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МЕТА: формування системи фундаментальних теоретичних знань  з історичних та 
сучасних системних концепцій та практичних навичок їх застосування для аналізу 
економічної діяльності; підвищення якості управлінських рішень у професійної діяльності 
магістрів з економічної кібернетики. 

 ПРОГРАМА: Основні положення СМД-методології і методології гнучких систем. 
Системне мислення та системний підхід до дослідження соціально-економічних систем. 
Способи модельного опису систем. Управління майбутнім.  Системний підхід до вирішення 
проблем. Приклади помсти систем. Системні архетипи. Проблеми аналізу системної границі 
економічної діяльності. Взаємодія учасників лінійного ланцюга агентів економічної 
діяльності (ланцюга постачань - ЛП). Емпіричні стратегії управління запасами: ролева гра 
«Розподілення продукції пивоварного заводу». Ампліфікація в простішій моделі управління 
запасом окремій ланки ЛП. Помилка стійкого стану. Модель управління запасом з 
урахуванням лінії постачання. Зв’язок осциляцій із лагами в ланцюгу постачань. Вплив 
різних факторів на коефіцієнт ампліфікації. Стратегії стабілізації ланцюга постачань. Стійка 
поведінка ланцюгів постачань: VMI-стратегія. Критерії безпеки в управлінні ланцюгом 
постачань. Оцінка витрат і ефективності функціонування лінійних ЛП. Інформаційна 
прозорість в ланцюгах постачань.  
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 МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: 
Письмовий екзамен, модульна контрольна робота, захист лабораторних робіт. 

 ПЕРЕДУМОВИ: 
Моделювання економіки, імітаційне моделювання, системний аналіз. 
 ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Реферування наукових статей, робота в Интернеті 


