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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  3 

Галузь знань 

05 ―Соціальні та 

поведінкові науки‖ 

Освітня програма  

051―Економіка‖ 

 

за вибором студента 

 

Модулів – 1 Спеціальність 051  

―Економіка‖, освітня 

програма 

«Економічна 

кібернетика» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Курсова робота -0 Семестр 

Загальна кількість годин - 

90  

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 

16 год. 8 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

58 год. 76 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 0,57; 

для заочної форми навчання – 0,18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

―Моделювання синергетичних процесів‖ – одна з вибіркових дисциплін, що 

завершує фундаментальну підготовку магістрів за освітньою програмою  ―Економічна 

кібернетика‖. 

Мета курсу - формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо 

моделювання структурних і динамічних властивостей економічних систем як засобу 

дослідження та управління складними явищами у макро-, мезо- й мікроекономічних 

системах. Протягом останніх десяти, п’ятнадцяти років відбулися відчутні зміни в 

розумінні фундаментальних закономірностей економічних систем.  Виявилось, що такі 

складні системи мають універсальні емерджентні властивості, які не знаходять 

адекватного розуміння у рамках традиційних парадигм. Тому для аналізу економічних 

ринків все активніше використовуються методи та моделі фундаментальних наук, які у 

поєднанні з сучасними досягненнями в галузі інформаційних технологій та досить ємними 

базами даних  (мільйони записів навіть в базах некомерційного призначення) забезпечили 

значний прогрес у розумінні та квантифікації природи цих систем. З’явились нові 

„кількісні‖ напрямки економіки: математична економіка, фізична економіка, еконофізика 

та ін. Об’єднуючим для усіх цих підходів є поняття «синергетична економіка». 

Наукову основу курсу складають теоретичні моделі, математичний апарат, сучасні 

концепції та парадигми, які визначають підходи до вивчення характеристик економічних 

систем. 
Предмет навчальної дисципліни – інструментарій економіко-математичного 

моделювання: складних економічних об’єктів, процесів, ситуацій; методи та алгоритми 

проведення модельних експериментів; методологія математичного моделювання 

економічних та фінансових систем на основі синергетичного підходу. 

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є синергетична економіка, її 

підрозділи та процеси, що у них відбуваються, конкретні моделі, методи та алгоритми 

розглядаються у зв’язку з відповідними проблемами аналізу та управління в економічних 

та фінансових системах з урахуванням синергетичного підходу. 

Завдання – навчити студентів застосовувати методи математичного моделювання 

синергетичної економіки для вирішення прикладних економічних проблем, ознайомити з 

головними підходами до моделювання економіки. 

Основними завданнями дисципліни є:  

- засвоєння студентами теоретичних основ побудови економіко-математичних 

моделей та методів проведення модельних експериментів; 

- формування у студентів достатнього уявлення про становлення, функціонування 

та розвиток систем підтримки прийняття управлінських рішень; 

- набуття необхідних знань і вмінь у галузі побудови систем моделей та алгоритмів 

пошуку оптимальних управлінських рішень; 

- набуття  практичних навичок використання й адаптації сучасного інструментарію 

оптимізації управлінських рішень у визначеній предметній сфері. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати структурні та динамічні 

характеристики економічної системи; моделі прогнозування характеристик економічної 

системи; основні методи оцінки якості функціонування; методи оцінки структурних змін; 

методи дослідження та моделювання складних соціально-економічних систем; 

У результаті вивчення курсу студенти вмітимуть: 

 Збирати, систематизувати й аналізувати інформацію про систему управління 

економічною системою 

 Аналізувати соціально-економічні об’єкти і процеси на засадах синергетики 

і суміжних теорій 



 Ідентифікувати та дослідити умови виникнення надзвичайних ситуацій, 

будувати моделі їхнього розвитку, оцінювати їхні соціально-економічні наслідки 

 Досліджувати стійкість системи згідно теорії її самоорганізації, а також 

виявляти сценарії переходу до хаосу 

 Розробляти математичні моделі динаміки розвитку економічних процесів 

 Моделювати тенденції макро- та мікроекономічного розвитку 

 Застосовувати або модифікувати існуючі програмні засоби для 

розв’язування задачі 

 Алгоритмізувати процес пошуку ефективного рішення 

 Розробляти економіко-математичні моделі прогнозування розвитку 

економічних систем, перевіряти їх адекватність 

 Будувати прогноз динаміки розвитку економічних процесів 

 Збирати, систематизувати й аналізувати інформацію у вигляді часових рядів, 

проводити їх аналіз методами синергетичної економіки, реалізовувати реконструкцію 

