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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вміння досліджувати динаміку фінансово-економічних процесів і
показників, визначати основні характеристики цієї динаміки і робити науково
обґрунтовані висновки про очікуваний у майбутньому їх розвиток є необхідним у
практичній діяльності спеціаліста з економіки та фінансів.
Предмет навчальної дисципліни
Предметом дисципліни є поведінка складних динамічних економічних
систем, характер і стабільність цієї поведінки.
Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета дисципліни – засвоєння студентами сучасних теоретичних знань та
формування навиків практичного застосування економіко-математичного
моделювання для дослідження динаміки економічних показників та
прогнозування майбутніх тенденцій їх розвитку.
Завдання дисципліни: навчити студентів виконувати аналіз та
моделювання динаміки макроекономічних і мікроекономічних показників.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Дисципліна «Моделі економічної динаміки» взаємопов’язана з такими
дисциплінами як „Математика для економістів”, „Інформаційні та комунікаційні
технології”, „Економіко-математичне моделювання”, „Моделювання економіки”
та ін.
Вимоги до знань і умінь
а) знати
 основні характеристики та типи динаміки економічних показників;
 принципи та методи побудови математичних моделей економічної
динаміки;
 основні принципи дослідження динаміки фінансово-економічних
показників методами математики;
 особливості застосування різних типів економіко-математичних моделей
до моделювання динаміки економічних показників та процесів;
б) уміти
 застосовувати економіко-математичні методи для моделювання динаміки
фінансово-економічних показників;
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 визначати основні характеристики динаміки фінансово-економічних
процесів та проводити їх аналіз;
 прогнозувати очікувані у майбутньому значення економічних
показників.
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати
необхідний рівень сформованості вмінь:
Назва рівня
сформованості вміння
1.Репродуктивний
2. Алгоритмічний

З. Творчий

Зміст критерію рівня сформованості
вміння
Вміння
відтворювати
знання,
передбачені даною програмою
Вміння використовувати знання в
практичній діяльності при розв’язуванні
типових ситуацій
Здійснювати евристичний пошук і
використовувати знання для розв’язання
нестандартних завдань та проблемних ситуацій

Навчальна програма складена на 4 кредити.
Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Основні поняття економічної динаміки.
Тема 2. Типи економічного розвитку. Трендові моделі.
Тема 3. Рівновага та нерівновага, стійкість та нестійкість динамічних моделей
економіки.
Тема 4. Динаміка мультиплікаторів. Динамічна модель з акселератором.
Тема 5. Екстенсивні та інтенсивні фактори розвитку. Факторні моделі.
Тема 6. Макроекономічні динамічні моделі. Моделі економіки, що
розширюється.
Тема 7. Оптимізація динаміки національного доходу.
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Основні поняття економічної динаміки
1.1 .Основні напрями досліджень економічної статики.
1.2. Відтворювальний підхід до економічного розвитку в рамках
економічної динаміки.
1.3. Характеристики економічної динаміки.
1.4. Траєкторії, динамічні ряди.
1.5. Характеристики швидкості та інтенсивності економічної
динаміки. Неперервні характеристики економічної динаміки. Середні
характеристики економічного розвитку.
Тема 2. Типи економічного розвитку. Трендові моделі
2.1. Згладжування динамічних рядів.
2.2. Тини економічного розвитку: рівномірний розвиток,
прискорений розвиток, уповільнений розвиток, розвиток із зміною
характеристики динаміки.
2.3. Трендові моделі рівномірного розвитку.
2.4. Трендові моделі прискореного розвитку.
2.5. Трендові моделі уповільненого розвитку.
2.6. Трендові моделі розвитку із зміною характеристик динаміки.
2.7. Побудова трендових моделей.
Тема 3. Рівновага та нерівновага, стійкість та нестійкість
динамічних моделей економіки
3.1. Стабільність і рівновага в динамічних системах.
3.2. Поняття про стабільність лінійних систем.
4

3.3. Критерій стійкості Гурвіца.
3.4. Моделі дискретної економічної динаміки.3.5. Моделі дискретної
економічної динаміки.
Тема 4. Динаміка мультиплікаторів. Динамічна модель з
акселератором
4.1 .Поняття мультиплікатора.
4.2. Поняття акселератора.
4.4. Ефект мультиплікатора.
Тема 5. Екстенсивні та інтенсивні фактори розмітку. Факторні
моделі.
5.1. Екстенсивні та інтенсивні фактори розвитку.
5.2. Однофакторні моделі економічного зростання.
5.3. Багатофакторні моделі економічного зростання.
5.4. Макроекономічні динамічні виробничі функції.
5.6. Динамічна функція Кобба-Дугласа.
Тема 6. Макроекономічні динамічні моделі. Моделі економіки,
що розширюється.
6.1. Принципи побудови макроекономічних моделей
6.2 Моделі динаміки суспільного продукту і національного доходу.
6.3 Найпростіша модель відтворення національного д о х о д у.
6.4. Модель Неймана.
Тема 7. Оптимізація динаміки національного доходу
7.1. Критерії та умови оптимізації
7.2. Оптимізація з нерегульованою нормою накопичення.
7.3. Оптимізація з динамічними і структурними обмеженнями.
7.4. Оптимізація з постійною нормою накопичення.
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