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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  Галузь знань, освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

здобуття  

освіти 

заочна 

форма 

здобуття  

освіти 

Кількість кредитів  –  6 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

 за вибором 

 

 

Модулів –  2 

Освітній рівень: 

бакалаврський 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  2 4-й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________                                           
(назва) 

Семестр 

1-й -й 

Загальна кількість  годин 

–  180 

Спеціальність: 

 

051 Економіка 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми здобуття  

освіти : 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 7,25 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 32 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

116  год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

 (екзамен/залік) 

екзамен  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми здобуття  освіти – 35,6% і 64,4 відповідно. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни: формування системного мислення та 

навичок проведення досліджень з проблем управління соціально-

економічними системами методами економічної кібернетики. 

Завданням дисципліни є вивчення теоретичних засад, методології та 

методів економічної кібернетики, моделювання складних соціально-

економічних систем; набуття навичок використання методів економічної 

кібернетики у прикладних дослідженнях, проектуванні та експлуатації 

інформаційних систем і технологій в економіці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- поняття соціально-економічних систем, їх елементів і відношень та 

загальних характеристик; 

- сутність процесів функціонування і розвитку систем, напрямки, 

методології та інструментарій вдосконалення систем. 

вміти:  

- засвоювати нові знання та використовувати прогресивні методи 

виробництва, правління, інжинірингу та реінжинірингу; 

- аналізувати діяльність організації і оцінювати результати її фінансової, 

виробничої та господарської діяльності за допомогою методів економічної 

кібернетики; 

- моделювати, аналізувати, прогнозувати та програмувати економічні 

системи; 

- аналізувати та удосконалювати системи організаційного управління з 

використанням інструментальних засобів; 

- розробляти заходи щодо підвищення ефективності систем, оптимізувати 

організацію і управління виробництвом продукції. 

3. Результатами навчання за навчальною дисципліною «Економічнакі 

бернетика та бізнес-аналітика (рівень В)» є: 

4. Таблиця 1 
Код Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

РНД 1 демонструє знання поняття соціально-економічних систем, їх елементів і 

відношень та загальних характеристик 

РНД 2 розумієроль та сутність процесів функціонування і розвитку систем, 

напрямки, методології та інструментарій вдосконалення систем 

РНД 3 володіє знаннями аналізу діяльності організації і оцінювання результатів її 

фінансової, виробничої та господарської діяльності за допомогою методів 

економічної кібернетики 

РНД 4 самостійно виконує моделювання, аналіз, прогнозування та програмування 

економічних систем 

РНД 5 демонструє знання та вміння засвоювати нові знання та використовувати 

прогресивні методи виробництва,  правління, інжинірингу та реінжинірингу 
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РНД 6 аналізує та удосконалює системи організаційного управління з 

використанням інструментальних засобів 

РНД 7 використовує теоретичні положення для використання необхідних 

програмних продуктів для аналізу і розв’язування економічних задач 

РНД 8 володіє вмінням розробляти заходи щодо підвищення ефективності систем, 

оптимізувати організацію і управління виробництвом продукції 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.СИНТЕЗ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

ТЕМА 1. МОДЕЛІ І МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДИНАМІКИ. 

Загальна модель макроекономічної динаміки. Трисекторна модель 

економіки. Динамічні міжгалузеві балансові моделі. Макроеконометричні 

моделі 

 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ СИНТЕЗУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. 

Розглядається поняття системного аналізу, його характерні особливості при 

дослідженні соціально-економічних систем. Визначається процес ціле 

утворення і Методологія синтезу економічної системи. Розглядається 

задача структурного синтезу управляючої системи.  

 

ТЕМА 3.МОДЕЛІ І МЕТОДИ СИНТЕЗУ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ. 

Сутнісна характеристика поняття синтезу економічної системи. Завдання і 

методологія синтезу економічної системи. Моделі і методи синтезу  

функціональної і організаційної структури системи управління. 

 

ТЕМА 4. ПІДХІД ДО СИНТЕЗУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. 

Наводяться моделі і методи синтезу функціональної структури управління. 

Розглядається синтез організаційної структури системи управління. 

Розглядаються принципи синтезу економічних систем, що базуються на 

теорії Стенфорда Біра. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ 

ТЕМА 5. ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

Розглядається загальна задача оптимального управління і її математична 

модель. Наводиться класифікація методів теорії оптимальних процесів. 

Приводяться необхідні умови оптимальності управління достатні умови 

оптимальності і проблема існування оптимального управління. 

Здійснюється загальна характеристика результатів, які можуть бути 
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отримані методами теорії оптимального управління. 

 

ТЕМА 6. ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ. 

Сутнісна характеристика оптимального управління та його критеріїв. 

Оптимальність за Парето. Проблема багатокритеріальності в управлінні 

економічними системами та шляхи її розв’язання. Засоби підтримки 

розв’язку оптимізаційних задач.  

