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Система поточного
та підсумкового
контролю
Базові знання

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань і
прикладних навичок щодо теоретичних основ і можливостей практичного застосування
моделювання динаміки економічних систем як засобу дослідження та управління
складними явищами у макро-, мезо- й мікроекономічних системах.
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом у вигляді
виконання додаткових завдань
Поточний контроль: захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; виконання самостійних завдань; тестування; поточна
модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК).
Економічна теорія, основи моделювання економіки, економетрика.

Мова викладання

Українська,

Мета вивчення
навчальної
дисципліни
Тривалість
Форми та методи
навчання

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати
навчання
Програмні результати навчання
Знати та використовувати економічну термінологію,
пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
Розуміти принципи економічної науки, особливості
функціонування економічних систем.
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
соціальноекономічних явищ і проблем в однієї або декількох
професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих
соціально-економічних наслідків.
Знати методи та засоби роботи з даними, застосовувати
відповідне забезпечення та відповідні пакети стандартних
програм, а при необхідності розробляти нові при проведенні
аналітичних досліджень.

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і
явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і
змістовно інтерпретувати отримані результати.
Здатність застосовувати економіко-математичні методи та
моделі для вирішення економічних задач.
Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в
одній або декількох професійних сферах з врахуванням
економічних ризиків та можливих соціально-економічних
наслідків.
Здатність
застосовувати
відповідне
програмне
забезпечення та відповідні пакети стандартних програм, а
при необхідності розробляти нові при проведенні
аналітичних досліджень.

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Завдання самостійноїроботиу розрізі
тем
Модуль 1. Односекторні моделі економічної динаміки
Ознайомлення з теоретичним матеріалом, Виконати
тести
самоконтролю
знань.
виконання практичних завдань, виконання Виконати індивідуальні завдання.
індивідуальних
завдань,
теоретичне
опитування
Види робіт

Тема 1. Вступ до економічної
динаміки. Типи поведінки
систем.
Основні
методи
дослідження.
Поняття
стійкості
Тема 2. Моделі економічного Ознайомлення з теоретичним матеріалом, Виконати
тести
самоконтролю
зростання
виконання практичних завдань, виконання Виконати індивідуальні завдання.
індивідуальних
завдань,
теоретичне
опитування
Тема 3. Технічний прогрес у Ознайомлення з теоретичним матеріалом, Виконати
тести
самоконтролю
моделях
економічного виконання практичних завдань, виконання Виконати індивідуальні завдання.
зростання
індивідуальних
завдань,
теоретичне
опитування
Тема 4. Дискретні моделі Ознайомлення з теоретичним матеріалом, Виконати
тести
самоконтролю
ринкової рівноваги
виконання практичних завдань, виконання Виконати індивідуальні завдання
індивідуальних
завдань,
модульна
контрольна робота.
Тема 5. Сучасні моделі Ознайомлення з теоретичним матеріалом, Виконати
тести
самоконтролю
економічної рівноваги
виконання практичних завдань, виконання Виконати індивідуальні завдання.
індивідуальних
завдань,
теоретичне
опитування
Модуль 2. Моделі управління економічною динамікою
Тема 6. Моделі оптимального Ознайомлення з теоретичним матеріалом, Виконати
тести
самоконтролю
розподілення національного виконання практичних завдань, виконання Виконати індивідуальні завдання.
доходу
індивідуальних
завдань,
теоретичне
опитування
Тема 7. Прикладні динамічні Ознайомлення з теоретичним матеріалом, Виконати
тести
самоконтролю
структурні моделі
виконання практичних завдань, виконання Виконати індивідуальні завдання.
індивідуальних
завдань,
теоретичне
опитування

знань.

знань.

знань.

знань.

знань.

знань.

