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ВСТУП 

 

Стрімкий розвиток новітніх технологій зумовив масове використання 

обчислювальної техніки в різноманітних сферах сучасного життя, методів 

мікроекономічного моделювання планування підприємницької діяльності.. 

Масштаби проникнення комп'ютерних засобів в інфраструктуру підприємств і 

організацій такі, що істотно впливають на всі процеси, котрі там відбуваються – 

технологічні, економічні та інформаційні.  

Ефективне використання комп’ютерної техніки, вирішення якісно нових 

задач управління, обумовлених складністю та динамізмом розвитку ринкових 

відносин, визволення керівників та спеціалістів від рутинних довідково-

облікових операцій, підвищення загальної культури управлінської діяльності 

стало можливим завдяки впровадженню інформаційних та автоматизованих 

систем управління підприємствами.  

Саме тому мета навчальної дисципліни "Мікроекономічне моделювання 

підприємницької діяльності"  - навчити студентів самостійно вирішувати типові 

задачі управління із застосуванням пакетів прикладних програмних продуктів 

та автоматизації управлінської діяльності. 

Курс передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних 

навичок щодо самостійного вирішення типових задач управління із 

застосуванням пакетів прикладних програмних продуктів та автоматизації 

управлінської діяльності. 

Специфіка курсу дисципліни "Мікроекономічне моделювання 

підприємницької діяльності" зумовлює вивчення автоматизації управлінських 

та економічних задач, для вирішення яких використовується найбільш 

розповсюджена програма електронних таблиць – Microsoft Excel. 

На кожному етапі детально розглядаються задачі та процедури бізнесу, а 

також приймаються рішення, як краще застосувати Excel у певній ситуації. 

Структура вивчення дисципліни зумовлює поступовий перехід від розв’язання 

простих задач до більш складних. 
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Таким чином, в результаті вивчення предмету студент повинен: 

- знати основи та методологію проектування інформаційних систем 

управління в різних сферах діяльності, особливості технології автоматизованої 

обробки інформації на різних рівнях управління та тенденції розвитку 

інформаційних технологій; застосовувати методи ефективного управління 

ресурсами підприємницької організації; еврістично-комбінаторні методи 

раціонального завантаження устаткування; технологію управління 

підприємницькою організацією. 

- вміти здійснювати розрахунки економічних показників за допомогою 

спеціальних пакетів прикладних програм; оцінювати стан виробничого 

потенціалу підприємницьких організацій; застосовувати методи 

мікроекономічного моделювання процесів управління. 

Написання контрольної роботи передбачає опрацювання різноманітних 

джерел інформації за темою, що вивчається. Джерелами інформації є 

монографії, підручники, статті. Для зручності опрацювання необхідної 

інформації слід користуватися фондами бібліотеки КДУ (абонемент, читальна 

зала), іншими бібліотеками та мережею Інтернет. Слід зауважити: перелік 

рекомендованої літератури не може бути повним, оскільки він постійно 

поповнюється новими розробками та статистичною інформацією.  

Самостійне вивчення студентами-заочниками даного курсу передбачає 

отримання ними теоретичних знань з лекційного курсу та існуючих 

підручників, написання контрольної роботи за вибраною темою. 

Теми контрольних робіт, вихідні дані для написання контрольної роботи 

та список рекомендованої літератури містяться у цих методичних вказівках. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

„МІКРОЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ” 

 

Студенти спеціальності 8.050201 – „Менеджмент організацій”, які 

навчаються без відриву від виробництва, за час вивчення дисципліни 

„Мікроекономічне моделювання підприємницької діяльності” повинні 

виконати контрольну роботу згідно з темами навчального плану. Контрольна 

робота є важливим засобом самоконтролю студента, основою глибокого 

засвоєння навчального матеріалу, сприяє активній підготовці до заліку та 

іспиту. 