ТЕМА 7. МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА УМОВНИЙ 

ЕКСТРЕМУМ. 

Принципи оптимальності. Необхідні умови оптимальності. Граничні умови 

оптимальності. Елементи класичного варіаційного числення. Необхідні 

умови екстремуму в задачі Больца. Розв’язок оптимізаційних задач на 

умовний екстремум. 

 

ТЕМА 8. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ТА БАГАТОРІВНЕВА 

ОПТИМІЗАЦІЯ. 

Багатокритеріальна оптимізація динамічних економічних систем. 

Багаторівнева оптимізація ієрархічних економічних систем. Розв’язок 

економічних задач в просторово-часовому континуумі. 

 

ТЕМА 9. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ У 

ЕКОНОМІЦІ. 

Моделі оптимізації процесів у економіці. Методи оптимізації процесів у 

економіці. Побудова функцій оптимізації економічних процесів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. СИНТЕЗ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ.(теми 1-4) 

Тема 1. Моделі і методи аналізу 

економічної динаміки 
5 5 - - 10 - - - - - 

Тема 2 . Методологія синтезу 

економічних систем 
5 5 - - 10 - - - - - 

Тема 3. Моделі і методи синтезу 

структури системи управління 
3 3 - - 10 - - - - - 

Тема 4. Підхіддо синтезу економічних 

систем 
4 4 - - 10 - - - - - 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ.(теми 5-9) 

Тема 5. Проблеми оптимізації 

економічних систем. 
4 4 - - 14 - - - - - 

Тема 6. Теорія оптимальних систем. 3 3 - - 14 - - - - - 

Тема 7. Методи розв’язання задач на 

умовний екстремум. 
2 2 - - 15 - - - - - 

Тема 8. Багатокритеріальна та 

багаторівнева оптимізація. 
3 3 - - 15 - - - - - 

Тема 9. Моделі і методи оптимізації 

процесів у економіці. 
3 3 - - 15 - - - - - 

Підсумковий контроль: залік, екзамен    

Разом: 
годин 180   

кредитів 6   

 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття не передбачені навчальним планом. 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Моделі і методи аналізу економічної динаміки 4 

2 Тема 2 . Методологія синтезу економічних систем 4 

3 Тема 3. Моделі і методи синтезу структури системи управління 4 

4 Тема 4. Підхіддо синтезу економічних систем 4 
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5 Тема 5. Проблеми оптимізації економічних систем. 4 

6 Тема 6. Теорія оптимальних систем. 3 

7 Тема 7. Методи розв’язання задач на умовний екстремум. 3 

8 Тема 8. Багатокритеріальна та багаторівнева оптимізація. 3 

9 Тема 9. Моделі і методи оптимізації процесів у економіці. 3 

 

7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Моделі і методи аналізу економічної динаміки 10 

2 Тема 2 . Методологія синтезу економічних систем 10 

3 Тема 3. Моделі і методи синтезу структури системи управління 10 

4 Тема 4. Підхіддо синтезу економічних систем 10 

5 Тема 5. Проблеми оптимізації економічних систем. 14 

6 Тема 6. Теорія оптимальних систем. 14 

7 Тема 7. Методи розв’язання задач на умовний екстремум. 15 

8 Тема 8. Багатокритеріальна та багаторівнева оптимізація. 15 

9 Тема 9. Моделі і методи оптимізації процесів у економіці. 15 

 

9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання не передбачені навчальним планом. 

 

10. Методи навчання 

Вивчення дисципліни «Економічна кібернетика та бізнес-аналітика 

(рівень В)»спрямоване на вивчення теоретичних засад, методології та методів 

економічної кібернетики, моделювання складних соціально-економічних 

систем; набуття навичок використання методів економічної кібернетики у 

прикладних дослідженнях, проектуванні та експлуатації інформаційних 

систем і технологій в економіці. 

Міждисциплінарні зв`язки:  дисципліна «Економічна кібернетика та 

бізнес-аналітика (рівень В)»ґрунтується на знаннях, отриманих при вивченні 

таких курсів як «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Вища математика», 

«Теорія ймовірностей», «Математичне програмування» та інших курсів. 

Дисципліна «Економічна кібернетика та бізнес-аналітика (рівень В)» 

складається з двох змістових модулів: 

1. Синтез економічних систем. 

2. Оптимізація економічних систем. 
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Методи навчання: 

Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

Практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок 

ситуаційних вправ (кейсів));  

Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал, що є 

основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів 

вищої освіти здатності до узагальнення та критичного мислення через участь 

в дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають 

здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання на 

реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

здобувачами вищої освіти кейсів на основі можливих реальних ситуацій та 

виконання необхідних розрахунків. Самостійне навчання сприяє підготовці до 

лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та 

для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних 

заняттях, участі в них тощо. 

