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Консультації понеділок, 2 години, 14.20-15.40, ауд.304

1. Коротка  анотація  до  дисципліни.  Дисципліна  “Моделювання  в  управлінні

соціально-економічними  системами”  є  вибірковою  дисципліною  циклу  загальної

підготовки зі спеціальності 073 «Менеджмент», яка викладається в 2 семестрі в обсязі 4

кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Цей курс передбачає

формування у студентів системи теоретичних знань, прикладних вмінь і навичок щодо

використання різних методів та моделей при моделюванні соціально-економічних систем.

2. Мета:  формування  навичок  побудови  і  ефективного  використання  економіко-

математичних моделей в процесах управління соціально-економічними системами.

Завдання: вивчення  методологій,  технологій  та  інструментальних  засобів

моделювання  економічних  процесів,  набуття  практичних  умінь  застосування  сучасних

економіко-математичних  методів  у  соціально-економічних  об’єктах,  оволодіння

практичними  навичками  застосування  економіко-математичних  методів  та  моделей  в

економічних  процесах,  адаптації  та  використання  сучасних  програмних  засобів

оброблення економічної інформації при моделюванні економічних процесів, розробка та

використання алгоритмів моделювання складних економічних систем. 

3. Формат курсу: очний (offline)

4. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):

Табл.1

Компетентність Ступінь сформованості

компетентності

Оцінювання

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у сфері 

менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог.

Частково, в аспекті виконання 

завдань, передбачених 

професійною діяльністю за 

спеціалізацією освітньої 

програми

Підсумкове (залік)
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Здатність до спілкування з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності).

Частково, в аспекті виконання 

завдань, передбачених 

професійною діяльністю за 

спеціалізацією освітньої 

програми

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Навички використання 

інформаційних та комунікаційних 

технологій.

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених цілей

та міжнародних стандартів.

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність встановлювати цінності,

бачення, місію, цілі та критерії, за

якими  організація  визначає

подальші  напрями  розвитку,

розробляти  і  реалізовувати

відповідні стратегії та плани.

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність  до  саморозвитку,

навчання  впродовж  життя  та

ефективного самоменеджменту. 

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність  до  ефективного

використання та розвитку ресурсів

організації. 

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність  створювати  та

організовувати  ефективні

комунікації в процесі управління.

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність  формувати  лідерські

якості  та  демонструвати  їх  в

процесі управління людьми.

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність  розробляти  проекти,

управляти  ними,  виявляти

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний 
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ініціативу та підприємливість. контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність  використовувати

психологічні  технології  роботи  з

персоналом. 

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність  аналізувати  й

структурувати  проблеми

організації,  приймати  ефективні

управлінські  рішення  та

забезпечувати їх реалізацію.

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність до управління 

організацією та її розвитком.

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік)

5. Тривалість курсу. 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 34 години аудиторної роботи;

86 годин – самостійної роботи, залік –проводиться на останньому семінарському занятті.

6. Статус дисципліни: вибіркова.

7.  Пререквізити:  Для  вивчення  курсу «Моделювання  в  управлінні  соціально-

економічними  системами»  студенти  потребують  базових  знань  з  таких  дисциплін:

«Макроекономіка»,  «Мікроекономіка»,  «Економіка  підприємства»,  «Інформаційні

технології в менеджменті» достатніх для сприйняття категоріального апарату та розуміння

інструментарію моделювання.

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор та

комп'ютер  для  проведення  аудиторних  занять,  доступ  здобувачів  вищої  освіти  до

Інтернету.

9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 

- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної самоіронії. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

-  Відпрацювання  пропущених  занять  можливе  під  час  самостійної  підготовки  та

консультацій викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності.

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

10.  Зміст  дисципліни:  Курс складається з двох змістових модулів.  Кожен модуль, у

свою чергу, складається з лекційної та практичної частин:

- Змістовий модуль 1 «Теоретичні аспекти моделювання соціально-економічних систем» 

(лекційні теми 1-3, теми практичних занять 1-3);

- Змістовий модуль 2 «Економіко-математичні методи і моделі в управлінні виробництвом»

(лекційні теми 4-7, теми практичних занять 4-10).

11. Форми і методи навчання. 

Основними  видами  навчальних  аудиторних  занять  є  лекції,  практичні  заняття,

консультації. 