У процесі виконання контрольної роботи студент має не тільки вивчити 

рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, але й 

провести якісне оброблення отриманого матеріалу: порівняти факти, явища, 

установити причинно-наслідкові зв’язки, виявити закономірності. Перелік 

джерел і літератури можливо доповнити за рахунок нових публікацій. 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою 

цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується 

„0”, виконують контрольну роботу №10, якщо остання цифра „2”, виконують 

роботу за номером 2 і т.д. 

Під час виконання теоретичної частини контрольної роботи студент має 

показати своє вміння самостійно працювати з науковою літературою, 

навчальними посібниками, довідниками та іншими науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної теми. Використовуючи літературу, студент повинен 

стисло викласти зміст теми. При цьому важливо не тільки детально 

проаналізувати питання вибраної теми, але й показати своє бачення 

поставлених проблем та особисте ставлення до їхнього розв’язання. 
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Виконання практичної частини контрольної роботи має сприяти більш 

глибокому та детальному вивченню питань, які пов’язані з розрахунками 

основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, 

застосуванням методів економіко-математичного прогнозування та аналізом 

отриманих результатів. 

Роботу має бути виконано із застосуванням комп’ютерної техніки, а 

підсумок подано на паперовому носії інформації (аркуш формату А4 – інтервал 

– 1,5, шрифт – Times New Roman 14). Вимоги щодо оформлення: перша 

сторінка – титульна без номера (додаток А); другу сторінку відводять для 

плану; розділи згідно з планом; список використаної літератури. Приблизний 

обсяг роботи – 15-20 сторінок. 

Захист контрольної роботи здійснюють за графіком, затвердженим 

деканатом. Під час захисту студент має показати знання положень, викладених 

у роботі. Роботу вважають зарахованою, якщо вона відповідає наступним 

вимогам: 

 правильно розкриває запропонований план; 

 виявляє знання джерел і літератури за темою; 

 вміщує достовірний матеріал; 

 відповідає правилам оформлення. 
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1.1 Тематика теоретичної частини контрольної роботи 

 

Тема 1 Методологія мікроекономічного моделювання планування 

підприємницької діяльності 

1. Методологія ефективного управління ресурсами підприємницької 

організації.  

2. Основні положення стандарту MRP- планування матеріальних потреб, 

MRPІІ – планування виробничих ресурсів.  

3. Функції MRPІІ. Склад функціональних модулів та їх взаємозв’язки. Блоки 

мікроекономічного моделювання. 

Література: [1, 2, 4, 6, 11, 14, 16]. 

 

Тема 2  Мікроекономічне моделювання управління виробничим 

потенціалом підприємства 

1. Принципи мікроекономічного моделювання управління виробничим 

потенціалом підприємства.  

2. Елементи механізму управління стратегічним розвитком виробничого 

потенціалу.  

3. Схема механізму управління використанням виробничого потенціалу 

підприємства. 

Література: [1, 3, 4, 8, 10, 14, 15]. 

 

Тема 3  Мікроекономічне моделювання оцінювання виробничого 

потенціалу підприємства 

1. Оцінка стану виробничого потенціалу підприємства. Багаторівнева 

методика оцінки виробничого потенціалу підприємства.  

2. Бази порівняння, що забезпечують багаторівневість оцінки. Зовнішні 

обмеження, що впливають на виробничий потенціал підприємства. 
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3. Просторова модель оцінки реального виробничого потенціалу 

підприємства. 

Література:  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 17]. 

 

Тема 4  Ситуаційне проектування стратегічного потенціалу підприємства 

1. Три рівні оцінки ситуаційного проектування.  

2. Принципові напрями розвитку стратегії управління. Розробка конкретної 

стратегії розвитку.  

3. Побудова матриці стратегії. Матриця вибору стратегій управління 

виробничим потенціалом підприємства. 

Література: [2, 4, 5, 7, 9, 11, 13]. 

 

Тема 5  Моделювання економічних задач методом заміщення 

1. Математичне моделювання на графах та метод заміщення. 

2. Математичне моделювання економічних систем управління. 

3. Технологія комп’ютерного моделювання прийняття рішень та контролю 

виконання. 

Література: [1, 3, 4, 8, 10, 14, 15]. 

