
                                          
«ЛІНІЙНІ (КЛАСИЧНІ) ТА НЕЛІНІЙНІ (ПОСТНЕКЛАСИЧНІ) ПРОЦЕСИ СУСПІЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ» 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Шифр та назва спеціальності 051 – Економіка 
Назва освітньо-наукової програми Економіка 

ВИКЛАДАЧ 

 

Степанов Вячеслав Миколайович, stepanov.ipr@gmail.com, 067-315-84-10 
Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор 
Досвід робот – понад 50 років 
Автор більш 300 наукових робіт 
Відомий в Україні науковець, чиї роботи присвячені актуальним проблемам 
сучасної науки в сфері суспільно-економічного розвитку, територіально-
господарських та економіко-екологічних систем, науково-методологічним і 
міждисциплінарним програмам розвитку складних нелінійних процесів. 
 
 
Профіль НПП 
 
ORCID: 0000-0003-4001-6421 
 
 
 
 

СИЛАБУС 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

mailto:stepanov.ipr@gmail.com


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 
Анотація Дисципліна спрямована на формування системних знань про теоретичні та прикладні аспекти 

розвитку економічної науки в контексті сучасних наукових, соціально-економічних і екологічних 
трансформацій і генезису нових методологічних підходів і методів наукових досліджень складних 
нелінійних систем 

Мета та цілі 
 

Мета - формування цілісного уявлення про стан, проблеми і протиріччя розвитку сучасної 
економічної науки в контексті нелінійної парадигми пізнання. 
Цілі: 
- формування наукового нелінійного орієнтованого економічного світогляду аспірантів, їх 
нелінійного мислення і широкої економічної компетенції; 
- формування нелінійного уявлення про специфіку, особливості і основні тенденції еволюції 
постнекласичного етапу сучасної економічної науки і господарської практики; 
- оволодіння новими (нелінійними) смислами складних наукових проблем суспільно-економічного 
розвитку; 
- освоєння нової нелінійної методології і нових методів економічних досліджень і вирішення науково-
практичних завдань економічної теорії; 
- набуття досвіду практичних рішень складних нелінійних проблемних ситуацій і вміння 
використання придбаних теоретичних знань для розвитку конкретних господарських проблем на 
різних рівнях організації економіки; 
- усвідомлення стратегічних пріоритетів національної економіки з урахуванням світового досвіду 
цивілізаційних перетворень. 

Формат Лекції, мультимедійні лекції, консультації, робота в Інтернет - мережі, Підсумковий контроль – 
залік. 

Результати  
навчання 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен вміти: 
- орієнтуватися в системі використання сучасних наукових направлень і теорій класичної науки, в 
т.ч. теорії нелінійності; 
- розуміти особливості розвитку класичної, некласичної і постнекласичної наук; 
- розуміти сутність і зміст базових принципів постнекласичної науки в контексті нелінійної 
парадигми; 
- проводити системний аналіз економічних, економіко-екологічних і іншої подій з позиції нелінійного 
підходу; 



- оцінювати вплив екологізації економіки в регіональному та галузевому аспектах в контексті 
нелінійної парадигми; 
- проводити дослідження складних нелінійних процесів екологізації економіки; 
- проводити збір і використання статистичного матеріалу для проведення аналізу стану і процесу 
екологізації економіки як складного і нелінійного явища; 
- використовувати різні методи і інструменти нелінійного підходу до оцінки процесів економічного 
розвитку і процесів екологізації економіки; 
- прогнозувати тенденції екологізації економіки в контексті нелінійності реальних процесів; 
- проводити розробки нелінійних підходів до управління процесами екологізації економіки; 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год., лекції – 32 год., семінарсько-практичні заняття – 16 год., 
самостійна робота – 102 год. 

