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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 – 4; семестр – 8; 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 

Форма 

здобуття 
освіти К

у
р
с
 

С
ем

ес
тр

 

О
б
ся

г 
д
и

сц
и

п
л
ін

и
: 
 

го
д
 /

 к
р
ед

и
ти

 Є
К

Т
С

 Кількість годин 

К
у
р
со

в
а 

р
о
б
о
та

 

Вид 
семестрового 

контролю 
Аудиторні заняття 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б
о
та

 

Р
аз

о
м

 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 
 

р
о
б
о
ти

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

за
н

я
тт

я 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

за
н

я
тт

я 

З
ал

ік
 

Е
к
за

м
ен

 

Денна 4 8 120/4 40 20 – 20 - 80 – – + 

 

2. Викладачі 
Солтисік Оксана Орестівна 

E-mail: soltysik73@gmail.com 

Кандидат економічних наук, доцент 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − формування системи знань з методології та 

інструментарію побудови і використання різних типів оптимізаційних моделей. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Моделі економічної динаміки» студент 

повинен: 

знати:  

 основні поняття і завдання моделювання динамічних економічних процесів;  

 якісні методи аналізу динамічних моделей;  

 основні засади синергетичного підходу до моделювання економічних процесів;  

 сучасні моделі прогнозування економічної динаміки; 

вміти:  

 здатність до виявлення та визначення взаємозв'язку економічних явищ, кількісного та 
якісного їх вимірювання 

 розробляти та досліджувати економіко-математичні моделі економічних об‘єктів та систем 

з метою їх аналізу та удосконалення системи управління, аналізувати та ідентифікувати часові 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


ряди;  

 використати статистичні засоби аналізу динамічних систем;  

 виконувати моделювання динамічних економічних процесів. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтез;. 

 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 прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей 

соціально-економічні процеси; 

 здатність розробляти й аналізувати економіко-математичні моделі об‘єктів/систем 

управління. 

 здатність використовувати сучасне програмне забезпечення при моделюванні та 

прогнозуванні економічних процесів. 

 здатність здійснювати системний аналіз і моделювати соціально-економічні системи різних 

рівнів. 

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; 

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

декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних 

наслідків; 

 вміти застосовувати сучасні комп′ютерні програми для заповнення форм статистичної 

звітності підприємств;  

 застосовувати сучасне програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, 

складання фінансової звітності, моніторингу та прогнозування фінансового стану підприємства; 

 оцінювати загальну тенденцію стохастичного явища. 

 Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін таких як «Економічна кібернетика», «Економетрика», «Дослідження операцій». 

 Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного проходження 

переддипломної практики та написання кваліфікаційної роботи. 

 

4. Програма дисципліни 

Тема 1.  Принципи моделювання економічних процесів. 

Математичне моделювання економічних систем. Економічна система як об’єкт 

математичного аналізу складних систем. Інструментальні засоби економічної динаміки для 

моделювання економічних процесів. Статичні і динамічні моделі. Формальний опис динамічної 

системи. 

Тема 2. Лінійні динамічні моделі 

Застосування математичних інструментів у завданнях економічної динаміки. Лінійні 

диференціальні рівняння другого порядку з сталими коефіцієнтами. Лінійні різницеві рівняння зі 

сталими коефіцієнтами. Застосування диференціальних і різницевих рівнянь в економічному 

моделюванні. Дискретна модель Кейнса. Модель економічного зростання Харрода-Домара. 

Дискретна динамічна модель Леонтьєва. 

Тема 3. Рівновага та нерівновага, стійкість та нестійкість динамічних моделей 

економіки 



Рівновага і стійкість. Формалізація  стійкості динамічних систем.. Економічна рівновага і 

циклічність. Загальна економічна рівновага. Дослідження економічної рівноваги А. Вальрасом. 

Нестійкість і нелінійність соціально-економічних процесів. Визначення нестійкості у математиці і 

її трансформація на економічну динаміку. 

Тема 4. Нелінійні динамічні моделі  економічних систем 

Моделювання процесів економічного зростання та розподілу капіталовкладень. 

Неокласична модель зростання Р. Солоу. Метод розрахунку джерел економічного зростання 

(залишок Солоу). «Золоте правило накопичення» для визначення норми заощаджень і норми 

споживання. Неокласичні моделі росту. 

Тема 5. Нестійкість та нелінійність як джерело невизначеності  економічних процесів 

Нестійкість і нелінійність соціально-економічних процесів. Нелінійність математичних 

моделей. Визначення нестійкості у математиці і її трансформація на економічну динаміку. 

