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Опис навчальної дисципліни
Основною метою вивчення дисципліни «Прогнозування соціально-економічних
процесів» є надання фундаментальних теоретичних знань і набуття практичних навичок
у побудові прогнозів на основі аналізу тенденції та розвитку соціально -економічних
процесів.
Головним завданням дисципліни є вивчення основних принципів, інструментарію та
сучасних комп’ютерних засобів для аналізу та побудови ефективних прогнозів в
соціальній сфері та сфері економіки.
Предметом навчальної дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» є
статистичні показники економічних систем, закономірності і тенденції розвитку
соціально-економічних об’єктів, явищ та процесів у минулому та в даний момент часу, а
також їх стан у майбутньому, який необхідно знати і досліджувати.
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота
72 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом у вигляді
виконання додаткових завдань
Поточний контроль: захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; виконання самостійних завдань; тестування; поточна
модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен.
Курс вимагає базових знань з математики та MS Excel.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
Проводити аналіз функціонування та розвитку ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
суб’єктів господарювання, визначати функціональні ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
сфери, розраховувати відповідні показники які ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних
характеризують результативність їх діяльності.
технологій.
Застосовувати набуті теоретичні знання для ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
розв’язання практичних завдань та змістовно різних джерел.
інтерпретувати отримані результати.
СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та
Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з моделі для вирішення економічних задач/
погляду фундаментальних принципів і знань на СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне
основі розуміння основних напрямів розвитку забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань,
економічної науки.
аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
Розуміти принципи економічної науки, особливості СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері
функціонування економічних систем.
економічних та соціально-трудових відносин.
Ідентифікувати джерела та розуміти методологію СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі
визначення і методи отримання соціальнорозуміння закономірностей економічних систем і процесів та із
економічних даних, збирати та аналізувати необхідну
застосуванням сучасного методичного інструментарію/
інформацію, розраховувати економічні та соціальні
СК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного
показники.
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи
Вміти використовувати дані, надавати аргументацію,
критично оцінювати логіку та формувати висновки з їх вирішення/
СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній
наукових та аналітичних текстів з економіки.
Використовувати інформаційні та комунікаційні або декількох професійних сферах з врахуванням економічних
технології для вирішення соціально-економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
завдань, підготовки та представлення аналітичних
звітів.
Показувати
навички
самостійної
роботи,
демонструвати критичне, креативне, самокритичне
мислення.

Назва теми
Тема 1. Теоретичні основи
прогнозування соціальноекономічних
процесів
(лекції – 2 год, практичні – 4
год)
Тема 2. Інтерполяція у
прогнозуванні (лекції – 4
год, практичні – 10 год)

Тема 3. Екстраполяція у
прогнозуванні
(лекції – 4 год, практичні –
10 год)
Тема 4. Аналіз прогнозних
моделей
(лекції – 4 год, практичні –
6 год)
Тема 5. Методи
моделювання у побудові
прогнозі
(лекції – 2 год, практичні –
2 год)

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Види робіт
Модуль 1. Інтерполяційні методи прогнозування
Ознайомлення з теоретичним матеріалом, Виконати
тести
самоконтролю
виконання практичних завдань, виконання Виконати індивідуальні завдання.
індивідуальних завдань

знань.

Ознайомлення з теоретичним матеріалом,
Виконати
тести
самоконтролю
виконання практичних завдань, виконання
Виконати індивідуальні завдання.
індивідуальних завдань, теоретичне
опитування, , модульна контрольна робота
Модуль 2. Екстраполяційні методи прогнозування

знань.

Ознайомлення з теоретичним матеріалом,
виконання практичних завдань, виконання
індивідуальних завдань, теоретичне
опитування
Ознайомлення з теоретичним матеріалом,
виконання практичних завдань, виконання
індивідуальних завдань, теоретичне
опитування
Ознайомлення з теоретичним матеріалом,
виконання практичних завдань, виконання
індивідуальних завдань, теоретичне
опитування. Написати модульну
контрольну роботу

Виконати
тести
самоконтролю
Виконати індивідуальні завдання.

знань.

Виконати
тести
самоконтролю
Виконати індивідуальні завдання.

знань.

Виконати
тести
самоконтролю
Виконати індивідуальні завдання.

знань.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни



MS Excel
Mathcad

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: Виконані практичні завдання здаються протягом тижня в електронному
вигляді. Індивідуальні завдання виконуються самостійно та здаються до модульної контрольної роботи в електронному вигляді.
Роботи, які здаються з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-50%).
Політика щодо академічної доброчесності: усі індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно, у випадку виявлення
плагіату, завдання не зараховуються. Списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч.
із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он -лайн тестування та
підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним
викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: Студент, що має сертифікати, свідоцтва, дипломи, які отримані знання
здобуті у результаті у неформальної або інформальної освіти, має право на перезарахування результатів за відповідними темами
курсу, але не більше 50% від загальної кількості годин курсу.
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання .

Модуль 1: тести (2 бали), практичні роботи (15 балів), поточна модульна робота (6 балів)

Максимальна
кількіст ь балів
23

Модуль 2: тести (3 бали), практичні роботи (28 балів), поточна модульна робота (6 балів)

37

Екзамен

40

Разом

100

Види робіт

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчально ї діяльн о сті
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

