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ВСТУП

Економічна кібернетика — це прикладна наука, яка вивчає ме
тоди та інструменти управління об’єктами економічної сфери за 
допомогою засобів, розроблюваних теоретичною кібернетикою, яка 
була започаткованою виданням у 1948 р. її засновником, американ
ським вченим Норбертом Вінером монографії «Кибернетика, или 
управление и связь в животном и машине». Кібернетика в процесі 
свого розвитку виборола право сприйматися та використовуватися 
як загальна теорія управління для будь-якої системи завдяки реалі
зації покладених в її основу принципів цілеполягання та стабілізу
ючого зворотного зв’язку.

Термін «економічна кібернетика» вперше з’явився всередині 
XX ст. в дослідженнях видатного російського економіста акад. 
В. С. Немчинова, англійського кібернетика Ст. Біра та польських 
вчених О. Ланге та Г. Греневського для сукупності наукових на
прямів, розробки методів і моделей управління в сфері економіки, 
підприємництва та бізнесу на основі широкого застосування мате
матичного моделювання та засобів обчислювальної техніки.

Інтенсивний розвиток економічної кібернетики пов’язаний з 
ім’ям нашого співвітчизника, видатного кібернетика, акад. 
В. М. Глушкова (1923-1982), за ініціативою та безпосередньою 
участю якого був створений в Києві всесвітньо відомий Інститут 
кібернетики; в декількох університетах України започатковані ка
федри економічної кібернетики, яких зараз налічується десятки; в 
вузах введені нові спеціальності з економічної кібернетики та при
кладної математики. За участю та під керівництвом В. М. Глушкова 
та його послідовників створені теоретичні засади та методологія 
побудови автоматизованих систем кібернетичного моделювання рі
зноманітного призначення як основного прикладного результату 
діяльності в сфері економічної кібернетики.

Стрімкий потужний розвиток економічної кібернетики, інно
ваційний розвиток засобів теоретичної та технічної кібернетики, 
накопичений досвід і поглиблення пізнання методів математично



го, інформаційного і логічного моделювання, обчислювального ек
сперименту перетворили кібернетичне моделювання із часткового 
технократичного рецепта, орієнтованого на вузьке коло фахівців, в 
самостійну універсальну методологію комплексного дослідження й 
управління в дуже складних ймовірнісних системах, до яких безу
мовно відносяться системи економіки та бізнесу.

Особливого значення економічна кібернетика набуває саме 
зараз, на зламі двох епох: індустріальної — як епохи людини ручної 
праці, та інформаційної — як епохи людини інтелектуальної праці. 
Наскільки досконалим є «інформаційне суспільство», яких наслід
ків глобально здійснюваного поглиблення інформатизації очікує 
людство, чи може розвинене «інформаційне суспільство» протидія
ти фінансово-економічній кризі, чи можна знайти ключі до цивілі
зованого вирішення глобальних проблем надбідності та надбагатс- 
тва, дефіцитності ресурсів, конкуренції, партнерства, співробітниц
тва, війни та миру та ін.? Пошук відповідей на ці та аналогічні пи
тання потребує застосування найбільш досконалих методів та мо
делей дослідження дуже складних систем. Саме до таких методів 
відносяться методи економічної кібернетики.

Комплексне пізнання об’єктів реального світу, від простих до 
найбільш складних, в сучасній методології, як свідчить світовий 
досвід, завжди проходить наступні стадії:

Змістовно-концептуальна постановка задачі дослідження.
Формалізована постановка задачі.
Вирішення задачі в кібернетичному середовищі.
Відповідно до цих стадій підручник складається з наступних 

трьох модулів: концептуалізація, формалізація, реалізація, тобто 
охоплює повний цикл комплексного дослідження об’єктів та про
цесів соціально-економічної природи і відповідає 3-семестровій на
вчальній програмі з економічної кібернетики.

Необхідність підготовки фахівців за такою спеціальністю зу
мовлена потребою надати управлінцю, менеджеру чи економісту 
комплекс знань з системних досліджень, принципів управління, тео
рії інформації, проблемної діагностики, економіко-математичних 
методів, інформаційних технологій, кібернетичного моделювання та 
програмування, зробити його здатним організувати комплексне дос
лідження та оптимізацію складної соціально-економічної системи.
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