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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 соціальноекономічних прогнозів..
Мета навчальної дисципліни
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
 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
Дисципліна
“Прогнозування
соціально-економічних
процесів”
взаємопов’язана
з
такими
дисциплінами
як
“Мікроекономіка”,
“Макроекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймовірності і математична
статистика”, “Економічні ризики та методи їх вимірювання”, “Економікоматематичне моделювання”, “Інформаційні системи в управлінні”
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;
 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 соціальноекономічних процесів різних типів;
б) уміти
 визначати цілісну картину майбутнього стану соціальноекономічного 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;
 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).
Зміст навчальної дисципліни за темами
Номер
теми
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Викладач

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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