атрактора економічних систем 

 Виявляти фрактальні властивості та нелінійну динаміку в економічних 

системах, застосовувати методи моделювання хаотичної динаміки в економіці 

 Моделювати поведінку фінансових посередників на ринку 

 Здійснювати вибір певного середовища програмування для розв’язування 

побудованої задачі 

Дисципліна зв’язана з курсами:  макроекономіка, мікроекономіка, вища 

математика, теорія ймовірностей та математична статистика, дослідження операцій, 

економетрія, моделювання економіки, системний аналіз. 

Отримані знання можуть бути використані у практичній діяльності в управлінні 

економіко-виробничими та фінансовими системами. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Синергетика як сучасний етап розвитку економічної 

науки 

Тема 1. Концептуальні засади синергетики та нелінійної економіки 
Синергетика в контексті поснекласичного етапу розвитку науки. Поняття 

«синергетика». Категорії синергетики. Зв'язок синергетики та кібернетики. 

Міждисциплінарний характер синергетики. Історичні етапи розвитку синергетичного 

підходу в науці. Німецька школи синергетики Германа Хакена. Бельгійська школа 

синергетики Іллі Пригожина, модель феномена самоорганізації (брюсселятор). 

Московська школа синергетики. Американська школа Інституту досліджень складних 

адаптивних систем у Санта-Фе. Особливості кожної зі шкіл. Перспективи подальшого 

розвитку синергетики. 

 

Тема 2. Нелінійні науки 

Фрактальна математика. Теорія хаосу. Теорія природних структурних утворень. 

Солітони. Клітинні автомати. Теорія складних систем. 

 

Тема 3. Економіка як об’єкт моделювання нелінійних наук та теорії хаосу 

Особливості економіки як об’єкту моделювання теорії синергетики. Доцільність 

застосування синергетичних методів в економіці. Еволюційний та революційний розвиток 

системи. Етапи деградації та руйнування системи. Поняття стійкості системи в теорії її 

самоорганізації. Моделювання адаптації фірми на основі класичного логістичного 

відображення. Павутиноподібна модель фірми як логістичне відображення. 

 



Тема 4. Основні поняття теорії синергетики 

Поняття відкритих та дисипативних структур. Поняття хаосу та динамічного в 

синергетиці. Основні типи атракторів, дивні атрактори. Точки біфуркації. 

 

 

Змістовий модуль 2. Моделювання економічних процесів методами 

синергетичної економіки 

Тема 5. Теоретичні методи синергетики. Лінійний аналіз стійкості динамічних 

систем. 

Основні поняття якісної теорії диференціальних рівнянь. Фазовий простір. Лінійна 

система для двох змінних. Власні значення. Динаміка та рівновага. Стійкість за 

Ляпуновим. Консервативні та дисипативні системи. Лінеаризація нелінійної системи. 

Прямий метод Ляпунова.  

Параметри порядку й принцип підпорядкованості в синергетиці. Принцип порядку 

Хакена. Показники Ляпунова. Дискретне відображення та його побудова. Сценарій 

переходу до хаосу по Фейгенбауму. 

 

Тема 6. Структурна стійкість і біфуркація динамічних систем 

Стійкість за Ляпуновим. Консервативні та дисипативні системи. Лінеаризація 

нелінійної системи. Прямий метод Ляпунова. Структурна стійкість. Поняття біфуркації. 

Біфуркації станів рівноваги: біфуркація зриву рівноваги, біфуркація Андронова-Хопфа 

(народження циклу), біфуркація типу вилки. Біфуркація періодичних розв’язків: 

біфуркація виникнення або зникнення пари траєкторій, біфуркація подвоєння періода, 

біфуркація народження тору. 

 

Тема 7. Практичні методи теорії хаосу. Алгоритм реконструкції атрактора 

системи. 

Особливості економічних часових рядів. Нелінійність та нестаціонарність 

економічних часових рядів. Стохастичні характеристики атракторів: фрактальна 

розмірність, інформаційна розмірність, кореляційна розмірність. Алгоритм Грасберга-

Прокаччі реконструкції атракторів. Методи вибору часової затримки (методи авто 

кореляційної функції та взаємної інформації). Методи вибору розмірності простору 

вкладення (метод кореляційної розмірності та метод фальшивих найближчих сусідів). 