Вимоги 
викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики 
поведінки. Для проходження дисципліни необхідно працювати з навчальною та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни 
потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності 
аспіранта підсумковий контроль не проводиться 

Лекційний матеріал 
Лекція 1 Тенденції та закономірності розвитку сучасної науки управління. 
Лекція 2 Поняття постнекласичної науки в системі сучасних наукових парадигм. 
Лекція 3 Лінійність і нелінійність як категорії теорії розвитку. Основні поняття теорії нелінійності. 
Лекція 4 Нелінійні процеси і вирішення прикладних проблем управління 
Лекція 5 Сутність і основні форми нелінійного управління. 
Лекція 6 Стадії і процеси нелінійного управління. 
Лекція 7 Предметна галузь нелінійності в контексті вирішення складних проблем економіки, соціології та 

екології Лекція 8 
Лекція 9 Теоретико-методологічний базис імплементації принципів теорії нелінійності в управління 

процесами суспільного розвитку. Лекція 10 
Лекція 11 Методологічні принципи використання теоретичних положень нелінійності в дослідженні проблем 

суспільного розвитку. Лекція 12 



Лекція 13 Методи нелінійного управління процесами суспільного розвитку у розрізі регіонів. 
Лекція 14 Методологічні принципи «м'якого» нелінійного управління процесами суспільного розвитку. 
Лекція 15 Мова пізнання процесів суспільного розвитку як суб'єкта нелінійного управління. 
Лекція 16 Формування нових сенсів діяльності та світогляду людини в контексті нелінійного погляду. 

Семінарсько-практичні заняття 
Семінарсько-практичне заняття 1 Методологічний простір (поле) наукового пізнання проблем нелінійності. 
Семінарсько-практичне заняття 2 Тезаурус нелінійності як мова пізнання об’єкту управління. 
Семінарсько-практичне заняття 3 Розгляд прикладних проблем імплементації принципів нелінійності в управління 

процесами суспільного розвитку. Семінарсько-практичне заняття 4 
Семінарсько-практичне заняття 5 Формування нелінійного мислення. 
Семінарсько-практичне заняття 6 Вирішення складних економічних, економіко-екологічних та інших проблем 

сучасного розвитку. Семінарсько-практичне заняття 7 
Семінарсько-практичне заняття 8 Розв'язання складних завдань і проблем з високим рівнем невизначеності і 

нелінійності в сфері економічного розвитку і екологізації економіки. 
Самостійна робота 

1. Системна модель інтерналістського концепту формування теорії нелінійності 
2. Математичні проблеми Гільберта 
3. Перспективні проблеми економіки; 
4. Система «вимір людини - вимір універсуму» 
5. Нелінійне управління екологізацією економіки 
6. Нелінійний розвиток інноваційної економіки 
7. Фундаментальні (методологічні) принципи постнекласичної науки 
8. Спеціальні принципи нелінійності і нелінійного підходу до дослідження (пізнання) і управління складними системами, що 
розвиваються 
9. Індикатори лінійного та нелінійного управління 
10. Особливі принципи нелінійності, що відображають ефекти складних взаємодій 
11. Інваріантні поняття теорії лінійності і нелінійності 
12. Аксіоматика трансформації складних (нелінійних) систем 
13. Невизначеність як функціональний принцип нелінійності 
14. Аксіоматика спрощення складнощів в нелінійному управлінні  



15. Принцип суперпозиції в дослідженні складних систем 
16. Принцип організації складно-еволюціонуюючих систем 
17. Принцип системності - безсистемності як властивість системи, що розвивається 
18. Принцип обумовленості (необхідності) і необумовленості в розвитку системи 
19. Ефекти розгалуження і хаосу як спеціальні властивості нелінійності 
20. Емерджентність як феномен складних економічних систем 
21. Теоретичні аспекти синергізму 