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів

навчання:

Лекція-бесіда забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє

привернути Вашу увагу до найбільш важливих питань теми лекції, визначити у процесі

діалогу  особливості  сприйняття  навчального  матеріалу.  Ви  маєте  можливість

обмірковувати поставлені запитання, робити самооцінку рівня своєї підготовки, навчитися

самостійно формулювати висновки і узагальнення. 



6

Письмова  програмована  лекція –  викладач  сам  складає  і  пропонує  запитання

студентам;  на підготовлені  запитання викладач спочатку просить відповісти їх,  а  потім

проводить аналіз і обговорення неправильних відповідей.

Пояснення. Тлумачення понять, явищ, принципів, термінів тощо, переважно під час

викладання нового матеріалу.

Інструктаж. Надання алгоритму дій для виконання поставленого завдання.

Діалог. За допомогою запитань викладач мотивуватиме здобувачів вищої освіти до

відтворення набутих знань, формування самостійних висновків  і узагальнень на основі

засвоєного матеріалу.

Навчальна дискусія, дебати. Це обговорення важливого питання, обмін думками між

здобувачами  вищої  освіти та/або  викладачем,  спрямовані  не лише на  засвоєння  нових

знань,  а  й  на  створення  емоційно  насиченої  атмосфери,  яка  б  сприяла  глибокому

проникненню в істину.

Лекція-візуалізація включає  візуальну  форму  подачі  лекційного  матеріалу

технічними  засобами  навчання.  Читання  такої  лекції  зводиться  до  розгорнутого  або

короткого коментування викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються. 

При проведенні  практичних занять передбачено поєднання таких форм і методів

навчання як робота  у малих  групах,  рольові  ігри,  дискусія,  публічний виступ,  групові

проекти та кейс-завдання. 

Програмою курсу передбачено такі проекти: 

- Виступ за темою індивідуального завдання (тематика і критерії оцінювання див.:

Робоча програма дисципліни, п.п. 7.3.). 

- Виступ-інформування за темами практичних занять.

12. Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

Система оцінювання навчальних досягнень 

Вид діяльності студента

М
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Модуль 1 Модуль 2
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а 
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а
л
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Відвідування лекцій 1 3 3 4 4

Відвідування практичних занять 1 3 3 7 7

Робота на практичному занятті 10 3 30 7 70

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

-

Виконання ІНДЗ 30 - - -

Разом - 66       111

Максимальна кількість балів:                                                                177

          177:100=1,77. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,77 = загальна кількість 

балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Під час вивчення курсу виконуються 2 самостійні роботи (завдання до самостійної

роботи див.: Робоча програма дисципліни, п.п.7.2.).

Критерії оцінювання:

- змістовність – 3 бали

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали.
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Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14. Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та критерії 

оцінювання.

Поточний  контроль  відбувається  впродовж  вивчення  дисципліни  на  практичних

заняттях у формі: усного та письмового тестування, круглих столів, вирішенні ситуаційних

задач,  участі  в  ділових  іграх,  семінарів  з  індивідуальною  роботою. Під  час  поточного

контролю оцінюються такі компоненти: 

- повнота відповіді (враховуючи самостійно опрацьований матеріал) – 3 бали; 

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми

(питання), аналіз практичних ситуацій – 5 балів; 

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 2 бали.

Максимальна кількість балів - 10 балів.

Рубіжний  (модульний)  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення  блоків  змістових

модулів і  здійснюється  у формі  тестування.  Під час рубіжного  (модульного)  контролю

оцінюються такі компоненти: 

- повнота розкриття теми, велика кількість опрацьованої літератури, аналіз різних

підходів та ідей – 15 балів

- якість оформлення бібліографічних даних, відповідність оформлення та змісту

методичним рекомендаціям виконання завдання, науковий стиль – 5 балів

- самостійність та креативність висвітлення дослідженої теми – 5 балів

Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: 

Залік. 

Відбувається у формі виконання індивідуальних практичних завдань (Методологічні

рекомендації до проведення й оцінювання заліку див. Робоча програма дисципліни). 

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю  (див.:

Робоча  програма дисципліни, п.п. 7.5).

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі види

навчальної діяльності
Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59
FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з можливістю

повторного складання

1-34

F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни
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18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):

1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. Київ : КНЕУ. 2013. 406 с.

2. Григорків В. С. Моделювання економіки : підручник. Чернівці : Чернівецький нац.

ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 360 с.

3. Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки. Київ : Кондор, 2013. 212 с.

4. Лугінін О. Є., Фомішина В. М. Економіко-математичне моделювання : навч. посіб.

Київ : Знання, 2011. 342 с.

Додаткова:

5. Економетрика : навч. посіб. / О. Є. Лугінін, В. М. Фомішина, О. М. Дудченко, Н. В.

Радванська, О. В. Бетехтін, О. В. Акімов. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 319 c.

6. Кулик В. В.  Концептуальні  підходи  до  управління  соціально-економічними

системами в умовах невизначеності та ризику. Problemy Ekonomiky. 2016. № 1. С. 100-107.

URL :  https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016-1_0-pages-

100_107.pdf  .  

7. Кучерова Г. Ю.,  Кравець О. В.  Рекурсивна  модель  прогнозування  обсягів

реінвестованого чистого прибутку суб’єктів малого підприємництва. ISMA University. № 4.

Riga : «Landmark» SIA, 2017.

8. Моделі,  методи  і  засоби  управління  соціально-економічними  обʼєктами :

монографія / О. О. Арсірій, Т. Л. Будорацька, М. Г. Глава та ін. Одеса : ОНПУ, 2016. 225 с.

9. Пономаренко В. С.,  Малярець Л М.  Багатовимірний аналіз  соціально-економічних

систем : навч. посіб. Харків : Вид. ХНЕУ, 2019. 384 с.

10. Пономаренко В. С.,  Мінухін С. В.,  Знахур С. В. Теорія та практика моделювання

бізнес-процесів : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. 243 с.

11. Половцев  О.  В.  Методи  моделювання  динаміки  соціально-економічних  систем.

Вісник НАДУ. Серія: Державне управління. 2010. №1. С. 105–111.

12. Рамазанов С. К. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці :

монографія у 2 ч. Ч. 1. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2016. 256 с.

13. Таньков К. М. Моделювання бізнес-процесів у логістиці : конспект лекцій / Харків.

нац. економ. ун-т. Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. 83 с.

Електронні ресурси:

1. Державний комітет статистики України. URL : http://ukrstat.gov.uа.

2. Державний  комітет  України  з  питань  регуляторної  політики  та  підприємництва:

URL : http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index.

3. Національна бібліотека України ім. Вернадського. URL : http://www.nbuv.gov.ua/.

4. Офіційний  сайт  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі.  URL :

http://me.gov.ua.

5. Міжнародний центр перспективних досліджень. URL : www.icps.kiev.ua.



V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»

Разом: 120 год., з них 14 год. – лекції, 20 год. – практичні заняття, самостійна робота – 86 год., модульний контроль – 4 год.

Кількість

балів за

семестр

177 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва модуля
Теоретичні аспекти моделювання соціально-економічних

систем (66)

Економіко-математичні методи і моделі в управлінні

виробництвом (111)

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал)

Теми лекцій Основні поняття в 

моделюванні 

соціально-

економічних систем

Методологічні основи

оптимального 

управління 

економічними 

системами

Аналіз структури 

економічних систем. 

Засоби 

концептуального 

аналізу

Моделі 

оптимального 

управління 

виробничими 

процесами

Статистичні 

моделі. Моделі 

систем масового 

обслуговування

Балансові моделі

в управлінні 

соціально-

економічними 

системами

Моделювання в 
управлінні 

соціально-

економічними 
системами з 

застосуванням 

теорії ігор

Практичні
заняття

1 (10 бал) 2 (10 бал) 3 (10 бал) 4 (10 бал) 5-6 (20 бал) 7-8 (20 бал) 9-10 (20 бал)

Теми

Практичних
занять

Основні поняття в 

моделюванні 

соціально-

економічних систем

Методологічні основи

оптимального 

управління 

економічними 

системами

Аналіз структури 

економічних систем. 

Засоби 

концептуального 

аналізу

Моделі 

оптимального 

управління 

виробничими 

процесами

Статистичні 

моделі. Моделі 

систем масового 

обслуговування

Балансові моделі

в управлінні 

соціально-

економічними 

системами

Моделювання в 

управлінні 

соціально-
економічними 

системами з 

застосуванням 
теорії ігор

Самостійна

робота
1 (5 балів) 2 (5 балів)

Поточний
контроль

модульна контрольна робота №1
(25 балів)

модульна контрольна робота №2
(25 балів)

ІНДЗ

Підсумковий
контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 1,77