 

 

Тема 8. Класичні та додаткові алгоритми оброблення економічних часових 

рядів 
Спеціальні методи дослідження нелінійної динаміки часових рядів. Алгоритм 

Бенеттіна, алгоритм Вульфа обчислення максимального показника Ляпунова. Методи 

обчислення показника Херста. Класифікація часових рядів на основі показника Херста. 

R/S аналіз економічних часових рядів.BDS-тест, метод сурогатних даних. Метод 

рекурентних графіків аналізу економічних часових рядів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Моделювання економічних процесів методами теорії хаосу 

Тема 1. 

Концептуальні засади 

синергетики та 

нелінійної економіки 

11 2 2   7 11 1 1   9 

Тема 2 Нелінійні 

науки 

11 2 2   7 12 1 1   10 

Тема 3. Економіка як 

об’єкт моделювання 

нелінійних наук та 

теорії хаосу 

11 2 2   7 10 1    9 

Тема 4.  Основні 

поняття теорії 

синергетики 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

45 8 8   29 45 4 3   38 

Змістовий модуль 2. Моделювання економічних процесів методами синергетичної 

економіки 

Тема 5. Теоретичні 

методи синергетики. 

Лінійний аналіз 

стійкості динамічних 

систем 

11 2 2   7 11 1 1   9 

Тема 6. Структурна 

стійкість і біфуркація 

динамічних систем 

11 2 2   7 11 1    10 

Тема 7. Практичні 

методи теорії хаосу. 

Алгоритм 

реконструкції 

атрактора системи. 

11 2 2   7 11 1 1   9 

Тема 8. Класичні та 

додаткові алгоритми 

оброблення 

економічних часових 

рядів 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

45 8 8   29 45 4 3   38 

Усього годин  90 16 16   58 90 8 6   76 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Концептуальні засади синергетики та нелінійної 

економіки 

2 

2 Тема 2 Нелінійні науки 2 

3 Тема 3. Економіка як об’єкт моделювання нелінійних наук та 

теорії хаосу 

2 

4 Тема 4.  Основні поняття теорії синергетики 2 

5 Тема 5. Теоретичні методи синергетики. Лінійний аналіз стійкості 

динамічних систем 

2 

6 Тема 6. Структурна стійкість і біфуркація динамічних систем 2 

7 Тема 7. Практичні методи теорії хаосу. Алгоритм реконструкції 

атрактора системи. 

2 

8 Тема 8. Класичні та додаткові алгоритми оброблення економічних 

часових рядів 

2 
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6. Самостійна  робота 

Самостійна робота студента полягає в: 

- опрацюванні лекційного матеріалу; 

- самостійному вивченні матеріалу із літературних джерел; 

- підготовці до практичних  занять; 

Завдання та порядок виконання самостійної роботи містяться у «Методичних 

вказівках щодо організації та виконання самостійної роботи», які  є окремим виданням. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Моделювання економічних процесів 

методами теорії хаосу 

 

1 Тема 1. Концептуальні засади синергетики та нелінійної 

економіки 
11 

2 Тема 2 Нелінійні науки 11 

3 Тема 3. Економіка як об’єкт моделювання нелінійних наук та 

теорії хаосу 
11 

4 Тема 4.  Основні поняття теорії синергетики 11 

5 Тема 5. Теоретичні методи синергетики. Лінійний аналіз стійкості 

динамічних систем 

 

6 Тема 6. Структурна стійкість і біфуркація динамічних систем 11 

7 Тема 7. Практичні методи теорії хаосу. Алгоритм реконструкції 

атрактора системи. 
11 

8 Тема 8. Класичні та додаткові алгоритми оброблення економічних 

часових рядів 
11 

 Разом  88 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальних науково-дослідних завдань не передбачено. 

 

 

 



8. Методи навчання 

 

Основними методами навчання є аналітичний, синтетичний та дедуктивний. 

Лекції передбачають проблемний виклад матеріалу, допомогу студентам в освоєнні 

поставлених завдань навчальної дисципліни. 

На практичних заняттях відбувається обговорення тем дисципліни, розв’язування 

прикладних задач, оцінювання знань студентів. 

Важливим є вміння студента самостійно працювати з літературою. 

