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1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05   Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність –  051  Економіка                                    

Освітня програма – Економічна кібернетика  
Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – обов’язкова    

Навчально-науковий  інститут   фізики, математики, економіки та інноваційних  технологій  

Кафедра  –  економіки та менеджменту 
Курс – IІІ ; семестр – 5; вид підсумкового контролю – залік. 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: дослідницький метод, евристичний метод, інтерактивні методи, метод інформаційно-
комунікативних технологій, метод моделювання, пояснювально-ілюстративний метод, аналітико-синтетичний 

метод, метод e-learning 

Форми навчання: денна 
Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 

Квасній Любов Григорівна 

E-mail: lg_k@ukr.net 
Кандидат економічних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 
1. Мета навчальної дисципліни − допомогти студентам засвоїти сукупність методів і способів розробки 

економічних прогнозів. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» студент 
повинен: 

знати: 

зміст та економічну інтерпретацію основних термінів та понять; 

-  сутність прогнозування соціально-економічних процесів як наукової дисципліни; 

-  моделі та методи прогнозування; 

-  цілі, задачі та методи прогнозування соціально-економічних процесів. 

вміти: 

-  аналізувати та  застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

-  приймати обґрунтовані рішення;  

-  розв’язувати задачі прийняття рішень із  декількома критеріями;  

-  застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач; - застосовувати 

комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 
аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів;  

-  прогнозувати соціально-економічні процеси; 

-  аналізувати та моделювати економічний ризик;  

-  здійснювати системний аналіз і моделювати соціально-економічні системи різних рівнів. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

загальними компетентностями: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 



- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

фаховими компетентностями: 

- здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних 

задач; 

- розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, 

обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави; 

- здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для 

вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів; 

- здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей 

соціально-економічні процеси; 

- здатність використовувати сучасне програмне забезпечення при моделюванні та прогнозуванні 

економічних процесів; 

- здатність аналізувати та моделювати економічний ризик; 

- здатність аналізувати та моделювати розвиток економічних об’єктів з використанням адекватних 

моделей та інформаційних технологій на макро-, мезо-, та мікроекономічному рівнях; 

програмними результатами навчання: 

- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних 

задач; 

- ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні 

показники;  

використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, 

підготовки та представлення аналітичних звітів 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних дисциплін таких як 

«Економічна теорія», «Інформаційно-комунікаційні технології»,  «Комунікативні процеси в управлінській 

діяльності» “Статистика», «Інформаційний бізнес», «Економіка малих і середніх підприємств», 

«Прогнозування соціально-економічних процесів». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту навчальних 

дисциплін: «Інформаціні системи в економіці та підприємництві», «Аналіз господарської діяльності 

підприємства». 

4. Програма дисципліни. 

Система і принципи економічного прогнозування 

Економічне прогнозування, його суть. Роль прогнозування в управлінні. Задача і зміст дисципліни. Історія 

виникнення та формування дисципліни, зв'язок з іншими дисциплінами. Поняття системи соціально-

економічного прогнозування. Класифікація прогнозів залежно від об'єкта, часу випередження, масштабу 

прогнозування, функціональної ознаки. Принципи реалізації системи соціально-економічного прогнозування. 

Основні функції та задачі прогнозування. Класифікація методів прогнозування. Вимоги до прогнозної моделі. 

                   Методи простої прогнозної екстраполяції одномірних процесів 

Прогнозування на основі часових рядів. Поняття тренда. Визначення сезонної компоненти, методи її 

вилучення. Екстраполяція одномірних рядів методом середнього рівня. Екстраполяція за середнім абсолютним 

приростом та середнім темпом зростання. Статистичні критерії оцінки якості прогнозу: абсолютні, порівняльні, 

якісні. Визначення довірчих інтервалів для прогнозних оцінок методів. 

Адаптивні методи прогнозування 

Особливості методів короткострокового прогнозування. Прогнозування методом ковзної середньої. Метод 

експоненційного згладжування, різноманітні форми цього методу. Аналіз моделей вибору значення коефіцієнта 
згладжування. Прогнозні документи економічного та соціального розвитку 

                  Аналітичне вирівнювання тренда одномірних процесів 

Аналітичне вирівнювання тренда (криві зростання) як метод середньострокового прогнозування. Вплив 

типу динаміки ряду на вибір виду функції, що апроксимує тренд. Оцінка параметрів поліноміального тренда за 

допомогою МНК. Критерії оцінки й методи перевірки правильності вибору функції. Прогнозування випадкової 

компоненти. Авторегресійні моделі. Оцінки терміновості середньострокових прогнозів. Коефіцієнти кореляції 

та детермінації. Визначення довірчого інтервалу прогнозних оцінок. 

