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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 – вибіркова  

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 
Курс – 2; семестр – 4; вид підсумкового контролю – залік 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами 

інформаційних та інтерактивних технологій 

Форми навчання: денна, дистанційна 
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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 − набуття практичних навичок щодо використання 

математичного інструментарію при дослідженні нелінійних явищ в економічній еволюції, 

таких як структурні зміни, біфуркації, хаос.  

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Математичні моделі синергетичної 

економіки» студент повинен: 

знати: 

- закономірності самоорганізації;  

- закономірності розвитку соціально-економічних систем;  

- основні засади синергетичного підходу до моделювання економічних процесів. 

вміти: 

- застосовувати синергетичні підходи у моделювання та аналізі економічних процесів; 

- використовувати інструментарій аналізу та моделювання динаміки, самоорганізації 

економічних систем;  



- обґрунтовувати власну точку зору на розв'язуване завдання керування економічними 

системами на основі використання синергетичного підходу 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

              Фахові компетентності: 

- Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

- Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних 

звітів. 

- Здатність розробляти й аналізувати економіко-математичні моделі об’єктів/систем 

управління. 

- Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення при моделюванні та 

прогнозуванні економічних процесів. 

                Програмні результати навчання: 

- Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. 

- Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

- Оцінювати загальну тенденцію стохастичного явища.  

 Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з 

навчальних дисциплін таких як теорія ймовірностей та матстатистика, дослідження операцій, 

мікро-макроекономіка.  

 Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння 

дисциплін таких як прогнозування соціально-економічних процесів, моделювання 

економіки. 

 

4. Програма дисципліни 

Тема 1. Системний підхід до вивчення й моделюванню систем.  

 Історія розвитку теорії систем і системного аналізу. Наукові напрямки системного аналізу. 

Система, її структура і функціонування. Синергетичний підхід в аналізі складних систем. 

Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки. 

  Тема 2. Самоорганізація соціально-економічних систем.  

Етапи еволюції складних систем. Розподіл для Гаусівського ортогонального ансамблю. 

Обернене відношення участі (Inverse participation ratio). Аналіз власних значень, що 

відхиляються від розподілу Гаусівського ортогонального ансамблю. Кластерна структура 

економічного ринку. 

 Тема 3. Синергетика як сучасний етап розвитку кібернетичних ідей.  

Сучасні напрямки розвитку кібернетичних ідей. Характеристика нерівноважних станів 

систем. Чинники зміни властивостей систем. Аналіз основних особливостей функціонування 

економіки України з погляду синергетики. 

 Тема 4. Основні напрямки і підходи синергетики та нелінійної динаміки. 

Двовимірні та тривимірні системи. Фрактали і фрактальні розмірності.  Нелінійний 

статистичний апарат. Структурна складність. 

Тема 5. Моделювання економічних систем з використанням 

системно�синергетичного підходу.   
Поняття про коефіцієнт кластеризації. Визначення глобалізаційних процесів через 

характеристики графу. Дослідження динаміки складних систем за характеристиками 

кластерного дерева. 

 Тема 6. Моделі синергетичних систем.  



Логістичне відображення для моделювання економічної динаміки. Параметри порядку для 

економіки України в цілому, для окремих секторів та галузей. Параметри порядку для 

світової економіки. Параметри порядку для світових ринків. 

 Тема 7. Оптимізаційні завдання в розвитку соціотехнічних систем.  
Розвиток персоналу як елемент соціотехнічної системи. Управління процесами 

соціотехнічних систем. Життєвий цикл соціотехнічної системи. Оцінка якісних змін у 

соціотехнічній системі.  

Тема 8. Застосування синергетичних методів в економіці.  

Прогнозування. Методи нелінійної динаміки для дослідження динаміки складних соціально-

економічних систем. Моніторинг поведінки складних систем. Прогнозування поведінки 

складних систем. Вплив хаотичності на можливість прогнозування розвитку певного 

процесу. 

 

Тематика практичних занять 
1. Системний підхід до вивчення й моделюванню систем.  

2. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки. 

3. Самоорганізація соціально-економічних систем.  

4. Кластерна структура економічного ринку. 

