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1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціально-поведінкові науки  
Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма – 051 Економічна кібернетика 

Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС 
Статус дисципліни – обов’язкова  

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій 
Кафедра – економіки та менеджменту 

Курс – 2; семестр – 4; вид підсумкового контролю – екзамен 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: евристичний метод, інтерактивні методи, метод інформаційно-

комунікативних технологій, метод моделювання, пояснювально-ілюстративний метод, 

аналітико-синтетичний метод, метод e-learning 

Форми навчання: денна, дистанційна 

Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 
Солтисік Оксана Орестівна 

E-mail: soltysik73@gmail.com 

Кандидат економічних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − вивчення теоретичних засад, методології та методів 

економічної кібернетики; формування системного мислення та навичок проведення 

досліджень з проблем управління соціально-економічними системами методами економічної 

кібернетики.  

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Економічна кібернетика» студент 

повинен: 

знати: 

 базові поняття економічної кібернетики; 

 базові поняття економіко-кібернетичної системи (структура, функції і властивості); 

 класифікацію систем; 

 базові поняття економіко-математичної моделі; 

 сутність процесу моделювання; 

 загальні поняття про інформацію та її якісні характеристики; 

 сутність управління, його види, принципи і закони; 

 базові поняття соціально-економічної системи; 

 основні принципи аналізу і синтезу економічних систем; 

 можливості аналізу виробничої підсистеми; 



вміти: 

 вміти використовувати засоби обчислювальної техніки для автоматизації операцій 

обробки інформації, які часто виконуються під час роботи управлінських працівників;  

 розпізнавати інформаційні системи і моделі;  

 володіти методами аналізу, синтезу, моделювання та оптимізації 

соціальноекономічних систем. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

- здатність приймати обгрунтовані рішення.  

Фахові компетентності: 

- здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, -макро та міжнародному рівнях;  

- здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати;  

- здатність застосовувати комп′ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних 

звітів.  

Програмні результати навчання: 

- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних завдань;  

- виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї 

або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків;  

- використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-

економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів;  

- вміти застосовувати сучасні комп′ютерні програми для заповнення форм статистичної 

звітності підприємств;  

- застосовувати програмні засоби комп'ютерної техніки для вирішення поставлених 

задач.  

 Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з 

навчальних дисциплін таких як «Інформатика», «Комп’ютерні мережі», «Дослідження 

операцій». 

 Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння 

змісту навчальних дисциплін «Моделювання економіки», «Системи підтримки прийняття 

рішень». 

4. Програма дисципліни. 

Теоретичні основи економічної кібернетики. 

 Основи економічної кібернетики. Основні поняття кібернетики. Мета вивчення 

кібернетики. Спільні принципи функціонування та управління технічних, біологічних, 

економічних та інших систем. Загальна характеристика економічної кібернетики. Об’єкт і 

предмет дослідження економічної кібернетики. Методи економічної кібернетики. 

Макропідхід і мікропідхід до вивчення управляючих систем. Чотири основних напрямки 

кібернетичних досліджень при макропідході. Вісім напрямків кібернетичних досліджень при 

мікропідході. 

Системи 



 Основні поняття теорії систем. Поняття "система". Класифікація і властивості систем. 

Загальні підходи до опису систем. Рівні абстрактного опису систем. Соціально-економічні 

системи та їхні властивості. Механізми негативних та позитивних зворотних зв’язків в 

економіці.  

Економіка, як кібернетична система 

 Поняття економіко-кібернетичної системи. Структура, функції і властивості 

економіко-кібернетичної системи. Загальна характеристика економічної системи. 

Функціонування економічних систем. Системний аналіз економічних систем. Ідентифікація 

економічної системи. Формалізація поведінки систем. Структуризація цілей управління 

економічної системою.  

Економічна інформація та економічні дані 

 Інформація. Дані та операції з ними. Кодування інформації. Загальне уявлення про 

надмірність інформації. Економічна інформація та економічні дані. Інформація. Кількісне 

вимірювання інформації. Невизначеність. Якісне вимірювання інформації. Дані та операції з 

ними. Інформаційні зв’язки. Кодування інформації. Загальне уявлення про надмірність 

інформації. Економічна інформація та її властивості. Економічна семіотика. Потоки 

економічної інформації. Інформаційні ресурси підприємства. Ентропія як міра ступені 

невизначеності. Ентропія та інформація. Принцип необхідності Ешбі. Альтернативні підходи 

до визначення кількості інформації. 

