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У збірнику наведено тези доповідей студентів, аспірантів та вчених 
вищих навчальних закладів і наукових закладів України щодо розробки 
напрямків розвитку економічної кібернетики – науки про управління 
економікою. Вони стануть значним внеском у розробку нових механізмів 
управління економікою через моделювання економічних процесів, 
застосування інформаційних технологій в економіці та у розв’язанні проблем 
підготовки фахівців з економічної кібернетики. 

Збірник буде корисним фахівцям з управління економічними об’єктами, 
викладачам, науковцям та студентам. 
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РОЛЬ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ 
ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 

 
Економіко-математичні методи являють собою сукупність прийомів, які 

ґрунтуються на теоретичному фундаменті математичних та економічних наук і 
основним призначенням яких є дослідження функціонування економіко-
виробничих систем та процесів [1-2]. Основною метою таких досліджень 
можна визначити кількісну оцінку процесів у межах конкретної економічної 
системи. Процеси, що відбуваються в економічних системах є предметом 
дослідження щодо прийняття управлінських рішень. В зв’язку з цим основну 
задачу економіко-математичного моделювання можна сформулювати як 
визначення множини основних економічних показників господарюючого 
суб’єкту щодо конкретної специфіки, встановлення та обґрунтування зв’язків 
між ними та дослідження динаміки економічної системи у просторі цих 
показників з детальним аналізом причин та факторів, що визначають поведінку 
суб’єкту господарювання в ретроспективі. І наприкінці – визначення основних 
економічних важелів, що здатні на цій основі забезпечити бажаний результат 
функціонування системи на перспективу [1]. На жаль, однобічне застосування 
економічних категорій не дає повної уяви про характер економічних процесів, а 
визначає якісні сторони його розвитку. Пряме ж застосування методів 
класичного аналізу та математики не завжди є зручним, оскільки, далеко не в 
кожному випадку можна встановити чіткі функціональні залежності між 
показниками, що описують той чи інший процес. Комплексним поєднанням 
даних методів і є прийоми економіко-математичного моделювання. Коректну 
математичну модель можна побудувати лише при усвідомленні існуючих 
обмежень, зв'язків і мети, за наявності достовірної інформації та забезпеченні 
акуратності в процесі моделювання [2]. Модель дає об'єктивний науково-
обґрунтований допоміжний матеріал для вироблення потрібного рішення. 
Успіх функціонування всієї системи залежить від вдалого використання цього 
допоміжного матеріалу при виробленні рішення і від якості його виконання.  

Отже, застосування методів економіко-математичного моделювання є 
одним із найперспективніших напрямків економічних досліджень, що 
дозволяють не тільки оцінити процес з  якісної сторони, а  надати  обґрунтовану  
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кількісну оцінку функціонування економіко-виробничих систем та процесів, що 
в них відбуваються. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 

Основне призначення економіки - забезпечення суспільства предметами 
споживання та послугами, котрі створюють умови для життя та безпеки 
людини, родини, суспільства, країни. У зв’язку з цим є сенс розглядати, 
досліджувати та моделювати економіко-виробничі системи. 

Економіка складається з елементів - господарських одиниць 
(підприємств, фірм, банків тощо). Надсистема економіки - природа та 
суспільство, дві її головні підсистеми — виробнича та фінансово-кредитна [1]. 

Будь-яка фірма чи підприємство працює заради прибутку, виробляючи 
продукт. Для цього необхідно використовувати ресурси – виробничі фактори. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наприклад, виробничими факторами можуть бути: земля, капітал, 

людська праця, природні ресурси, тощо. 
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