 

Тема 6  Моделювання задач логістичного менеджменту 

1. Основи логістичного менеджменту.  

2. Порівняння традиційного та логістичного підходів. 

3. Огляд логістичних задач, які вирішуються за допомогою MS EXCEL. 

Література: [1, 3, 4, 8, 10, 14, 15]. 

 

Тема 7  Реалізація в MS EXCEL методів виробничої логістики 

1. Моделювання в MS EXCEL функціонування системи планування 

матеріальних потреб (MRP). 

2. Використання оптимізатора MS EXCEL для вирішення задачі мінімізації 

дисбалансу на лінії зборки. 
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3. Моделювання черговості зборки автомобілів за методом фірми „Тойота”. 

Література: [1, 4, 6, 12, 15, 16, 18, 19]. 

 

Тема 8  Реалізація в MS EXCEL методів збутової логістики 

1. Розрахунок логістичних меж ринків збуту. 

2. Розрахунок завантаженості вантажопотоків, залежно від місця 

розташування складів. 

3. Вирішення задачі вибору структури збутового асортименту в логістичній 

системи в умовах невизначеності попиту. 

Література: [1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18]. 

 

Тема 9  Реалізація в MS EXCEL методів транспортної логістики 

1. Підтримка MS EXCEL вибору маршруту при змішаних перевезеннях. 

2. Підтримка засобами ділової графіки MS EXCEL вибору між купівлею та 

орендою вантажівок.  

3. Вирішення за допомогою оптимізатора MS EXCEL класичної транспортної 

задачі. 

Література: [4, 6, 10, 12, 16, 17, 20]. 

 

Тема 10  Реалізація в MS EXCEL моделей управління запасами 

1. Моделювання в MS EXCEL АВС – аналізу. 

2. Моделювання в MS EXCEL XYZ – аналізу. 

3. Моделі управління запасами з фіксованим розміром замовлення. 

Література: [2, 7, 11, 12, 13, 14, 18]. 
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1.2   Методичні вказівки щодо виконання практичної частини 

контрольної роботи 

 

Завдання. Встановлення основної тенденції розвитку. Основна тенденція 

розвитку явища - це певний напрям зміни явища, який характеризується 

детермінованою складовою ряду динаміки. Виявлення основної тенденції вимагає 

вирівнювання динамічного ряду з метою отримання більш-менш рівномірної 

траєкторії. 

За даними про щомісячний обсяг реалізації продукції ВАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод» за 2009 рік провести вирівнювання ряду динаміки, 

застосувавши способи укрупнення періодів, плинної середньої і аналітичного 

вирівнювання. Необхідні для розрахунків дані наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 - Обсяг реалізації продукції ВАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод» за 2009 рік 
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1 350 405 400 409 298 296 295 298 302 155 90 69 

2 300 400 350 402 290 295 295 300 305 150 80 65 

3 270 400 375 405 295 290 290 301 302 160 70 67 

4 260 410 360 403 297 291 294 302 303 165 81 66 

5 340 401 370 404 294 292 293 303 304 156 82 67 

6 330 402 380 405 295 293 292 304 301 157 83 68 

7 320 403 390 406 296 294 291 305 300 158 84 69 

8 310 404 385 407 295 295 290 306 305 159 85 65 

9 350 405 355 408 293 297 294 307 306 160 86 64 

10 290 409 400 410 291 298 295 308 307 161 87 63 
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Методичні вказівки щодо виконання завдання 

Рівень динамічного ряду можна подати функцією: 

yt = f(t) + ε(t), 

де f(t) - тенденція, зумовлена впливом постійно діючих факторів; 

ε(t) - величина, що визначає вплив випадкових коливань. 

Найбільш поширеними способами визначення основної тенденції 

динамічного ряду вважаються: 

- аналітичне вирівнювання; 

- укрупнення інтервалів; 

- розрахунок середніх плинних. 

