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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни є: 

• надання теоретичних знань та практичних навичок застосування економіко-

математичних моделей та методів при упровадженні проєктів та програм з метою 

проведення попередніх, поточних та завершальних розрахунків, що допомагають 

приймати рішення щодо ініціації, планування, упровадження та аналізу виконання 

проєкту, програми чи портфелю проєктів; 

• викладення основ математичного моделювання систем і процесів під кутом їх 

практичних застосувань, перш за все, до систем управління економічними 

системами; 

• вироблення у студентів логічного й алгоритмічного мислення, розуміння 

необхідності моделювання економічних систем, як основи прийняття рішень, в 

тому числі в умовах сильної невизначеності з метою уникнення 

неконтрольованості, катастрофічних ситуацій у функціонуванні реальних систем; 

• прищеплення навички побудови математичних моделей практичних задач, їх 

розв’язання та вміння проводити аналіз отриманих результатів з позиції керуючих 

дій; 

• надання знань в області методів оптимізації й аналізу стійкості рішень. 

 

Завданням вивчення дисципліни «Економіко-математичні моделі та методи в 

управлінні проєктами» є формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та 

набуття необхідного рівня спеціальних теоретичних та професійних знань для дослідження 

моделей управління проєктами, а також практичних навичок з питань проектування та 

застосування систем управління проектами у роботі за фахом. Оволодіння навичками 

формалізації практичних задач, та застосування методів агрегування і декомпозиції складних 

систем і сучасних технологій для побудови моделей управління, а також використання сучасних 

математичних методів моделювання, що дозволить розв’язувати конкретні задачі при 

дослідженні реальних систем та засвоєння засобів формалізації прикладних задач, зведення їх 

до типових сучасних задач математичного моделювання. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 
ЗК7. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

Знати: сучасні методи математичного 

моделювання, які дозволяють вирішити конкретні 

завдання у вивченні реальних систем; засоби 

формалізації прикладних задач і доведення їх до 

типових сучасних проблем математичного 

моделювання та методи агрегування і декомпозиції 

складних систем і сучасних технологій для 

побудови моделей управління. 

Вміти: застосовувати математичні методи для 

аналізу стану упровадження проєкту, його 

планування, аналізувати отримані результати, а 

також вміти аналізувати та прогнозувати певні 

впливи на проєкт з розрахунком ризиків та втрат. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених 

цілей та міжнародних 

Знати: знати основні характеристики (переваги та 

недоліки) щодо різних стилів управління та їх вплив 

на управління проєктом та зацікавленими сторонами 

Вміти: проаналізувати різні стилі управління на 

основі актуальних даних (статистичних, аналітичних 

тощо) без урахування ментальних помилок та 
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стандартів упереджень. 

СК4. Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації 

Знати: математичні методи та підходи для аналізу 

ресурсів організації 

Вміти: на основі отриманих результатів аналізу 

ресурсів організації, що базується на застосуванні 

математичних методів та підходів, приймати 

управлінські рішення щодо завантаження ресурсів, 

їх використання, поповнення, зберігання та 

закупівлю, а також, у разі необхідності, 

перепланування самого проєкту, програми чи 

портфелю проєктів. 

СК7. Здатність розробляти проєкти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість 

Знати: підходи та методи щодо планування та 

аналізу, прогнозування впливів та оцінки ризиків. 

Вміти: обгрунтувати проєкт на основі чітких 

розрахунків з виявленням прогнозованих слабких та 

сильних сторін. 

СК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
організації, приймати ефективні 
управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію 

Знати: математичні методи та підходи щодо 

здійснення аналізу роботи організації 

Вміти: на основі результатів математичного аналізу 

приймати збалансовані управлінські рішення з 

прорахунком ризиків. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

1. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Застосування економіко-математичних моделей і методів в управлінні 

проектами. 

Змістовний модуль 1. Математичні методи в управлінні проектами: управлінські 

процеси 

Тема 1. Сітьовий графік та метод критичного шляху. 

Тема 2. Метод PERT 

Тема 3. Аналіз освоєного обсягу 

Тема 4. Підходи щодо скорочення тривалості робіт 

Тема 5. Підходи щодо управління ресурсами 

Змістовний модуль 2. Методи оптимізації в управлінні проектами.  

Тема 1. Задачі лінійного програмування та методи їх розв’язку.  