 

9. Методи контролю 

 

Контроль знань і умінь студентів з навчальної дисципліни "Теорія хаосу в економіці" 

здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. 

Оцінювання знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни здійснюється на основі 

результатів поточного контролю за 100-бальною шкалою. 

1. При проведенні лекційних занять  

Лектор проводить облік присутності студентів на лекційних заняттях у типовому 

журналі. 

2. При проведенні практичних занять 

Викладач, який проводить практичні заняття, здійснює контроль шляхом обліку 

присутності студентів на практичних заняттях, оцінки результатів виконання робіт, оцінки 

рівня засвоєння студентами знань, самостійної роботи. В результаті роботи на практичних 

заняттях студенти можуть отримати 0-70 балів.  

3. Проміжний контроль роботи студента 

Колоквіум №1 – 0-30 балів. 

 

10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну шкалу та шкалу за 

системою ECTS здійснюється в такому порядку: 

Поточне тестування та самостійна робота Колоквіум 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

Т1-Т4 Т5-Т8 30 100 

35 35 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка в 

балах 
Визначення 

За національною шкалою 

Оцінка 

Залікові оцінки 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

 За національною шкалою 

 Залікова оцінка 

А 90 – 100  Зараховано 

В 81-89  Зараховано 

С 71-80  Зараховано 

D 61-70  Зараховано 

Е 51-60  Зараховано 



 

Студенти, що отримали сумарний бал, нижчий за 51 за національною шкалою, 

отримують оцінку FX за шкалою ECTS та скеровуються на повторне складання заліку або 

іспиту. 

11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

- програми навчальної дисципліни; 

- робочої програми навчальної дисципліни; 

- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 

- плани практичних занять; 

- Методичних вказівок щодо організації та виконання самостійної роботи на 

паперовому та електронному носіях. 

 

12. Рекомендована література 

Основна: 

1. Білоус В. С. Синергетика та самоорганізація в економічній діяльності. - 

Навч. посіб./ В. С. Білоус  — К. : КНЕУ, 2007. — 376 с 

2. Вітлінський, В. В., Діордіца, С. Г., Захарченко, П. В., Іванов, М. М., 

Кібальник, Л. О., Курбанов, К. Р., ... & Якимчук, Б. Б. Емерджентні методи для 

емерджентної економіки. 2017. 324 с.  

3. Вознюк, О. В. (2013). Синергетика економічних систем: навчальний 

посібник. 

http://eprints.zu.edu.ua/26247/1/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_

%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%

D0%BC_2003.pdf 

4. Дербенцев, В. Д., Сердюк, О. А., Соловйов, В. М., & Шарапов, О. Д. (2010). 

Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних 

характеристик економічних систем. 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/1045/1/Monogr.pdf 

5. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник / 

[Матковський С. О., Вдовин М. Л., Гринькевич О. С., Зомчак Л. М., Лагоцький Т. Я., 

Панчишин Т. В.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 280 с. 

6. Рогоза, М. Є., Рамазанов, С. К., & Мусаєва, Е. К. (2010). Нелінійні моделі та 

аналіз складних систем: навчальний посібник: в 2 ч.  

http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1732 

7. Сергеева Л.Н. Нелинейная экономика: модели и методы./Научн. Редактор 

д.э.н., проф.. Ю.Г.Лысенко/  Л.Н.  Сергеева. – Запорожье :‖Полиграф‖ – 218 с. 

8. Черняк, О. І., Захарченко, П. В., & Клебанова, Т. С. Теорія хаосу в економіці. 

Бердянськ, 2014. 244 с. 

9. Zhang, W. B. (2013). Synergetic economics: time and change in nonlinear 

economics (Vol. 53). Springer Science & Business Media. 

https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=b6n1CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=n

onlinear+economics+book&ots=e5QOqec4a9&sig=a4oqUW9nhfzc0ceE0C6Wt3QIElQ&redir_e

sc=y#v=onepage&q=nonlinear%20economics%20book&f=false 

10. Rosser, J. B. (2013). From catastrophe to chaos: a general theory of economic 

discontinuities. Springer Science & Business Media 

https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=eZnbBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP8&dq=bi

furkation+economics+book&ots=xKSZ9Tc32K&sig=aUpQa_LHoieeFuMP0oLxPbi4TDA&redi

r_esc=y#v=onepage&q=bifurkation%20economics%20book&f=false 

 