5. Синергетика як сучасний етап розвитку кібернетичних ідей.  

6. Основні напрямки і підходи синергетики та нелінійної динаміки. 

7. Моделювання економічних систем з використанням системно�синергетичного 

підходу.   

8. Дослідження динаміки складних систем за характеристиками кластерного дерева. 

9. Моделі синергетичних систем.  

10. Параметри порядку для світової економіки. Параметри порядку для світових ринків. 

11. Оптимізаційні завдання в розвитку соціотехнічних систем.  

12. Оцінка якісних змін у соціотехнічній системі.  

13. Застосування синергетичних методів в економіці.  

 

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 

(36 балів), написання 2-ох контрольних (28 балів) та 4-ох самостійних робіт (36 балів).  

         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може 

отримати максимально 36 балів, відповідаючи усно і отримавши максимально 3 бали за кожне 

практичне заняття. Робота на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3 балів. Пропущене 

практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового усного опитування з теми.  

                             Оцінювання навчальних досягнень студента  

Робота на практичних заняттях 
Самостійні 

 роботи 

Контрольні 

роботи 
Сума Залік 

36 4*9б.=36 

б. 

2*14б.=28 

б. 
100б. 100б. 

 

 Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік. Залік за 

талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною шкалою. 

Студенти, які навчаються за індивідуальним навчальним планом проходять усі види підсумкової 

атестації у терміни визначені індивідуальним планом. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: 



стобальною, національною і ЄКТС.  

 

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. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки: монографія/ Ю.В. 

Коляда. К.: КНЕУ, 2011. 297 с.  

2. Бутник О. М. Економіко-математичне моделювання перехідних процесів у 

соціально�економічних системах : монографія. Харків : Вид.Дім «Інжек»; СПД Лібуркіна Л. 

М., 2004. 304с.  

3. Кишакевич Б. Ю., Солтисік О.О. Економетрика: навчально-методичний посібник. / Богдан 

Кишакевич, Оксана Солтисік. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 125 с. 

4. Рамазанов С. К., Рогоза М. Є., Мусаєва Е. К.  Моделі та аналіз складних систем. 

Полтава: РВВ ПУЕТ. 2011. 517 с.  

5. Сергеева Л. Н. Моделирование поведения экономических систем методами 

нелинейной динамики (теории хаоса). Запорожье: ЗГУ, 2002. 227 с.  

6. Сергеева Л. Н. Моделирование структуры экономических систем и процессов. 

Запорожье: ЗГУ, 2002. 88 с.  

7. Сергеева Л. Н. Нелинейная экономика: модели и методы. Запорожье: Полиграф, 

2003. 217 с.  

8. Синергетика: методологія ефектів : монографія / І. Е. Януль, Б. Б. Мороз, О. В. 

Іванюк [та ін.] ; ред. Є. І. Ходаківський, Т. О. Зінчук, І. Г. Грабар. Житомир : ЖНАЕУ, 2012. 

623 с.  

9. Соловйов В.М., Сердюк О.А., Данильчук Г.Б. Моделювання складних систем: 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Черкаси : 

Врама�Черкаси, 2016. с. 134  

10. Ткачук Н., Вовчак О. Економічна синергетика як інструмент пізнання 

трансформаційних процесів економічних систем. Фінансовий простір, 2017. № 4 (28). С. 100- 

104  

11. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся 

системах и устройствах / Пер. с англ. за ред. Ю. Климантовича. М.: Мир, 1985. 419 с 

12. Чимшир В.І. Проектно-орієнтоване управління процесами соціотехнічних систем: 

монографія. Одеса: Купрієнко С.В., 2018. 196 с.  

Додаткова література 

1. Исследование операций в экономике : учеб. пос. для вузов / под ред. проф. Н.Ш. Кремера. 

– М. : ЮНИТИ, 2002. – 407 с.  

2. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей/ 

Учеб.практ.пособие.– М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 246с.  

3. Заруба В.Я. Дослідницький тренінг: виявлення проблем бізнесу і пошук шляхів їх 

розв'язання: Навчально-методичний посібник/ В.Я. Заруба, О.О.Антонець., А.О. Харченко, О.І.  



 