Тема 2. Задачі динамічного програмування та методи їх розв’язку.  

Змістовний модуль 3. Методи моделювання у предметних галузях управління 

проектами. 

Тема 1. Прийняття управлінських рішень - поведінкова економіка: теорія перспектив 

Тема 2. Метод аналізу ієрархій 

Тема 3. Елементи теорії ігор і статистичних рішень. 

Тема 4. Моделювання за методом Монте-Карло 

Тема 5. Теорія масового обслуговування. 

 

Модуль 2. Розробка плану роботи з використанням економіко-математичного 

моделювання (індивідуальна робота) 

Змістовний модуль 1. План індивідуальної роботи. 

Тема 1. Визначення класу досліджуваних економіко-математичних моделей. 

Тема 2. Розробка прикладів використання досліджуваного класу моделей.  
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Змістовний модуль 2. Оформлення роботи 

Тема 1. Теоретичне обґрунтування досліджуваного класу моделей.  

Тема 2. Розрахунки та оптимізація досліджуваного класу задач.  

Тема 3. Оформлення роботи. 

Тема 4. Захист роботи. 

 

Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Сітьовий графік та метод критичного шляху 

2.  Метод PERT 

3.  Аналіз освоєного обсягу 

4.  Скорочення тривалості робіт 

5.  Управління ресурсами 

6.  Побудова та аналіз моделей теорії ігор. 

7.  Побудова та аналіз моделей теорії масового обслуговування. 

 

Теми лабораторних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Метод аналізу ієрархій засобами „Excel” 

2.  Методи та алгоритми розв’язку задач лінійного програмування засобами „Excel” 

3.  Побудова та аналіз моделей теорії масового обслуговування.  

4.  Задачі динамічного програмування 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання 

Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

 
Змістовний модуль 

№ 1 

Змістовний модуль 

№ 2 

Змістовний 

модуль № 3 

25 15 20 40 100 

 

(виконання індивідуальної роботи) 

Пояснювальна записка Наведені приклади  Захист роботи Сума 

20 50 30 100 

 
 

Методичне забезпечення 

 

1. Електронна презентація курсу «Економіко-математичні моделі та методи в управлінні 

проєктами». Укладач Веренич О.В. 

 

Рекомендована література 

1. Керівництво з основ проектного менеджменту/ Р. Дункан; Комітет з питань стандартів 

РМІ. 2017 

2. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник.-К.: ЗАТ „ВШОЛ”,2000, 687с.  

3. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. – М: Высшая школа, 1998.  

4. Ржевський С.В., Александрова В.М. Дослідження операцій. – Київ. Академвидав, 2006, 
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558с. 

5. А. Діксіт, Б. Нейлбафф Теорія ігор. Мистецтво стратегічного мислення у бізнесі та житті 

[Текст] / М.: «Манн, Іванов та Фебер», 2018 – С.455 

 

 

Допоміжна 

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник. Под ред. 

проф. ГА. Титоренко.-М.: Компьютер, 1998.-400с  

2. Подчасова Т.П., Лагода А.П., Рудницкий В.Ф. Управление в иерархических 

производственных структурах. Киев, Наукова думка, 1989, 184с. 

3. Подчасова Т.П., Португал В.М., Татаров В.А., Шкурба В.В. Эвристические методы  

календарного планирования, Киев: Техніка, 1980, 144с.  

4.Управление проектами: Монография/ Под ред. В.Д. Шапиро. - СПб: ДваТрИ, 1996. - 610 

с. 

5.Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. Підручник.- Київ: Центр 

навчальної літератури, 2004.- 224 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.aup/ru/books/m72/3 3.htm  

2. http://its.ua/2346  

3. http://management.com.ua/ims/ims059.html  

4. http://management.com.ua/ims/ims057.html  

5. http://vissim.nm.ru/sim tools.html  

6. http://citforum.univ.kiev.ua  

7. http://its.ua/  

8.http://library.knuba.edu.ua/ 

9..http://org.knuba.edu.ua 

http://www.aup/ru/books/m72/3%203.htm
http://its/ua/2918
http://management.com.ua/ims/ims059.html
http://management.com.ua/ims/ims057.html
http://vissim.nm.ru/sim%20tools.html
http://citforum.univ.kiev.ua/
http://its/ua/2918
http://library.knuba.edu.ua/
http://org.knuba.edu.ua/