Завдання самостійноїроботиу розрізі
тем
Тема 8. Теорії економічних Ознайомлення з теоретичним матеріалом, Виконати
тести
самоконтролю
знань.
циклів
виконання практичних завдань, виконання Виконати індивідуальні завдання.
індивідуальних
завдань,
теоретичне
опитування
Тема 9. Глобальні динамічні Ознайомлення з теоретичним матеріалом, Виконати
тести
самоконтролю
знань.
моделі
виконання практичних завдань, виконання Виконати індивідуальні завдання.
індивідуальних
завдань,
теоретичне
опитування
Назва теми

Види робіт

Інформаційні джерела
1. Біткова Т.В., Меркулова Т.В., Кононова К.Ю. Економіко-математичне моделювання (підручник для
студентів економ. спец.). – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – с.272.
2. Бутник О.М. Економіко-математичне моделювання перехідних процесів у соціально-економічних системах:
Монографія. – Харків: Вид. дім «Інжек»; СПД Лібуркіна Л.М., 2004. –304 с.
3. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. Посібник. – К.:КНЕУ, 2003. – 408 с.
4. Григорків В.С. Дискретні моделі економічної динаміки : навчальний посібник / В.С. Григорків, О.І.
Ярошенко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 96 с.
5. Здрок В.В., Паславська І.М. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів. - Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - 244 с.
6. Здрок В.В., Паславська І.М. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
7. Клебанова Т. С, Дубровина Н. А., Полякова О. Ю. Моделирование экономической динамики: Учебное
пособие / Клебанова Т. С., Дубровина Н. А., Полякова О. К)., Раевнева Е. В., Милов А. В., Сергиенко Е. А.—
2-е изд., стереотип.— X.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2005.— 244 с.
8. Кочура Є.В., Косарєв В.М. Моделювання макроекономічної динаміки: Навчальний посібник. – Київ: Центр
навчальної літератури, 2003. –236 с.
9. Коюда П. М., Новожилова М. В., Чуб І. А. Моделювання економічної динаміки: Навч.-метод, посіб. —
Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. — 140 с.
10. Меркулова Т.В. Моделирование экономической динамики. Часть I: Линейные модели Учебно-методическое
пособие для студентов специальности «Экономическая кибернетика» и «Прикладная экономика». Х.: ХНУ
имени В. Н. Каразина 2013. – 49 с.
11. Харрод Рой. Теория экономической динамики / Харрод Рой: пер. с англ. М.: ЦЭМИ РАН, 2008. – 209 с.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни


MS Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика щодо термінів виконання та перескладання: Виконані практичні завдання здаються протягом тижня в
електронному вигляді. Індивідуальні завдання виконуються самостійно та здаються до модульної контрольної
роботи в електронному вигляді. Роботи, які здаються з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються на
нижчу оцінку (-50%).
Політика щодо академічної доброчесності: усі індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно, у випадку
виявлення плагіату, завдання не зараховуються. Списування під час виконання поточних модульних робіт та
тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється
використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за
погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: Студент, що має сертифікати, свідоцтва, дипломи, які
отримані знання здобуті у результаті у неформальної або формальної освіти, має право на часткове перезарахування
результатів за відповідними темами курсу.

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання.
Види робіт
Модуль 1 (Т1-Т5): тести (5 балів), практичні роботи (11 балів), індивідуальні завдання
(8 бали), поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (Т6-Т9): тести (4 бали), практичні роботи (6 балів), індивідуальні завдання
(6 балів), поточна модульна робота (10 балів)
Разом

Максимальна
кількість балів
54
46
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної
дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

Анотація
Предмет економічної динаміки - дослідження найважливіших аспектів розвитку економічної системи,
якісних і кількісних змін продуктивних сил, виробничих відносин, господарського механізму. Якщо економічна
статика вивчає допустимі і раціональні стани економіки, то економічна динаміка досліджує процеси (послідовності
станів і переходи від одних станів до інших), визначає можливі і кращі траєкторії розвитку. Відповідно до теорії
суспільного відтворювання функціонування економіки розглядається як процес, що безперервно поновлюється, як
послідовність відтворювальних і взаємозв'язаних циклів, що повторюються

