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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни «Економічна кібернетика» є 

методологія та інструментарій аналізу, синтезу, моделювання та оптимізації 

систем управління складними соціально-економічними процесами, система 

засобів автоматизації оброблення та використання економічної інформації. 
 

Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення теоретичних засад, методології та методів економічної 
кібернетики; формування системного мислення та навичок проведення 

досліджень з проблем управління соціально-економічними системами 

методами економічної кібернетики; опанування навиками аналізу, синтезу, 

моделювання та оптимізації складних соціально-економічних систем і 
процесів управління. 

 

Основні завдання 

Формування системного мислення та навичок проведення досліджень з 

проблем управління соціально-економічними системами методами 

економічної кібернетики;  

– вивчення теоретичних засад, методології та методів економічної 

кібернетики;  

–набуття навичок використання методів економічної кібернетики у 
прикладних дослідженнях, проектуванні та експлуатації інформаційних 

систем і технологій в економіці;  

– опанування навиків аналізу, синтезу, моделювання та оптимізації 
складних соціально-економічних систем і процесів управління. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 

Навчальна дисципліна “Економічна кібернетика” є нормативною 

дисципліною підготовки бакалавра взаємопов’язана з такими дисциплінами як 

“Мікроекономіка”, “Макроекономіка”,  “Теорія ймовірності і математична 
статистика”, “Інформатика” та „Математика для економістів”. 
 

 

 



Вимоги до знань і умінь: 

а) знати 

– знати основні означення та методи економічної кібернетики;  

– розуміти поняття інформації;  

– ознайомитись з технологіями автоматизованої обробки економічної 
інформації;  

б) уміти 

– вміти використовувати засоби обчислювальної техніки для 
автоматизації операцій обробки інформації, які часто виконуються під час 

роботи управлінських працівників;  

– розпізнавати інформаційні системи і моделі;  

– володіти методами аналізу, синтезу, моделювання та оптимізації 

соціально-економічних систем;  

– освоїти методи декомпозиції систем управління. 

 
Зміст навчальної дисципліни за темами 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ – СИСТЕМА, МОДЕЛЬ, 

УПРАВЛІННЯ. 
Тема 2. МАТЕМАТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ 

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА. ВИРОБНИЧА ПІДСИСТЕМА. 

Тема 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. 

Тема 5. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. 

Тема 6. СИНТЕЗ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. 

Тема 7. ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ. 
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