
 

 
 



 
 
 
 
 



ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціально-економічне 

прогнозування розвитку продовольчого сектора» складена відповідно до 

освітньої програми. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Соціально-економічне 

прогнозування розвитку продовольчого сектора» є система соціально-

економічного прогнозування Україні та закордоном, основні принципи її 

побудови та функціонування, а також процес розробки прогнозів та програм 

соціально-економічного розвитку держави. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Основи права», 

«Політологія», «Макроекономіка», «Історія України», «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

Знання теоретичних основ та методологічних засад соціально-

економічного прогнозування розвитку продовольчого сектора, процесу 

соціально-економічного прогнозування, ролі макроекономічного 

прогнозування у системі державного управління. 

Знання щодо здійснення соціально-економічного прогнозу розвитку 

продовольчого комплексу шляхом застосування у прикладному дослідженні 

трендової методики для окреслення прогнозних значень обсягів виробництва 

та споживання продовольчих товарів, що уможливило визначити рівень 

самозабезпеченості цими товарами на вітчизняному продовольчому ринку. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціально-економічне 

прогнозування розвитку продовольчого сектора» є вивчення і засвоєння 

студентами економічного факультету загальних теоретичних, методичних і 



практичних положень, які є основою розкриття змісту навчального курсу 

„Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого сектора”. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціально-

економічне прогнозування розвитку продовольчого сектора» є:  

- вивчення основних теоретико-методологічних засад формування 

системи СЕП; 

- аналіз закономірностей макроекономічного державного планування; 

- засвоєння методичних та організаційних основ бізнес-планування; 

- дослідження категорії криз у контексті соціально-економічного 

прогнозування; 

- вивчення методики дослідження соціально-економічного 

прогнозування ПК як організаційно-управлінської системи; 

- аналізування процесів прогнозування ПК соціально-економічного 

розвитку регіонів;  

- вивчення світового досвіду державного регулювання розвитку 

агропродовольчого комплексу та перспективи його застосування в Україні; 

застосування економіко-математичного моделювання при 

прогнозуванні розвитку вітчизняного продовольчого комплексу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати : 

- теоретико-методологічні засади формування системи СЕП розвитку 

ПК; 

- закономірності методології СЕП розвитку ПК; 

- основні методики аналізу продовольчих ринків тваринницької і 

рослинницької продукції; 

- особливості макроекономічного планування та прогнозування; 

- методичні та організаційні основи систем економічного та 

соціального прогнозування; 

- законодавчі та нормативно-правові засади організації процесу СЕП 



розвитку ПК; 

- особливості прогнозування виробничої програми підприємства; 

- методологічні основи системи превентивних заходів задля 

збереження та підтримки продовольчої безпеки країни; 

- методики соціально-економічного прогнозування розвитку 

продовольчого комплексу у публікаціях міжнародних рейтингових журналів 

та представляти на вітчизняних та міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

вміти : 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати : 

- теоретико-методологічні засади формування системи СЕП розвитку 

ПК; 

- закономірності методології СЕП розвитку ПК; 

- основні методики аналізу продовольчих ринків тваринницької і 

рослинницької продукції; 

- особливості макроекономічного планування та прогнозування; 

- методичні та організаційні основи систем економічного та 

соціального прогнозування; 

- законодавчі та нормативно-правові засади організації процесу СЕП 

розвитку ПК; 

- особливості прогнозування виробничої програми підприємства; 

- методологічні основи системи превентивних заходів задля 

збереження та підтримки продовольчої безпеки країни; 

- методики соціально-економічного прогнозування розвитку 

продовольчого комплексу у публікаціях міжнародних рейтингових журналів 

та представляти на вітчизняних та міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

вміти : 



- проаналізувати основні теоретко-методологічні засади соціально-

економічного прогнозування; 

- визначити роль макроекономічного прогнозування у системі 

державного управління; 

- визначати  ключові індикатори продовольчої безпеки країн; 

- розробити засади СЕП в різних сферах суспільного розвитку та на 

різних рівнях управління; 

- розробити та охарактеризувати механізм розвитку вітчизняного 

продовольчого комплексу; 

- формувати систему показників підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної продовольчої  продукції на світових ринках; 

- застосовувати методику індексного аналізу при оцінці нарощування 

експортного потенціалу продовольчого комплексу України; 

- співставляти результати дослідження та комбінувати управлінські 

методи соціально-економічного прогнозування розвитку продовольчих 

ринків; 

- розробляти оптимальну стратегію розвитку продовольчих ринків та 

продовольчого комплексу зокрема; 

- визначати напрямки  покращення виробництва вітчизняної 

продовольчої продукції у контексті забезпечення продовольчої безпеки 

України; 

- застосовувати  та систематизовувати результати отриманих 

розрахунків за розробленими економіко-математичними моделями оцінки 

ефективності соціально-еконо  мічного прогнозування розвитку вітчизняного 

продовольчого комплексу; 

- впроваджувати результати проведених досліджень і положення 

(напрями щодо формування стратегії розвитку продовольчого комплексу та 

продовольчих ринків зокрема, нові методологічні положення щодо 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції на 



світових ринках, методика нарощування експортного потенціалу тощо) у 

практичну діяльність. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ 

 
Тема Лекції Практичні Самостійна 

робота 
Тема 1. Теоретико-методологічні засади 
дослідження продовольчого комплексу 
України  