 

https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=eZnbBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP8&dq=bifurkation+economics+book&ots=xKSZ9Tc32K&sig=aUpQa_LHoieeFuMP0oLxPbi4TDA&redir_esc=y#v=onepage&q=bifurkation%20economics%20book&f=false
https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=eZnbBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP8&dq=bifurkation+economics+book&ots=xKSZ9Tc32K&sig=aUpQa_LHoieeFuMP0oLxPbi4TDA&redir_esc=y#v=onepage&q=bifurkation%20economics%20book&f=false
https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=eZnbBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP8&dq=bifurkation+economics+book&ots=xKSZ9Tc32K&sig=aUpQa_LHoieeFuMP0oLxPbi4TDA&redir_esc=y#v=onepage&q=bifurkation%20economics%20book&f=false


Допоміжна: 

11. Бакурова А. В. Самоорганізація соціально-економічних систем: моделі і 

методи : монографія / А. В. Бакурова ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 

328 с. 

12. Зомчак Л. Економіко-математична модель поведінки виробника з 

урахуванням ринкових механізмів самоорганізації / Л. Зомчак, І. Мацура // Вісник 

Львівського університету. Серія економічна. – 2013. – Вип. 49.  – С. 46-53. 

13. Зомчак Л. М. Економіко-математичне моделювання ринку золота в Україні 

методами нелінійної динаміки / Л. М. Зомчак, Л. П. Остапович //  Економічний аналіз: зб. 

наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій 

(голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського 

національного економічного університету ―Економічна думка‖, 2015. – Том 22. – № 1. – 

С. 13-188. (Index Copernicus) 

14. Зомчак Л. Моделювання інвестиційних рішень на фрактальних ринках за 

допомогою технічних індикаторів / Л. Зомчак, О. Миронова // Формування ринкової 

економіки в Україні: зб. наук. праць. – Випуск 27. – Львів, 2012. – С. 187-193. 

15. Зомчак Л. Нова економіка в контексті нелінійних економічних підходів / 

Зомчак Л., Вдовин М.Л. // Вісник Львівського університету. Серія економічна.–2012. – 

Вип. 48. – С. 211-214. 

16. Зомчак Л.М. Динамічна модель прийняття рішень на фінансовому ринку / 

Зомчак Л.М. Вовк В.М. // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – 

Спецвипуск 18. – Львів, 2008. – С. 45-49. 

17. Зомчак Л.М. Моделювання хаотичної динаміки курсів акцій українських 

компаній / Зомчак Л.М. // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових 

праць. – Випуск 228: В 4 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 244-250. 

18. Зомчак Л.М. Передпрогнозний аналіз фондового індексу ПФТС методами 

вейвлет-технологій / Зомчак Л.М. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи 

України: Збірник наукових праць. – Випуск 22. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 296-304. 

19. Зомчак Л.М. Показник Ляпунова як міра розбіжності фінансових часових 

рядів // Зомчак Л.М./ Вісник Львівського університету імені. Серія економічна. – Вип.38. – 

Львів, 2007. – С.76-79. 

20. Зомчак Л.М. Рекурентний кількісний аналіз фінансового ринку України / 

Зомчак Л.М. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип.42. – Львів, 2009. 

– С.440-446. 

21. Зомчак Л.М. Синергетичний підхід до аналізу фінансово-економічних 

систем / Зомчак Л.М. Артим-Дрогомирецька З.Б., Негрей М.В // Формування ринкової 

економіки в Україні. Науковий збірник. – Спецвипуск 20. Сучасна парадигма управління 

та Острозька Біблія. – Львів, 2009. – С. 537-541. 

22. Зомчак Л.М. Стохастичне моделювання та прогнозування нелінійної 

динаміки цін на фондовому ринку / Зомчак Л.М.// Вісник Львівського університету. Серія 

економічна. – Вип.45. – Львів, 2011. – С. 96-101. 

23. Козик В.В. Застосування біофізичних моделей у практичній економіці: 

монографія / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2011. – 180 с. 

24. Коляда, Ю. В., & Коляда, Ю. В. (2019). Адаптивна парадигма моделювання 

економічної динаміки.  http://projects.dune-hd.com/bitstream/handle/2010/33960/19-

5555_K.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

25. Кузьмін О.Є. Досягнення і проблеми еволюційної економіки: монографія / 

О.Є Кузьмін, Ю.І. Сидоров, В.В. Козик. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2011. – 252 с. 



