Інтернет ресурси:  

1. Інтернет-ресурс Державного комітету статистики України www.ukrstat.gov.ua. 

2. http://subject.com.ua/economic/business/137.html. 

3. http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-3-40.pdf. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація. 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

Загальний висновок за темою лекції 

У лекції було розглянуто основні етапи проведення оцінки динаміки загроз фінансової 

безпеки підприємства, умови ліквідності балансу підприємства, відносні коефіцієнти ефективності 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://subject.com.ua/economic/business/137.html


функціонування підприємства. А також було розглянуто поняття узагальненого показника і 

розраховано його за декілька послідовних періодів.  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Основні етапи проведення оцінки динаміки загроз фінансової безпеки підприємства. 

2. Множина вибраних показників ефективності. 

3. Умова ліквідності балансу підприємства, як один із показників множини показників 

ефективності діяльності підприємства. 

4. Відносні коефіцієнти ефективності функціонування підприємства. 

5. Поняття коефіцієнта детермінації. 

6. Що описує зміна значення узагальненого показника U за декілька послідовних періодів? 

7. Які основні методологічні підходи до діагностики економічної безпеки підприємства? 

8. Які основні методологічні підходи до визначення станів функціонування підприємства? 

9. У чому сутність, недоліки та переваги існуючих однокритеріальних показників 

прогнозування неплатоспроможності підприємства? 

10. Охарактеризуйте основні показники рівня економічної безпеки підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________             Васьків О.М.,ст. викладач   
                             (підпис)                (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



Конспект лекції №4 

Тема 3. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ІНТИКАТИВНОГО 

ПЛАНУВАНЯН І ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОГО БАНКРУТСТВА 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як «Вступ до фаху», «Інформаційні та комунікаційні технології», 

«Економіко-математичне моделювання», «Моделювання економіки», 

«Прогнозування соціально-економічних процесів», «Системи прийняття рішень». 

 

План лекції 

1. Сутність, види і причини банкрутства. 

2. Методи діагностики ймовірності банкрутства. 

 

Опорні поняття: індикативне планування, діагностика, ймовірність банкрутства, 

підприємство. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія 

та механізми забезпечення: монографія / Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич 

О. Р., Каркавчук В. В., [за ред. Т. Г. Васильціва]. – Львів: Видавництво, 2012. –386 с. 

2. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та 

механізми зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 386 с.  

3. Каркавчук В. В. Аналіз системи фінансової безпеки підпри-ємства / В. В. 

Каркавчук // Вісник Львівського національного універси-тету. – Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. –Вип. 38. – С. 90-94.– (Серія економічна).  

4. Каркавчук В. В. Економетричне моделювання динаміки рівня фінансової 

безпеки підприємства / В. В. Каркавчук // Вісник Львівського національного 

університету..– Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008.–Вип. 40. – С. 

124-129. – (Серія економічна)  

5. Каркавчук В. В. Структурне моделювання рівня фінансової безпеки 

підприємства / В. В. Каркавчук // Проблемы и перспективы развития сотрудничества 

между странами Юго-Восточной Европы в рамках экономического сотрудничества 

и ГУАМ: сб. науч. трудов. – Севастополь-Донецк : ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 

2009. – С. 806-810. 

6. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні 

підприємством. Тези доповідей ІІ студентської вузівської наукової конференції (м. 

Вінниця, 16 листопада 2017 р.) / відп. ред. Л.Б.Ліщинська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 167 с. URL: http://www.vtei.com.ua/images/VN/16_11_17.pdf. 

7. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : [Текст] : 

монографія : у 2 ч. / за ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ 

“УАБС НБУ”, 2008. – Ч. 2. – 256 с. URL: 

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Monographs/epifanov_a_o_red_suchasni_ta_perspekt

ivni_metodi_i_modeli_up.pdf. 

8. Математичні моделі та новітні технології управління економічними 

татехнічними системами [Текст] : монографія / за заг. ред В.О. Тімофєєва, І.В. 

http://www.vtei.com.ua/images/VN/16_11_17.pdf
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Monographs/epifanov_a_o_red_suchasni_ta_perspektivni_metodi_i_modeli_up.pdf
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Monographs/epifanov_a_o_red_suchasni_ta_perspektivni_metodi_i_modeli_up.pdf


Чумаченко – Харьков: ФОП Мезіна В.В., 2017. – 317 с. URL: 

https://eprints.kname.edu.ua/46217/1/mono2017.pdf. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація. 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

У лекції розглянуто сутність, види і причини банкрутства, а також методи 

діагностики ймовірності банкрутства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________             Васьків О.М.,ст. викладач   
                             (підпис)                (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 



Конспект лекції №5 

ТЕМА 4. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АНТИКРИЗОВОГО ІНДИКАТИВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Вступ до фаху», «Інформаційні та комунікаційні технології», «Економіко-математичне 

моделювання», «Моделювання економіки», «Прогнозування соціально-економічних процесів», 

«Системи прийняття рішень». 

