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ПЕРЕДМОВА 

 
Задачі моделювання та прогнозування в економіці й управлінні 

дуже популярні, оскільки дають можливість науково обгрунтувати 
управлінські рішення в багатьох практичних випадках, наприклад, 
при завбаченні майбутніх продажів, потреб в устаткуванні, тенденцій 
споживання тощо [1-5]. Вивчення дисципліни “Моделювання та 
прогнозування в управлінні” має на меті формування у студентів 
таких компетентностей, як здатність вивчати економічні та соціальні 
явища, прогнозувати вплив структурних зрушень; здатність до 
управління інформацією та обґрунтування управлінських рішень; 
здатність визначати та обґрунтовувати перспективи соціально-
економічного розвитку та діагностування окремих бізнес-процесів. 

Відповідно до прийнятої концепції пропонованого посібника 
серед різноманіття задач, характерних для систем організаційно-
економічного управління, виділені задачі оптимізації та задачі 
прогнозування. Враховуючи, що  прогнозування засноване на 
зберіганні загальної тенденції розвитку явищ у часі, значна увага 
приділена побудові економетричних моделей на підставі даних 
минулих періодів Прогноз досліджуваного показника одержується 
підстановкою необхідних значень впливаючих на нього чинників в 
отримане регресійне рівняння. 

Навчальний посібник складається з трьох частин. Перша 
частина присвячена розгляду теоретичних основ моделювання та 
прогнозування, включаючи методологію розв’язання задач лінійного 
і нелінійного програмування, побудови та використання 
економетричних моделей. Значна увага при цьому приділена 
сучасним інформаційним технологіям вирішення задач на основі 
табличного процесора MS Excel і системи комп’ютерної математики 
MathCad. 

Друга частина спрямована на формування здатності 
застосовувати теоретичні знання до аналізу конкретних 
управлінських ситуацій. В ній розглядаються постановка, розв’язання 
та аналіз  типових задач оптимізації (розподіл обмежених ресурсів, 
використання виробничих потужностей, організація перевезень 
тощо); моделювання та прогнозування на основі економетричних 



моделей (використання виробничих функцій, аналіз попиту та 
пропозиції товарів, прогнозування динаміки зміни економічних 
показників тощо).  Окремо розглянутий приклад використання 
методів моделювання та прогнозування при аналізі соціально-
економічного розвитку регіону. 

Третя частина посібника містить опис практичних робіт з 
набором варіантів індивідуальних завдань, призначених для 
закріплення теоретичного матеріалу і формування стійких навичок 
використання сучасних інформаційних технологій для розв'язування 
типових для управлінської діяльності задач.  

Навчальний посібник призначений, насамперед, для підготовки 
студентів з однойменної дисципліни. Проте окремі його частини 
можуть бути використані і при вивченні інших дисциплін 
(“Оптимізаційні методи та моделі”, “Економетрика”,  “Інформаційні 
системи і технології в менеджменті” тощо). Автор має надію, що 
засвоєння матеріалу даного посібника дозволить майбутнім фахівцям 
забезпечити необхідний рівень вивчення і аналізу інформації за 
рахунок ефективного використання методів математичного 
моделювання і сучасних комп'ютерних технологій.  

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………
.. Повний текст навчального посібника знаходиться на 

інформаційному порталі кафедри «Менеджменту організацій і 
адміністрування»  ДДТУ 
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