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1 Мета полягає у формуванні та засвоєння сучасної системи знань щодо 

організації економічних систем, їх еволюції та специфіки розвитку за умов 

поглиблення глобалізаційних процесів; формування системи теоретичних знань 

і практичних навичок побудови та аналізу математичних моделей динаміки 

розвитку економічних процесів. 

 

2 Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері порівняльного дослідження економіки та моделювання 

економічної динаміки; оволодіння теоретичними знаннями та інструментарієм 

моделювання динаміки економічних процесів; набуття вмінь постановки і 

самостійного розв’язання задач аналізу, прогнозування, прийняття рішень та 

управління ризиком з використанням моделей; оперуючи знаннями щодо суті 

економічної системи та її еволюції, виявляти причини та форми відмінностей 

між різними економічними системами; володіючи знаннями стосовно критеріїв 

класифікації економічних систем, визначати тип економічної системи та 

закономірності її функціонування; володіти алгоритмом порівняльного 

дослідження економічних систем на основі використання широкого спектру 

параметрів для порівняння; на основі компаративних підходів здійснювати 

вибір варіантів ефективного функціонування економічної системи; виявляти 

чинники, які впливають на конкретні соціально-економічні та політичні 

процеси в економічній системі. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

 

знання і розуміння: 

типи економічного розвитку; 

основні моделі розвитку ринкових економічних систем; 

порівняння економічних систем та їх типологізація; 

глобалізаційний контекст порівняльного аналізу сучасних економічних 

систем; 

вплив світових інтеграційних процесів на якісні характеристики 

економічних систем; 

методи побудови трендових моделей; 

методи прогнозування на основі трендових моделей; 

сутність та причини циклічного розвитку економіки; 

методи якісного аналізу економічних систем; 

методи дослідження рівноваги та нерівноваги, стійкості та нестійкості 



економічних систем; 

принципи побудови лінійних та нелінійних макроекономічних 

динамічних моделей; 

принципи побудови стохастичних моделей економічної динаміки; 

еволюційну теорію економічних змін; 

 

застосування знань і розумінь: 

розробляти економіко-математичні моделі прогнозування розвитку 

економічних систем, перевіряти їхню адекватність; 

будувати прогноз динаміки розвитку економічних процесів; 

аналізувати соціально-економічні об’єкти і процеси з використанням 

класичних методів моделювання; 

проводити системний аналіз і моделювати соціально-економічні системи 

різних рівнів; 

розробляти математичні моделі динаміки розвитку економічних процесів. 

аналізувати соціально-економічні об’єкти і процеси з використанням 

класичних методів моделювання; 

розробляти структурні моделі економічної динаміки; 

будувати прогноз динаміки розвитку економічних процесів; 

досліджувати стійкість системи згідно теорії її самоорганізації, а також 

виявляти сценарії переходу до хаосу; 

розробляти математичні моделі динаміки розвитку економічних процесів. 

 

4 Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Предмет і метод економічної компаративістики 

Тема 2. Критерії порівняння економічних систем та їх типологізація 

Тема 3. Параметри порівняння економічних систем: традиційні та новітні 

підходи 

Тема 4. Основні моделі розвитку ринкових економічних систем 

Тема 5. Вплив світових інтеграційних процесів на якісні характеристики 

економічних систем 

Тема 6. Глобалізаційний контекст порівняльного аналізу сучасних 

економічних систем 

Тема 7. Формування та розвиток економічної системи україни у контексті 

порівняльного аналізу економічних систем 

Тема 8. Основні поняття економічної динаміки та її моделювання.  

Тема 8. Методи та моделі дослідження динаміки економічних процесів 

Тема 10. Регресійне та авторегересійне прогнозування.  

Тема 11. Методи та моделі дослідження динамічних процесів в економці.  

Тема 12. Основні характеристики перехідних процесів в економці.  

Тема 13. Алгоритм визначення характеристики перехідних процесів в 

економці 

Тема 14. Оцінка сталості економічних процесів. 
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