 

Мета лекції полягає у наданні студентам знань з вивчення методологічних основ індикативного 

планування, у формуванні матриць попарних порівнянь та визначати альтернативи забезпечення 

кредиту та відносну важливість кожного з критеріїв. 

 

План лекції 
1. Методологічні основи індикативного планування. 

2. Індикатори оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. 

3. Метод аналізу ієрархій: математична формалізація. 

 

Опорні поняття: антикризове індикативне планування, метод аналізу ієрархій, матриця попарних 

порівнянь, критерії. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Євстрат Д. І. Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки маркетингової активності 

торговельних підприємств / Д. І. Євстрат, Ю. І. Кушнерук // Проблеми економіки. – 2012. – №2. – 

С. 66-71. 

2. Мазаракі А. А. Математичне програмування в Excel: Навч. посібник / А. А. Мазаракі, Ю. А. 

Толбатов – К.: Четверта хвиля, 1998. – 208 с. 

3. Панкратова Н. Д. Комплексне оцінювання чутливості рішення на основі методу аналізу 

ієрархій / Н. Д. Панкратова, Н. І. Недашківська // Системні дослідження та інформаційні 

технології: міжнародний науково-технічний журнал. – 2006. – №4. – 2006. – С. 7-25. 

4. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. / Т. Саати, К. 

Керис – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Метод аналізу ієрархій як інструмент для прийняття рішень при стратегічному плануванні 

[Електроний ресурс] – Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/15660721/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_instrument_dlya_priynyattya_r

ishen_pri_strategichnomu_planuvanni. 

2. Метод аналізу ієрархій Т. Сааті [Електроний ресурс] – Режим доступу: 

http://stud.com.ua/25063/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_saati. 

3. http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2012-2_0-pages-66_71.pdf. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація. 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

Загальний висновок за темою лекції 

У лекції було розглянуто методологічні основи індикативного планування та представлено 

математичну формалізацію методу аналізу ієрархій. 

 

Питання для самоконтролю: 

http://pidruchniki.com/15660721/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_instrument_dlya_priynyattya_rishen_pri_strategichnomu_planuvanni
http://pidruchniki.com/15660721/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_instrument_dlya_priynyattya_rishen_pri_strategichnomu_planuvanni
http://stud.com.ua/25063/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_saati


2. Метод аналізу ієрархій.  

3. Математичні моделі антикризового індикативного планування на базі методу аналізуі 

єрархій. 

4. Поняття вектора вагових коефіцієнтів. 

5. Максимальне власне значення матриці попарних порівнянь. 

6. Відносна оцінка узгодженості ієрархії. 

7. При яких значеннях узгодженість ієрархії вважається допустимою? 

Чому рівна величини 
ji ,

max
 ? 

 

 

Завдання для самоконтролю: 

Задача: Комерційний банк вивчає питання надання кредиту одному зі своїх клієнтів. Клієнт 

пропонує альтернативні варіанти щодо застави, а саме: 1s  - автомобіль; 2s - власний бізнес; 3s - 

нерухомість. Визначити найбільш надійну заставу кредиту за допомогою методу аналізу ієрархій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                            (підпис)              (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 



Конспект лекції №6 

ТЕМА №5. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Вступ до фаху», «Інформаційні та комунікаційні технології», «Економіко-математичне 

моделювання», «Моделювання економіки», «Прогнозування соціально-економічних процесів», 

«Системи прийняття рішень». 

 

Мета лекції полягає в опануванні методів математичного моделювання в управлінні інноваційним 

розвитком економічних систем з урахуванням необхідності його інвестиційного забезпечення. 

 

 

План лекції 
1. Інноваційний розвиток підприємства. 

2. Моделі визначення характеристик інвестиційного портфеля. 

 

Опорні поняття: математичні методи і моделі, інноваційний розвиток, підприємство, модель 

Квазі-Шарпа. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Юрчук Н. П. Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним 

розвитком економічних систем / Н. П. Юрчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – 

С. 28-32. 

2. Бондаренко М. І. Проблеми активізації інноваційної активності українських підприємств як 

фактор підвищення конкурентоспроможності в умовах фінансово-економічної кризи [Текст] / М. І. 

Бондаренко, Л. С. Любохинець, В. В. Мельник // Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. – 2011. – № 6. – Т. 1. – С. 84-89. 