При аналітичному вирівнюванні фактичні рівні динамічного ряду 

замінюють теоретичними, тобто розрахованими на основі рівняння регресії. Час 

розглядається як незалежна змінна, а рівні ряду виступають як функція цієї 

змінної f(t). Підбір виду функції здійснюється з урахуванням специфіки 

досліджуваного процесу і характеру динаміки.  

Сутність способу укрупнення інтервалів полягає у заміні вихідного ряду 

динаміки іншим, показники якого відображають явище за більш тривалий 

період часу. Новоутворений ряд може містити абсолютні або середні величини. 

Внаслідок укрупнення інтервалів відхилення, які викликані дією випадкових 

факторів, поглинаються. 

Для вирівнювання динамічного ряду за допомогою середніх плинних 

спочатку знаходять середнє арифметичне значення т перших рівнів ряду. 

Знайдене значення зсувають до середини вибраного періоду. Після цього 

період зсувають на одне спостереження і обчислюють середнє значення 

величин у2, у3, ..., ут+1. Далі період знову зсувають на одне спостереження і 

знаходять нову середню. При цьому кожен раз знайдену середню відносять до 

середини укрупненого інтервалу. 

Ряд плинних середніх коротший від первісного на (m - 1) рівнів. У 

випадку, коли кількість рівнів укрупненого інтервалу парна, знайдена плинна 
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середня відноситься до середини між двома датами, тобто не може бути 

віднесена ні до жодного з рівнів ряду. 

В результаті укрупнення періодів отримаємо дані, які наведені в табл. 3 

Укрупнений ряд показує, що існує тенденція до падіння обсягів реалізації 

на кінець аналізуємого періоду. За плинний інтервал виберемо 5 місяців і 

знайдемо середнє арифметичне значення: 

.)(4,372
5

1862

5

298409400405350
1 øòy 


  

Таблиця 2 – Укрупнений ряд 

Період І квартал II квартал III квартал IV квартал 

Обсяг випуску 

продукції, шт. 1155 1003 895 314 

Середньомісячний 

випуск продукції, шт. 
385 334,33 298,33 104,67 

 

Знайдене середнє значення стосується березня. Зміщуємо укрупнений 

інтервал на один рівень від попереднього і знаходимо нове середнє значення, 

яке буде відповідати квітню: 

.)(6,361
5

1808

5

296298409400405
2 øòy 


  

.)(6,339
5

1698

5

295296298409400
3 øòy 


  

.)(2,319
5

1596

5

298295296298409
4 øòy 


  

.)(8,297
5

1489

5

302298295296298
5 øòy 


  

.)(2,269
5

1346

5

155302298295296
6 øòy 


  

.)(228
5

1140

5

90155302298295
7 øòy 


  

.)(8,182
5

914

5

6990155302298
8 øòy 


  

Результати розрахунків наведені в таблиці 3. 
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Таблиця 3 - Ряд середніх плинних 

 

Місяць Обсяг реалізації продукції, шт. Плинні середні, шт. 

1 350 - 

2 405 - 
3 400 372,4 
4 409 361,6 
5 298 339,6 
6 296 319,2 
7 295 297,8 

8 298 269,2 

9 302 228 
10 155 182,8 
11 90 - 

12 69 - 

Всього 3367 - 

 

Ряд плинних середніх, як і ряд квартальних середніх, вказує на тенденцію 

спаду реалізації автомобільної продукції до кінця року. 

Аналітичне вирівнювання проведемо за допомогою рівняння прямої: 

ŷ = at + b. 

У таблиці 4 подано результати проміжних розрахунків і теоретичні 

значення трендової лінії. 

Таблиця 4 - Проміжні розрахунки та теоретичні значення трендової лінії 

Фактичне 

значення, y 
t t2 yt 

Теоретичне 

значення, ŷ 

1 2 3 4 5 

350 1 1 350 437,83 

405 2 4 810 409,24 

400 3 9 1200 380,65 

409 4 16 1636 352,06 

298 5 25 1490 323,47 

296 6 36 1776 294,88 
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Продовження таблиці 4 

 

1 2 3 4 5 

295 7 49 2065 266,29 

298 8 64 2384 237,7 

302 9 81 2718 209,11 

155 10 100 1550 180,52 

90 11 121 990 151,93 

69 12 144 828 123,34 

Σ y = 3367 Σ t = 78 Σ t2 = 650 Σ yt = 17797 Σ ŷ = 3367 

 

На основі підсумкових значень таблиці 4 знаходимо: 

.5,6
12

78

12

;58,280
12

3367









t
t

n

y
y

 

Знайдемо коефіцієнт а за допомогою формули коефіцієнта кореляції К. 

