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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Формування ринкових механізмів в Україні останнім часом пов'язане із значними труднощами. Міняються організаційні форми
функціонування підприємств різних галузей, ускладнюються економічні й соціальні зв'язки й відносини. Тому в діяльності менеджерів
наголос доводиться робити не на стандартні рішення, а на здатність
досить оперативно й правильно змінювати господарську ситуацію й
шукати підхід, що є оптимальним у конкретних умовах.
Основою для такого підходу в прийнятті управлінських рішень
є економічне прогнозування, покликане виявити загальні перспективи й еволюції, тенденції організаційно-структурного розвитку, забезпечити збалансованість короткострокових і довгострокових програм. При цьому важливо зуміти виявити всю сукупність факторів і
причин, що визначають функціонування й розвиток досліджуваної
господарської структури.
Трансформація системи економічного прогнозування є одним
з важливих елементів перетворень, що сприяють нормальному функціонуванню підприємств в організаційно-економічних умовах, що
змінюються. Вона повинна бути спрямована на корінні перетворення в прогностиці, що полягають в розвитку здібностей вирішення найрізноманітніших завдань управління в умовах нестійкості
зовнішнього середовища за допомогою адекватного інструментарію, який вимагає обґрунтування й встановлення сфери його використання.
Однак в умовах ускладнення об'єктів прогнозування й динамічності зовнішнього середовища розробка такого інструментарію
практично неможлива без освоєння теоретичних основ прогнозування, що є першоосновою всіх процесів управління.
Предмет навчальної дисципліни
Предметом дисципліни “Прогнозування соціально-економічних
процесів” є 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.
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Мета навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни “Прогнозування соціально-економічних процесів” – оволодіння студентами теоретичними знаннями
та практичним інструментарієм прогнозування соціально-економічних процесів, визначення можливих станів соціально-економічних
об'єктів у майбутньому, дослідження закономірностей їх розвитку
за різних умов.
Основні завдання
Завданням прогнозування соціально-економічних явищ є виявлення ймовірних шляхів і результатів майбутнього розвитку явищ і
процесів, а також оцінку показників, що характеризують дані явища
й процеси в майбутньому.
Об’єктами прогнозування в економіці є масові явища і процеси,
що перебувають у неперервному русі, зміні, розвитку; національна
економіка в цілому, галузі економіки, регіони, суспільно значимі сфери
діяльності; науково-технічний прогрес і обумовлені під його впливом соціально-економічні зміни в структурі виробництва, інновації й
інвестицій; динаміка ринкового середовища, макроекономічна ситуація,
обумовлена потоками матеріальних і фінансових ресурсів, сукупним попитом та сукупною пропозицією і т.д.; зміна економічних параметрів розвитку національної економіки під впливом різних факторів (у тому числі
і соціального, зовнішньоекономічного, екологічного і воєнно-стратегічного характеру).
Тому основним завданням дисципліни “Прогнозування соціально-економічних процесів” – є 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
Дисципліна “Прогнозування соціально-економічних процесів”
взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймовірності і математична
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статистика”, “Економічні ризики та методи їх вимірювання”, “Економіко-математичне моделювання”, “Інформаційні системи в управлінні” та „Математика для економістів”.
Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:



















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;
особливості прогнозування на основі часових рядів;
прості методи прогнозування; адаптивні методи прогнозування;
методи моделювання тренду, періодичної складової, випадкової
складової часового ряду;
критеріїв оцінки точності прогнозів; сутності прогнозування багатовимірних процесів;
особливостей побудови моделей прогнозування соціально-економічних процесів різних типів;
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;
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 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;
 виділяти й аналізувати об'єкти соціально-економічного прогнозування;
 здійснювати вибір методів і моделей для прогнозування конкретних економічних об'єктів;
 використовувати різні моделі згладжування часових рядів;
 здійснювати побудову моделі періодичної складової часового
ряду;
 використовувати моделі авторегресії-проінтегрованого ковзного
середнього;
 здійснювати прогнозування багатовимірних соціально-економічних процесів;
 застосовувати різні моделі прогнозування для аналізу динаміки
розвитку соціально-економічних процесів;
 будувати трендові та адаптивні прогнозні моделі;
 проводити аналіз часових рядів за моделлю Бокса-Дженкінса;
 екстраполювати за середнім абсолютним приростом та за середнім темпом зростання часові ряди, прогнозувати тенденції часового ряду на основі регресійного аналізу;
 користуватися методиками індивідуальних (метод інтерв’ю) та
колективних експертних оцінок (сценарний метод, метод Делфі).