3. Бурденюк І. Теоретичні аспекти економіко-математичного моделювання інноваційних 

процесів розвитку підприємства / І. Бурденюк // Вісник Львівського університету: сер. економічна 

. – 2013 . – Вип. 50. – С. 20-26. 

4. Бершадська, І. М. Модель Марковіца як основа побудови алгоритму формування 

ефективного інвестиційного портфеля [Текст] / І. М. Бершадська // Академічний огляд. – 2010. – 

№ 2 (33). – С. 75–79. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Грабовецкий Б.Є. Теоретичні і методологічні основи економічного прогнозування: 

навчальний посібник [Електроний ресурс] / Б.Є. Грабовецкий // Основи економічного 

прогнозування. — Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000. — Режим доступу: http://pulib.if.ua/part/9816. 

2. https://uchebnikionline.com/investirovania/investuvannya__moyseyenko_i_p/model_kvazi-

sharpa.htm. 

3. Жданов И. Финансовый анализ и инвестиционный анализ предприятия [Електроний ресурс] 

/ И. Жданов // BE in trend – Режим доступу: http://www.beintrend.ru/l-r. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація. 

 

 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

 

http://pulib.if.ua/part/9816
https://uchebnikionline.com/investirovania/investuvannya__moyseyenko_i_p/model_kvazi-sharpa.htm
https://uchebnikionline.com/investirovania/investuvannya__moyseyenko_i_p/model_kvazi-sharpa.htm
http://www.beintrend.ru/
http://www.beintrend.ru/l-r


Загальний висновок за темою лекції 

У лекції було розглянуто Модель Квазі-Шарпа раціонально застосовувати при розгляді 

порівняно невеликої кількості цінних паперів, що належать до однієї чи кількох галузей. З 

допомогою її добре підтримувати оптимальну структуру вже існуючого портфеля. 

Основний недолік моделі – розглядається окремий сегмент фондового ринку, на якому 

працює агент фондового ринку, без урахування глобальних тенденцій.  

 

 

Питання для самоконтролю: 

2. Які існують методи і моделі управління інноваційним розвитком економічної системи? 

3. Які існують моделi визначення характеристик iнвестицiйного портфеля? 

4. В чому полягає застосування моделі Квазі-Шарпа? 

5. Що таке прибутковість портфеля цінних паперів? 

6. За якою формулою визначається ризик портфеля цiнних паперiв? 

7. Як записується формула для визначення прибутковості одиничного портфеля в період t? 

8. За якою формулою розраховується коефіцієнт   цінного папера? 

 

 

Завдання для самоконтролю: 

Задача: Сформувати оптимальний фондовий портфель, який складається з 4 акцій. Нехай 

експерт визначив, що клієнту вигідно інвестувати кошти в акції таких підприємств, як 

«Дніпровська ГЕС», «Західенерго», «Гідроенергетика України», «ДТЕК». Період аналізу один рік. 

Дані по місяцях по вартості акцій компаній опрацювати за 2015 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________             Васьків О.М.,ст. викладач   
                             (підпис)                (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%95%D0%A1


Конспект лекції №7 

ТЕМА №6. Математичне моделювання функціонування та оцінювання стратегій розвитку малих 

підприємств 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Вступ до фаху», «Інформаційні та комунікаційні технології», «Економіко-математичне 

моделювання», «Моделювання економіки», «Прогнозування соціально-економічних процесів», 

«Системи прийняття рішень». 

 

Мета лекції полягає в опануванні методів математичного моделювання функціонування та 

оцінювання стратегій розвитку малих підприємств. 

 

План лекції 

1. Масштаби розвитку малого підприємництва та його потенціал у вирішенні актуальних 

економічних проблем. 

2. Сучасні фінансові технології підтримки малого промислового підприємництва на 

муніципальному рівні. 

3. Моделі оцінювання конкурентного середовища та конкурентоспроможності малого 

підприємства. 

 

Опорні поняття: математичні методи і моделі, мале підприємство, стратегія, конкуренція, 

фінансові технології, потенціал, теорія ігор. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація. 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

Загальний висновок за темою лекції 

У лекції було розглянуто моделі оцінювання розвитку малого підприємства, сучасні 

фінансові технології підтримки малого промислового підприємства. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Яке підприємство  вважається малим? 

2. Який існує стратегічний підхід у процесі управління малими підприємствами? 

3. Який алгоритм розробки стратегії розвитку підприємства розвитку малого підприємства? 

4. Які існують стратегії малого бізнесу? 

5. Яким чином здійснюється управління стратегіями інноваційного розвитку малих і середніх 

підприємств? 

6. Як класифікуються основні трендові моделі? 