Література та навчальні матеріали 
Основна 

1. Методологічні основи імплементації принципів нелінійного управління в систему екологізації економіки : монографія / 
Степанов В.М. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку і екон.-екол. досліджень. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. - 116 с. 
2. Степанов В.Н. Методологические принципы постнеклассической науки в исследовании социо-эколого-экономических 
процессов. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2015. – 122 с. 
3. От традиционного линейного к нелинейному миропониманию (Контекст проблемы новой экономики и экологизации 
развития) // SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS Abstracts of VIII 
International Scientific and Practical Conference Kharkov, Ukraine, 2020. – р.316-320 
4. Малинецкий Г.Г. Современные проблемы нелинейной динамики . – М.:URSS, 2002. – 160 с. 
5. Пи Т. Нелинейная экономическая динамика: Пер. с англ. – М.: URSS, 2002. – 200 с. 
6.  Нелинейный мир науки, образования, культуры. – М.: Прогресс-Традиция; Астрахань: Факел, 2003. – 229 с. 
7. Данилов Ю.А. Лекции по линейной динамике. Элементарное введение. – М.: КомКнига, 2008. – 208 с. 
8. Анищенко В.С. Знакомство с нелинейной динамикой. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 224 с. 
9. Трубецков Д.А. Наука о сложностях в лицах, датах и судьбах. Как как закладывались основы синергетики: Пиршество 
духа и драма идей. – М.: КД «Либраком», 2003. – 312 с. 
10. Моисеев Н.Н. Аксиоматические методы нелинейной механики. – М.: Наука, 1981. – 400 с. 
11. Нелинейные методы прогнозирования экономической динамики региона / Н.М.Нижегородцев, Г.Н.Грибова, 
Л.П.Зенькова, А.Ю.Хатько. – Харьков:: ИД «Инжэк»; 3008. – 320с. 
12. Хен Г. Синергетика. Иерархия устойчивости в самоорганизующихся системах и устройствах: Пер. с нем. – М.: Мир, 
1985. – 423 с. 
13. Пригожин И., Стингерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой: Пер.с англ. – М.: ЛКИ/URSS, 2008. – 
296 с. 
14. Князва Н.Н., Курдюилв С.П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. – СПб., 



2002. – 176 с. 
15. Синергетическая парадигма: Многообразие рисков и подходов. – М.: Прогресс-Трдиция.2000.  – 536 с. 
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Перелік запитань для підготовки до заліку 

1. Дайте характеристику Нової епохи змін 
2. Перечисліть проблеми економіки, які є першочерговими 
для вирішення 
3. Особливості становлення постнекласичного етапу сучасної 
науки 
4. Фундаментальні закони в суспільних науках 
5. Ефект емерджентностіта приклади прояву 
6. Базові категорії теорії нелінійного управління соціо-
еколого-економічними системами 
7. Нетрадиційні евристичні підходи до розуміння складних 
(нелінійних) систем 
8. Суб'єкти розвитку науки про нелінійність 
9. Дайте сутність терміну «імплементація» і опишіть її 
процес 
10. Опишіть форми і види імплементації нелінійності в 
пізнання і практику управління 
11. Принципи практичної реалізації теоретико-

14. Перечисліть стадії нелінійного управління і процеси, що 
до них відносяться 
15. Методи вирішення багатоаспектних завдань в управлінні 
нелінійними процесами 
16. Опишіть основні методи вивчення нелінійної динаміки 
соціо-еколого-економічних процесів 
17. Принципи прецедентності і трансцендентності в 
нелінійному управлінні 
18. Опишіть концептуальну модель адаптивного управління 
19.  Опишіть модель «м'якого» нелінійного управління 
20.  Опишіть різницю між «м'яким» нелінійним і 
«жорстким» лінійним управлінням 
21. Правила людських управлінських дій з позицій «м'якої» 
нелінійності 
22. Дайте визначення поняттю «Нелінійний стиль мислення» 
23. Основні складові нелінійного мислення 
24. Визначення та особливості «латерального мислення», 



методологічних положень нелінійного управління 
12. Інваріантні індикатори лінійного та нелінійного 
управління розвитком 
13. Принципи нелінійності і нелінійного підходу до пізнання 
і управління складними системами 

«унілатералізму» і «мультилатералізму» 
25. Лінійний та нелінійний підходи в  управління процесами 
секторальної екологізації  

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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 Бали нараховуються за наступним 

співвідношенням: 
• Відвідування лекцій - 40% семестрової 

оцінки; 

• Самостійна робота - 20% семестрової 
оцінки; 

• Залік -  40% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 74-81 С 
64-73 D 

задовільно 60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з 
викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
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