                                 Прогнозування багатомірних процесів 

Інструментарій та методи прогнозування. Інструментарій прогнозування. Розвиток методів прогнозування. 

Основні ідеї, представлені в методах екстраполяційного та цільового прогнозування.  Класифікація методів 

прогнозування.  Регресійні моделі, їх позитивні якості та недоліки. Методи виміру на основі кореляційного 

зв'язку. Множинна та окрема кореляції. Кореляція в рядах динаміки. Дисперсійний аналіз. Методи кластерного 

аналізу. 

Експертні методи прогнозування 
Етапи розробки прогнозів. Методи колективної експертної оцінки. Методи статистичної обробки 

матеріалів анкет. Визначення коефіцієнта компетентності експертів. Методи оцінки погодженості поглядів між 

експертами. Аналіз апріорної діаграми рангів. Етапи колективної генерації ідей («мозкова атака»). Особливості 



застосування методу «Дельфі» в соціально-економічному прогнозуванні. Побудова методу «сценаріїв» та 

прогнозних графів. 

Моделі прогнозування економічних об'єктів 

   Комплексні системи довгострокового прогнозування: зміст, основні етапи проектування. Моделі 

прогнозування економіки держави, регіону, області. Морфологічний аналіз як засіб виявлення альтернативних 

варіантів розвитку соціально-економічних об'єктів. Міжгалузеві моделі, їх зміст і сфера застосування.  Моделі 
прогнозування науково-технічного прогресу. Прогнозування соціального розвитку та рівня життя населення. 

Прогнозування попиту на товари й послуги. Демографічні прогнози. Модель прогнозування чисельності 

населення. Прогнозування параметрів руху населення (народжуваність, смертність тощо). Оцінка якості 

прогнозу. Поняття якості прогнозу. Точність на надійність прогнозної моделі. Параметричні та непараметричні 

методи визначення точності прогнозу. Перевірка гіпотези стосовно правильності вибору виду тренду.  

Інтегровані критерії точності та адекватності. 

Тематика практичних занять. 

Система і принципи економічного прогнозування. 

Методи простої прогнозної екстраполяції одномірних процесів. 

Адаптивні методи прогнозування. 

Аналітичне вирівнювання тренда одномірних процесів. 

Авторегресійні моделі та середньострокові прогнози соціально-економічних процесів. 
Інструментарій та методи прогнозування 

Прогнозування багатомірних процесів.  

Експертні методи прогнозування.  

Моделі прогнозування економічних об'єктів 

Оцінка якості прогнозу. 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань 

Теорія передбачення М. Кондратьєва та методологія інтегрального прогнозування 

Система прогнозування  

Комплекс прогнозів соціально-економічної системи 

Формалізовані методи  

Оцінка якості прогнозних методів 
Діагностика розроблених моделей  

Оцінка якості прогнозів 

Роль прикладних економіко-математичних досліджень 

Система «прогноз – програма – план» 

Загальна характеристика і структура СНР  

Основні макроекономічні показники та їхні взаємозв’язки в СНР  

Модель міжгалузевого балансу. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 
Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, Power Point, 

Word, MS EXCEL, STATISTIKА. 
6. Система оцінювання. 

Робота на практичних заняттях 
Самостійні 

 роботи 

Індивідуальне  

завдання 
Сума 

10*5б.=50 3*5б.=15 35 100 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних заняттях (50 балів), 

захист індивідуального завдання (35 балів), написання 3-ох самостійних робіт (15 балів).  

         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може отримати 

максимально 50 балів, відповідаючи усно і отримавши максимально 5 балів за кожне практичне заняття. Усні 

опитування на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3; 4; 5 балів. Пропущене практичне заняття студент 

повинен відпрацювати у вигляді вибіркового усного опитування з теми.  

Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, поставленого керівником перед 

студентом – 10 балів, рівень самостійності написання роботи – 5 балів, якість мовного оформлення та якість 

бібліографічного опису, наявність посилань на список літератури у тексті роботи – 5 балів; усний захист 

індивідуального завдання з презентацією – 15 балів. 

         Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік. Залік за талоном №2 і 
перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною шкалою. Студенти, які 

навчаються за індивідуальним навчальним планом проходять усі види підсумкової атестації у терміни 

визначені індивідуальним планом. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

ЄКТС. 

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового контролю. 

Студент зобов’язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати навчальні  

заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення необхідної якості знань 

студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з навчальною літературою, з Інтернет - ресурсами. 



Пропущені практичні заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 
8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

                                        Основна: 

1. Квасній Л.Г., Татомир І.Л.  Навчальний посібник з дисципліни «Прогнозування соціальноекономічних процесів» 

для підготовки студентів спеціальності 051 Економіка. Тексти лекцій.  Дрогобич, ПП «ПОСВІТ», 2020.  52 с.. 



 