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Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:
Назва рівня сфоЗміст критерію рівня сформованості
рмованості
вміння
вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені
даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
3. Творчий
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій
Навчальна програма складена на 4 кредити.
Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
теми
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Назва теми
Система і принципи економічного прогнозування
Часові ряди та їх основні характеристики
Прості методи прогнозування
Адаптивні методи прогнозування
Методи та моделі прогнозування одновимірних процесів
Методи та моделі прогнозування багатовимірних
процесів
Експертні методи прогнозування
Моделі прогнозування динаміки основних процесів
соціально-економічного розвитку
Оцінювання прогнозів
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Система і принципи економічного прогнозування
Економічне прогнозування, його суть. Поняття системи соціально-економічного прогнозування. Класифікація прогнозів. Принципи економічного прогнозування. Основні функції та задачі прогнозування. Класифікація методів прогнозування. Інформаційне забезпечення прогнозування в економіці.
Тема 2. Часові ряди та їх основні характеристики
Основні поняття і види часових рядів. Класифікація часових рядів. Характеристики динаміки часового ряду. Коригування рівнів
часових рядів: вимоги порівнянності, однорідності, стійкості, достатньої сукупності спостережень. Метод Ірвіна. Структурний аналіз
часового ряду (тренд, циклічна, сезонна, випадкова складові).
Стаціонарні та нестаціонарні процеси. Перевірка стаціонарності
та оцінка наявності тренду в дослідженні часового ряду (метод Форстера-Стьюарта).
Тема 3. Прості методи прогнозування
Прості методи прогнозування. Особливості простих методів
прогнозування. Методи інтерполяції. Метод двох крайніх точок.
Метод середніх групових точок. Прогнозування на основі показників динаміки. Екстраполяція одномірних рядів методом середнього
рівня. Екстраполяція за середнім абсолютним приростом та середнім темпом зростання.
Тема 4. Адаптивні методи прогнозування
Особливості методів короткострокового прогнозування. Прогнозування методом ковзної середньої. Метод експоненційного
згладжування та його різноманітні форми. Аналіз моделей вибору
значення коефіцієнта згладжування.
Тема 5. Методи та моделі прогнозування
одновимірних процесів
Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей. Види кривих зростання. Способи вибору форми кривої. Візу8

альний метод. Метод послідовних різниць (Тінтнера). Метод характеристик приросту.
Моделі лінійного фільтру стаціонарних процесів. Моделі авторегресії. Моделі ковзного середнього. Модель авторегресії та інтегрованого ковзного середнього. Методологія прогнозування БоксаДженкінса (модель ARIMA).
Тема 6. Методи та моделі прогнозування
багатовимірних процесів
Парні моделі прогнозування. Побудова прогнозів на основі багатофакторних регресійних моделей. Етапи процесу прогнозування
на основі регресійних моделей.
Тема 7. Експертні методи прогнозування
Сутність і різновиди експертних методів. Метод експертного
оцінювання Дельфі. Відбір експертів. Організація і проведення експертного опитування. Визначення кількісних параметрів і показників експертного опитування. Оцінювання ступеня узгодженості думок. Аналіз результатів опитування експертів.
Тема 8. Моделі прогнозування динаміки
основних процесів соціально-економічного розвитку
Моделі прогнозування економіки держави, регіону, області.
Прогнозування економічного зростання. Прогнозування розвитку
виробничих зв’язків в економіці. Прогнозування конкурентоспроможності в ринковій економіці. Прогнозування інфляції та безробіття. Моделі прогнозування науково-технічного прогресу та інноваційної діяльності. Прогнозування трудових ресурсів та зайнятості
населення. Прогнозування соціального розвитку та рівня життя населення. Прогнозування попиту на товари й послуги. Демографічні
прогнози. Прогнозування екологічної ситуації.
Тема 9. Оцінювання прогнозів
Перевірка прогнозної якості моделі. Основні статистики міри
точності прогнозів. Побудова інтервалів прогнозу.
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Критерії визначення якісного прогнозу. Параметричні та непараметричні показники точності прогнозу. Інтегровані критерії точності та адекватності.
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