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МЕТА: оволодіння теоретичними знаннями з формуванням практичних умінь і нави-
чок аналізу і моделювання економічних систем і процесів різних рівнів. 
 ПРОГРАМА: поняття моделі і моделювання, основні положення СМД-методології і 
методології гнучких систем. Класичні методи і моделі, які застосовуються в економічному 
моделюванні: метод аналогій, безперервні і дискретні моделі, регресійні моделі, балансові 
моделі, оптимізаційні моделі, графи (мережні моделі, моделі теорії черг, дерева рішень). Ме-
тод системної динаміки: основні стадії і техніка системно-динамічного підходу (формулю-
вання проблеми, аналіз предметної сфери і визначення меж системи); побудова концептуа-
льних моделей (діаграм причинно-наслідкових зв'язків і діаграм потоків), реалізація систем-
но-динамічних моделей у середовищі Vensim; перевірка вірогідності, аналіз чутливості, пла-
нування і проведення експериментів, аналіз результатів і формулювання рекомендацій; еко-
номічні аплікації методу системної динаміки. 
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 МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: 

• Лабораторні роботи (індивідуальні завдання) – 20%; 
• Міні-проект – 30 %; 
• Кейс-стаді (аналіз реальної проблемної ситуації) – 20 %; 
• Іспит (письмове тестування та рішення задачі на побудову моделі) – 30 % 

 
 ПЕРЕДУМОВИ: Балансировочні курси з математики та економіки 
 ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Case study, міні-проект “Гра з мікро-світом”,  вивчен-
ня додаткової  літератури. 
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