Пірсона: 

  

  






2222 )()( yynxxn

yxxyn
r ; 

 

59,28
1716

49062

)78(65012

7833671779712

)( 222
















  

ttn

tyytn
a . 

За допомогою цього коефіцієнта оцінюють кількісно ступінь наближення 

кореляційного зв’язку до функціональної лінійної залежності. В нашому 

випадку одна змінна – t (порядковий номер місяця року). 

42,4665,6)59,28(58,280  tayb . 

Отже, трендова лінія визначається рівнянням: ŷt = -28,59 t + 466,42. 

Підставляємо у знайдене рівняння значення t і отримуємо теоретичні 

значення реалізації продукції. З останньої графи таблиці 5.5 видно, що 

вирівняні рівні чітко відображають тенденцію спаду реалізації продукції 
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ближче до ІІІ та IV кварталу аналізуємого періоду, проте відхилення для 

перших і останніх рівнів є суттєвими. 

Динаміка реалізації продукції згідно з розглянутими вище даними 

наведена у Додатку Б. Вага кожного члена ряду при обчисленні середньої 

вказує на частину його внеску у значення середньої. Дані, що беруть участь в 

обчисленні плинної середньої, мають однакові ваги (які дорівнюють 1/п , де п - 

кількість членів ряду для розрахунку середньої), а всім іншим присвоюють 

нульову вагу. Тому очевидним є недолік плинної середньої: новіші дані мають 

таку саму вагу, як і спостереження минулих періодів. При дослідженні 

соціально-економічних явищ і процесів нові дані є ціннішими, а отже, повинні 

мати більшу вагомість для визначення тенденції розвитку явищ. 
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2  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Методологія ефективного управління ресурсами підприємницької 

організації. 

2. Дослідження економічних процесів за допомогою кореляційних моделей 

на досліджуємо му підприємстві. 

3. Оцінка істотності кореляційного зв’язку між основними показниками 

економічної діяльності досліджуємого підприємства. 

4. Методологія ефективного управління ресурсами підприємства. 

5. Розробка та впровадження заходів щодо покращення якісних показників 

устаткування. 

6. Розрахунок шкал заохочувальних надбавок до оптових цін продукції 

підвищеної якості. 

7. Організація та управління виробничим потенціалом підприємства. 

8. Розрахунок параметрів статистичного попереджувального контролю 

якості продукції на досліджуємому підприємстві. 

9. Дослідження параметрів контролю якості продукції на прикладі 

досліджуємого підприємства. 

10. Ситуаційне проектування стратегічного потенціалу підприємства. 

11. Скорочення часу невиробничого завантаження. 

12. Система автоматичного управління. Задачі автоматизації виробничого 

процесу. 

13. Оцінка стану виробничого потенціалу підприємства. 

14. Використання математичного програмування на сучасних підприємствах. 

15. Лінійне програмування при вирішенні задач розподілу матеріалів. 

16. Методика відносної оцінки природного ресурсу в оптимізованих 

розрахунках. 

17. Методика оптимізації використання устаткування. 

18. Організація управління виробничим потенціалом підприємства. 
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19. Вирівнювання рядів розподілу при дослідженні економічних показників. 

20. Дослідження конкурентних позицій та конкурентів на ринку. 

21. Ситуаційне проектування стратегічного потенціалу підприємства. 

22. Математичні методи вивчення й аналізу витрат робочого часу. 

23. Прогнозування продуктивності часу з використанням методу 

експонентного згладжування. 

24. Основні поняття сіткового методу планування. 

25. Основні параметри сіткових графіків. 
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