 

11. Методи контролю 

Критерії оцінювання 

1. Критерієм успішного проходження здобувачем освіти оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

2. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за 

допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну 

позитивну оцінку  числової (рейтингової) шкали, що використовується. 

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання результатів навчання можутьбути:  

– стандартизовані тести; 

– аналітичні звіти, реферати, есе; 

– розрахункові та розрахунково-графічні роботи; презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень; розрахункові 

роботи; 

– інші види індивідуальних та групових завдань. 
 

Форми поточного та підсумкового контролю 

 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною 
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«Економічна кібернетика та бізнес-аналітика (рівень В)»- іспит. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: усні відповіді. 

Розв’язування задач та практичних завдань, письмове опитування у 

формі самостійних та контрольних робіт,написання економічних есе.  

3. Розподіл балів які може накопичувати здобувач при вивченні 

дисципліни «Економічна кібернетика та бізнес-аналітика (рівень 

В)»наведено в таблиці. 

 

Таблиця 2 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Економічна кібернетика та бізнес-аналітика (рівень В)»та їхоцінювання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  
Усні відповіді, розв’язування задач та практичних 
завдань  7 х 5 = 35 балів 

Письмові опитування  15 балів 

Іспит 50 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 
Всього 100 

В таблиці 2 зазначено система оцінювання результатів виконання 

студентами всіх видів робіт, що передбачені робочою програмою навчальної 

дисципліни «Економічна кібернетика та бізнес-аналітика (рівень В)». 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

 50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

8 7 5 5 5 5 5 5 5 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
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Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 

В 81-89 
добре  

С 71-80 

D 61-70 
задовільно  

E 51-60 

FX 

21-50 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F 

0-20 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2.  Силабус навчальної дисципліни. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Баранкевич М. М. Історія виникнення та фундаментальні поняття 

кібернетики / М. М. Баранкевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. 

Франка, 2005. – 40 с. 

2. Белей О. І. Моделювання економіки: методичні вказівкидля виконання 

контрольних робіт і самостійної роботи студентів спец. 6.050102  

“Економічна кібернетика” заочної форми навчання / О. І. Белей, І. М. 

Митник, М. В. Жовтанецька. – Львів: вид-во ЛКА, 2005. – 37 с.  

3. Белей О. І. Сервіси Інтернет:навчально-методичний посібник для студентів 

вузів // О. І. Белей, О. М. Ананьєв, Т. Городиський. – Дрогобич: "Коло", 

2009. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – 252 с. 

4. Вовк В. М. Економічна кібернетика / В. М. Вовк та ін.– Донецьк: Юго-

Восток, 2005. – Том 1. – 565 с. 

5. Вовк В. М. Экономическая кібернетика / В. М. Вовк и др. – Донецк: Юго-

Восток, 2005. – Том 1. – 543 с. 
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6. Лелюк В. О. Удосконалення бізнес-систем: навч. посібник / В. О. Лелюк, О. 

В. Лелюк, М. П. Пан. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 265 с. 

7. Пономаренко Л. А. Основи економічної кібернетики: підручник / Л. А. 

Пономаренко. – К.: КНТЕУ, 2002. – 432 с. 

8. Шарапов О. Д. Економічна кібернетика: навч. посібник / О. Д. Шарапов, 

В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов . — К.: КНЕУ, 2004. — 231 с. 

9. Шиян А. А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і 

економічних систем: навч. посібник / А. А. Шиян. – Львів: «Магнолія 2006», 

2007. – 228 с. 

10. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 

2003. – 408 с.  

11. Економічна кібернетика: Підручник / Геєць В.М., Лисенко Ю.Г., Вовк 

В.М., Вітлінський В.В. та ін.; за ред. Геєця В.М., Лисенка Ю.Г., Вовка В.М. – 

Донецьк: ТзОВ „Юго-Восток”, 2005. – 506 с.  

12. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Стохастичні процеси та 

моделі в економіці, соціології, екології: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 

226 с.  

13. Загородній Ю.В., Кадієвський В.А. Моделювання економіки: курс 

лекцій. – К.: Вид-во ДАСОА, 2007. – 214 с.  

14. Клебанова Т.С., Забродский В.А., Полякова О.Ю., Петренко В.Л. 

Моделированиеэкономики: Учеб. пособ. – Харьков: ХГЕУ, 2001. – 284 с.  

15. Сявавко М.С., Рибицька О.М. Математичне моделювання за умов 

невизначеності. – Львів: Українські технології, 2000. – 320 с.  

16.  Тимохин В.М., Лепа Р.М. Прийняття управлінських рішень на 

підприємстві: теорія і практика. – Донецьк: ООО „Юго-Восток, Лтд”, 2007. – 

269 с. 

 