Основи статистичної теорії інформації 

 Економічна інформація та економічні дані. Інформація. Кількісне вимірювання 

інформації. Невизначеність. Якісне вимірювання інформації. Дані та операції з ними. 

Інформаційні зв’язки. Кодування інформації. Загальне уявлення про надмірність інформації. 

Економічна інформація та її властивості. Економічна семіотика. Потоки економічної 

інформації. Інформаційні ресурси підприємства. Ентропія як міра ступені невизначеності. 

Ентропія та інформація. Принцип необхідності Ешбі. Альтернативні підходи до визначення 

кількості інформації. 

Інформаційні системи та технології 

 Інформаційні технології та системи. Технології побудови інформаційних систем. 

Методи інтелектуального аналізу даних. Основні етапи та алгоритми інтелектуального 

аналізу даних. Загальна характеристика сучасних напрямків розвитку ІСТ.  

Тематика практичних занять. 

Теоретичні основи економічної кібернетики. 

Методи економічної кібернетики. Макропідхід і мікропідхід до вивчення управляючих 

систем. 

Системи. Класифікація систем. 

Соціально-економічні системи та їхні властивості 

Механізми негативних та позитивних зворотних зв’язків в економіці.  

Економіка, як кібернетична система.  

Системний аналіз економічних систем. Ідентифікація економічної системи. 

Інформація. Дані та операції з ними. Кодування інформації. Загальне уявлення про 

надмірність інформації. 

Економічна інформація та економічні дані. 

Основи статистичної теорії інформації.  

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно, 

практичні заняття в комп’ютерних класах або дистаційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або 

ПК, Microsoft Excel, R, MAXIMA. 

6. Система оцінювання. 

Поточна успішність (max = 100)  складається з балів, отриманих на практичних 

заняттях (50 балів), написання контрольної роботи  (30 балів), написання 2-ох самостійних 

робіт (20балів).  

         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Отримати 



максимально 50 балів можна, відповідаючи усно і отримавши максимально 5 балів за кожне 

практичне заняття. Усні опитування на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3; 4; 5 

балів. Пропущене практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового 

усного опитування з теми.  

                          Робота на 

практичних заняттях 

Самостійні 

 роботи 

Контрольна 

робота 
Сума Іспит 

50 2*10б.=20 30 100*0,6 100*0,4 

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема 

недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час 

поточного та підсумкового контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, 

відвідувати навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для 

забезпечення необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, 

працювати з навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна література 

1. Вітлінський В.В. Математичне програмування. – К.: КНЕУ, 2002.  

2. Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем: Учебник для студентов вузов. – М.: 

Высшая школа, 2006. – 511 с.  

3. Гайдес М.А., Общая теория систем (системы и системный анализ). – Винница: 

Глобус-пресс, 2005. – 201 с.  

4. Дудник І. М. Вступ до загальної теорії систем. - К.: Кондор, 2009. – 205с. 

5. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. – К.: ЗАТ ВІПОЛ, 2001.  

6. Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання. – К.: Вид. дім 

“Козаки”, 2002. – 120 с.  

7. Камінський А.Б. Моделювання економічних ризиків. – К.: Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 304 с.  

8. Карагодова О.О., Кігель В.Р., Рожок В.Д. Дослідження операцій. – К:., 2007.  

9. Солтисік О.О., Хомош Ю.С. Економічна кібернетика: курс лекцій. / Оксана 

Солтисік, Юрій Хомош. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 127 с. 

10. Солтисік О.О., Хомош Ю.С. Економічна кібернетика: курс лекцій. Частина 1/ Оксана 

Солтисік, Юрій Хомош. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 121 с. 

11. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели. –М.: 

ЮНИТИ, 2000.  

12. Хэмди А. Таха. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2001.  

13. Черняк О.І., Федоренко І.К., Чорноус Г.О., Карагодова О.О., Горбунов О.В. 

Дослідження операцій в економіці. - К.: Знання, 2007. 

Додаткова література 

1. Волкова В. Н. Искусство формализации: От математики – к теории систем и от 

теории систем – к математике / В. Н. Волкова. СПб. : Изд. СПбГПУ, 2014. – 199 с.  

2. Гудвин Г. К. Проектирование систем управления / Г. К. Гудвин, С. Ф. Гребе, М. Э. 

Сальгадо. – М. : Лаборатория базовых знаний, 2004. – 911 с.  

3. Долятовский В. А. Исследование систем управления : учеб.практ. пособ. / В. А. 

Долятовский, В. Н. Долятовская. – М. : ИКЦ "МарТ", Ростов н/Д : Изд. центр "МарТ", 2003. 



 