26. Решетило В. П.Экономическая синергетика институциональных изменений / 

В. П. Решетило ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. - Х. : ХНУ, 2006. - 

288 с.  

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

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

28. Соловйов В.М. Математична економіка. Навчально–методичний посібник 

для самостійного вивчення дисципліни / В.М. Соловйов. – Черкаси: ЧНУ, 2008. –136 с. 

29. Шарапов О.Д. Економічна кібернетика: Навч. посібник./ Шарапов О.Д., 

Дербенцев В.Д.,Семьонов Д.І.  – К.:КНЕУ, 2004. – 231 с  

30. Arthur, W. B. (2013). Complexity economics. Complexity and the Economy. 

https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=AOxjBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=C

omplexity+Economics+&ots=DaOt__Q9m3&sig=lSgyx8mTJef95IqaBdQmcvjeoo8&redir_esc=

y#v=onepage&q=Complexity%20Economics&f=false 

31. Arthur, W. B. (2021). Foundations of complexity economics. Nature Reviews 

Physics, 1-10. https://www.nature.com/articles/s42254-020-00273-3 

32. Ausloos M. Econophysics of stock and foreign currency exchange markets. 

Режим доступу: http://arhiv.org/abs/physics/0606012v1. 

33. Barnett, W. A., Serletis, A., & Serletis, D. (2015). Nonlinear and complex 

dynamics in economics. Macroeconomic Dynamics, 19(8), 1749. 

34. Brock W. A. A Test for independence based on the correlation dimension / 

W.A. Brock; W.D. Dechert; J.A. Sheinkman, B. LeBaron // Econometric Reviews. – 1996. - 

№15(3). – Р. 197-235. 

35. Brock W. A. Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a simple asset pricing 

model / W. A. Brock, C. H. Hommes // Journal of Economic Dynamics and Control. -  1998. - № 

22. – P.1235—1274. 

36. Chen, Y., & Leung, A. Y. (2012). Bifurcation and chaos in engineering. Springer 

Science & Business Media. 

https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=nsHcBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=bi

furkation+economics+book&ots=OED_uAsl5N&sig=-

dtRY28xvFrKojbxGRO_yx8i_aA&redir_esc=y#v=onepage&q=bifurkation%20economics%20b

ook&f=false 

37. Chiarella C. The dynamics of speculative behavior // Annals of operations 

research. – 1992. - № 37. – P. 669-700. 

38. Enns, R. H. (2010). It's a nonlinear world. Springer Science & Business Media. 

https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=UW9AAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=

nonlinear+economics+book&ots=S_6h2SiemE&sig=iD7Zoy1bd6B-

xulGWUiQPcPi_ag&redir_esc=y#v=onepage&q=nonlinear%20economics%20book&f=false 

39. Farjoun, E., & Machover, M. (Eds.). (2020). Laws of chaos. Verso. 

https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=LdLMDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq

=chaos+economics+book&ots=-

vXKgA0_SI&sig=YTStMk20dvoxb4lLChdJcdTioqg&redir_esc=y#v=onepage&q=chaos%20ec

onomics%20book&f=false 

40. Gleick, J. (2011). Chaos: Making a new science. Open Road Media. 

41. Holt, R. P., Rosser Jr, J. B., & Colander, D. (2011). The complexity era in 

economics. Review of Political Economy, 23(3), 357-369. 

42. Holyst J. Observations of deterministic chaos in financial time series by 

recurrence plots, can one control chaotic economy? / J. Holyst, M. Zebrowska, K. Urbanowicz // 

The European Physical Journal. – 2001. – №20. – P. 531-535. 

43. Hommes, C. (2013). Behavioral rationality and heterogeneous expectations in 

complex economic systems. Cambridge University Press. 

https://www.google.com/books?hl=uk&lr=&id=-

https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=AOxjBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Complexity+Economics+&ots=DaOt__Q9m3&sig=lSgyx8mTJef95IqaBdQmcvjeoo8&redir_esc=y#v=onepage&q=Complexity%20Economics&f=false
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математики. Публікації, курс лекцій у форматі PS 

24. http://mitpress.mit.edu/e-journals/Computer-Music-Journal/ Журнал комп’ютерної 

музики. Статті, звукові файли, колекція посилань 

25. http://membrane.com/chaos/index.html Фрактальна і сучасна музика. Приклади, 

посилання 
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