7. Як класифікуються методи оцінювання конкурентоспроможності малого підприємства? 

8.  

 

Завдання для самоконтролю: 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

 

Укладач:  ____________             Васьків О.М.,ст. викладач   
                             (підпис)                (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



Конспект лекції №8 

ТЕМА 7. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПІДПРИЄМСТВА: МАНЕВРЕНІСТЬ, ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ, 

НАДІЙНІСТЬ, РИЗИК, НАПРУЖЕНІСТЬ, ІНЕРЦІЙНІСТЬ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Вступ до фаху», «Інформатика», «Моделювання економіки», «Системи підтримки прийняття 

рішень». 

 

Мета лекції полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок з 

моделювання системних характеристик як методологічної бази обґрунтування управлінських 

рішень в економічній діяльності. 

 

План лекції 
1. Моделювання адаптивності розвитку і функціонування складних систем. 

2. Моделювання маневреності та еластичності планових рішень. 

3. Моделювання і дослідження інерційності планових рішень. 

4. Комплексне дослідження рівнів еластичності, надійності, маневреності та гнучкості планових 

рішень. 

 

Опорні поняття: системні характеристики, маневреність, життєздатність, надійність, ризик, 

напруженість, інерційність. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Моделювання системних характеристик в економіці. Розрахункова робота [Текст] : 

методичні вказівки / [уклад.: Л. П. Перхун, В. С. Домбровський, Г. М. Яровенко] ; Державний 

вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку 

України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 20 с. 

2. Полякова, Ольга Юрьевна. Моделирование системных характеристик экономики [Текст] : 

учебное пособие / О. Ю. Полякова, А. В. Милов ; Мин-во образования и науки Украины; 

Харьковский гос. эконом. ун-т. – Харьков : ИНЖЭК, 2004. – 296 с. – ISBN 966-8515-07-2. 

3. Лавінський Г. В. Моделювання системних характеристик в економіці. - К.: ЕКМО, 2004. - 

176 с. 

4. Савчук В.С. Трансформаційна економіка.-К.: КНЕУ,2008.-606 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Ризик-менеджмент малого підприємства на підгрунті системних характеристик // 

HTTP://SECURITIES.USMDI.ORG/?P=22&N=87&S=910. 

2. Оцінка якості планів підприємства // https://studlib.info/ekonomika/57033-ocinka-yakosti-

planiv-pidpriiemstva/. 

3. Ризик та системні властивості економічних рішень // http://www.vuzlib.su/er/6.htm. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація. 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

Загальний висновок за темою лекції 

У лекції було розглянуто теоретичні практичні основи з моделювання системних 

характеристик як методологічної бази обґрунтування управлінських рішень в економічній 

діяльності. 

 

http://securities.usmdi.org/?p=22&n=87&s=910
https://studlib.info/ekonomika/57033-ocinka-yakosti-planiv-pidpriiemstva/
https://studlib.info/ekonomika/57033-ocinka-yakosti-planiv-pidpriiemstva/


 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке маневреність? 

2. Що розуміють під ризиком? 

3. Що таке елестичність і як визначається елестичність показника? 

4. Що таке детермінація і які види її існують? 

5. Яким чином відбувається дослідження інерційності планових рішень? 

6. Які системні характеристики підприємства існують? 

 

Завдання для самоконтролю: 

Задача: Дати розгорнуту характеристику ринку товару A, за аналізом фактичних даних: 

№ Ціна товару, РА Попит на товар, QA Доход споживача, I Ціна товару, РВ 

1 6,0 

6,6 

10200 

9000 

70000 

60000 

9,0 

10,0 

2 8,5 

9,3 

6000 

5000 

50000 

45000 

5,0 

6,0 

3 4,8 

5,6 

  300  

200 

1500 

1000 

6,5 

7,0 

4 7,5 

7,7 

1000 

970 

10000 

12000 

4,0 

3,5 

5 2,3 

2,8 

2000 

1500 

12000 

9800 

5,7 

4,3 

6 4,6 

5,2 

5000 

4000 

30000 

35000 

2,6 

2,2 

7 6,4 

7 

200 

180 

2000 

1800 

7,0 

4,8 

8 3,8 

4,5 

7000 

6500 

30000 

32000 

9,0 

9,2 

9 9,0 

10,0 

500 

450 

10000 

15000 

3,2 

3,5 

10 7,3 

7,5 

9000 

8500 

50000 

45000 

7,5 

7,7 

11 2,0 

2,6 

1800 

1500 

20000 

18000 

4,5 

4,0 

 

Укладач:  ____________             Васьків О.М.,ст. викладач   
                             (підпис)                     (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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