Фундаментальний характер невизначеності. Аналіз чинників невизначеності. Види 

невизначеності. 

Тема 6.  Стохастичні моделі економічної  динаміки 

Стохастична поведінка траєкторії неперервних динамічних систем на прикладі системи 

нелінійних рівнянь третього порядку (модель Лоренца). Залежність розв’язку від початкових умов. 

Поняття про детермінований хаос. Дивний аттрактор. Приклади динамічних економічних моделей, 

в яких можливі хаотичні режими. 

Тема 7. Моделі економічних змін та їх аналіз 

Динаміка життєвого циклу економічної системи. Динамічна модель Кейнса. Модель 

Самуельсона-Хікса. Модель Калдора. Моделі економічного зростання. Неокласична модель 

економічного зростання Р. Солоу. 

Тема 8. Синергетичний підхід у моделюванні та аналізі економічних процесів 

Концептуальні засади синергетики та нелінійної динаміки. Огляд основних напрямків і 

підходів синергетики та нелінійної динаміки. Синергетичний підхід до управління економічними 

системами. Теорія катастроф і біфуркацій: синергетика в економіці. 

 

Тематика практичних занять 

 Математичне моделювання економічних систем. Статичні і динамічні моделі. Формальний 

опис динамічної системи. 

 Лінійні диференціальні рівняння другого порядку з сталими коефіцієнтами.  

 Лінійні різницеві рівняння зі сталими коефіцієнтами.  

 Рівновага і стійкість. Визначення нестійкості у математиці і її трансформація на економічну 

динаміку. 

 Поняття про детермінований хаос. Дивний аттрактор. 

 Неокласична модель зростання Р. Солоу. Метод розрахунку джерел економічного 

зростання (залишок Солоу).  

 Нелінійність математичних моделей. Визначення нестійкості у математиці і її 

трансформація на економічну динаміку.  

 Стохастична поведінка траєкторії неперервних динамічних систем на прикладі системи 

нелінійних рівнянь третього порядку (модель Лоренца).  

 Динаміка життєвого циклу економічної системи. Динамічна модель Кейнса.  

 Теорія катастроф і біфуркацій: синергетика 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 

(50 балів), написання 2-ох самостійних робіт (30балів) та контрольної роботи 20 балів.  



Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може 

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

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

Пропущене практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового усного 

опитування з теми.                             

Оцінювання навчальних досягнень студента  

Робота на практичних заняттях 
Самостійні 

 роботи 
Контрольна 

робота 
Сума Іспит 

50 2*15б.=30б. 20 100*0,6 100*0,4 

Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є іспит. Іспит за 

талоном №2 і К 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. Безручко Б. П. Путь в синергетику: Экскурс в десяти лекциях / Б. П. Безручко, А. А. 

Короновский, Д. И. Трубецков, А. Е. Храмов;// предисл. С. Мирова, Г. Г. Малинецкого. — М. : 

КомКнига, 2005. — 304 с. 

2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський. — К. : 

КНЕУ, 2005. — 438 c. 

3. Горобець Ю. І. Фрактальна геометрія у природознавстві : навч. посіб. / Ю. І. Горобець, 

А. М. Кучко, І. Б. Вавилова ; Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут». — К. : 

Наук. думка, 2008. — 232 с. 

4. 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. 

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

Ю. В. Коляда. — К. : КНЕУ, 2011. — 297 с. 

6. Петерс Э. Хаос и порядок на рынке капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, 

цены и изменчивость рынка : пер. с англ / Э. Петерс. — М. : Мир, 2000. — 333 с. 

7. Плотинский Ю. М. Модели социальных процессов : учебн. пособие для вузов / Ю. М. 

Плотнинский. — M. : Логос, 2001. — 296 с. 

8. Сергеева Л. Н. Моделирование поведения экономических систем методами нелинейной 

динамики (теории хаоса) / Л. Н. Сергеева. — Запорожье : ЗГУ, 2002. — 227 с. 

9. Сергеева Л. Н. Нелинейная экономика: модели и методы / Л. Н. Сергеева. — Запорожье : 

Полиграф, 2003. — 218 с. 

10. Смирнов А. Д. Экономика катастроф: нелинейная модель переходной экономики / А. Д. 

Смирнов // Проблемы прогнозирования. — 1994. — № 3. — С. 30—57. 



11.  
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