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Предмет навчальної дисципліни 

Закономірності та тенденції розвитку соціально-економічних процесів 

(об’єктів, явищ) в минулому і стан їх в майбутньому, які необхідно 

досліджувати і знати; сукупність методів і моделей розробки соціально- 

економічних прогнозів. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичним 

інструментарієм прогнозування соціально-економічних процесів, визначення 

можливих станів соціально-економічних об'єктів у майбутньому, дослі-

дження закономірностей їх розвитку за різних умов. 

 

Основні завдання 

 формування у студентів уявлень про цілі, функції та методи 

прогнозування;  

 набуття практичних навичок та умінь використання різних методів 

для прогнозування умов протікання сучасних трансформаційних 

процесів у соціальній та економічній сферах життя суспільства. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 

Навчальна дисципліна “Прогнозування соціально-економічних проце-

сів” є нормативною дисципліною підготовки бакалавра з економічної кібер-

нетики та взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Мікроекономіка”, 

“Макроекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймовірності і математична ста-

тистика”, “Ризикологія”, “Інформаційні системи в управлінні”, „Економічна 

кібернетика” та „Математика для економістів”. 

 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 зміст і основні функції прогнозування як етапу управлінського 

процесу на різних ланках національної економіки; 

 понятійно-категоріальний апарат, основні наукові підходи та сучасні 



концепції прогнозування соціально-економічних процесів; 

 способи розробки економічних прогнозів; 

 основні методи прогнозування; 

 критерії оцінки точності прогнозу; 

 комп’ютерні технології прогнозування; 

 пріоритетні дослідження українських науковців-прогнозистів; 

 

б) уміти 

 визначати цілісну картину майбутнього стану соціально-

економічного процесу; 

 аналізувати фактори, що впливають на соціально-економічні процеси 

розвитку суспільства; 

 здійснювати аналіз сформованих закономірностей і тенденцій 

розвитку процесу; 

 визначати можливі траєкторії розвитку процесу в кількісних і 

якісних параметрах; 

 використовувати для прогнозування джерела економічної, соціальної 

та управлінської інформації; 

 здійснювати вибір методів і моделей для прогнозування конкретних 

економічних об'єктів; 

 прогнозувати на основі стандартних теоретичних і економетричних 

моделей поведінку економічних агентів, розвиток економічних 

процесів і явищ, на мікро- і макрорівні; 

 здійснювати оцінку ресурсів, необхідних для розглянутих варіантів 

розвитку соціально-економічного процесу; 

 оцінювати ефективність методів та результатів прогнозу; 

 застосовувати методи експертного аналізу для виявлення 

альтернативних варіантів розвитку соціально-економічних об'єктів; 

 виявляти проблеми різного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Система і принципи прогнозування соціально-

економічних процесів 

Тема 2. Методи простої прогнозної екстраполяції одновимірних 

процесів 

Тема 3. Адаптивні методи прогнозування 

Тема 4. Аналітичне вирівнювання тренда одновимірних процесів 

Тема 5. Прогнозування багатовимірних процесів 

Тема 6. Експертні методи прогнозування 



Тема 7. Моделі прогнозування динаміки розвитку економічних 

об'єктів 
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