6 3 10 

Тема 2. Методологія соціально-
економічного прогнозування розвитку 
продовольчого комплексу України 

6 3 10 

Всього 12 6 20 
 
 

Змістовий модуль 2.  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА 

РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА 
ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГНОЗІВ 

 
Тема Лекції Практичні Самостійна 

робота 
Тема 3. Соціально-економічна оцінка 
функціонування та розвитку 
продовольчого комплексу як основа 
побудови соціально-економічних прогнозів 

6 4 7 

Тема 4. Соціально-економічне 
прогнозування розвитку продовольчого 
комплексу України як умови зміцнення 
внутрішньої продовольчої безпеки 

8 4 8 

Тема 5. Соціально-економічний прогноз 
перетворення України у 
конкурентоспроможну продовольчу 
державу 

6 2 7 

Всього 20 10 22 
 



3. Рекомендована література 
 

А. Законодавство 
1. Конституція України 
2. Бюджетний Кодекс України 
3. Закон України „Про місцеве самоврядування” 
4. Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України” 
5. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” 
6. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 

України від 8 травня 2003 року „про затвердження Тимчасових методичних 
рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм” 

7. Постанова КМУ від 26 квітня 2003 року „Про розроблення 
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 
складання проекту державного бюджету” 

 
Б. Основна література 

 
8. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: Навчальний 

посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 643 с. 
9. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – 

К.: КНЕУ, 2000. 
10. Яцура В. В., Сенишин О. С., Горинь М. О. Соціально-економічне 

прогнозування: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр Львівського 
національного університету імені Івана Франка, 2010. – 412  с. 

11. Сенишин О. С. Социально-економческая оценка продовольственного 
комплекса Украины : [монография ] / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – 
Germany: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2014. – 130 с. – Іноземне 
видання. 

12. Сенишин О. С. Соціально-економічне прогнозування розвитку 
продовольчого комплексу України : [монографія ] / О. С. Сенишин. – Львів: 
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана 
Франка, 2015. – 472 с. 

13. Сенишин О. С. Ділове планування розвитку корпоративного сектора 
економіки України: [монографія ] / Я. С. Піцур, М. О. Горинь, О. С. 
Сенишин. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 
2008. – 288 с. 

14. Сенишин О. С. Продовольчий комплекс України як об’єкт теоретико-
методологічного аналізу / О. С. Сенишин // Економічні системи : [колективна 
монографія] / за ред. Г. І. Башнянина. – Т. 4. – Львів. : Ліга-Прес, 2013. – С. 
407-439. 

15. Сенишин О. С. Розвиток аграрного сектора економіки як передумова 
зміцнення продовольчої безпеки України / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко // 
Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України : 
[колективна монографія]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 164-180. 



16. Сенишин О. С. Соціально-економічна оцінка розвитку 
продовольчого комплексу України як умови зміцнення внутрішньої 
продовольчої безпеки / О. С. Сенишин // Соціально-економічний розвиток 
регіону : стан та перспективи : [монографія] / за ред. М. О. Горинь, О. С. 
Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 
2014. – С. 42-78. 

17. Сенишин О. С. Економіко-математичний інструментарій підвищення 
ефективності розвитку продовольчого ринку регіону / О. С. Сенишин, 
Н. О. Дзюбенко // Соціально-економічний розвиток регіону : стан та 
перспективи : [монографія] / за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – С. 79-122. 

18. Сенишин О. С. Соціальний розвиток українського села як 
передумова досягнення сталого економічного розвитку країни / О. С. 
Сенишин // Актуальні проблеми розвитку економіки України : [монографія] / 
під ред. Р. І. Тринька, Я. С. Піцура. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 204-233. 

19. Сенишин О. С. Світовий досвід державної підтримки розвитку 
агропродовольчого комплексу: методика та перспективи його застосування в 
Україні / О. С. Сенишин, Л. М. Томаневич // Актуальні проблеми розвитку 
економіки України : [монографія] / під ред. Р. І. Тринька, Я. С. Піцура. – 
Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 117-137. 
 

В. Додаткова література 
 
1. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне 

прогнозування: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 
2004. 

2. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування та планування: 
Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. 

3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К.: КНЕУ, 
2001. 

4. Мінченко М.В., Чижов Л.П., Фролков А.В. Планування та 
прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів: Підручник. – 
Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. 

5. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. – 
К.: Поліграфкнига, 1998. 

6. Пашута М.Т., Калина А.В. Прогнозування та макроекономічне 
планування: Навч. Посібник. – К.: МАУП, 1998. 

7. Планування та прогнозування в умовах ринку. – Навчальний посібник 
/ Під ред. В.Г. Воронкової. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. 

8. Прогнозування та розробка програм. Методичні рекомендації / За ред. 
В.Ф. Беседіна. – К.: Науковий світ, 2000. 

9. Равікович Є.І., Присенко Г.В. Макроекономічне прогнозування: 
Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. 

 
 



4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 

При викладанні дисципліни «Соціально-економічне прогнозування 

розвитку продовольчого сектора» використовуються такі методи контролю: 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять й змістових модулів і має за мету перевірку рівня підготовки студента 

до виконання конкретної роботи. Його інструментами є контрольні роботи і 

тестування. 

Об'єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни 

«Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого сектора» є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

2) виконання модульних (контрольних) завдань; 

3) виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 

При оцінці систематичності та активності роботи студента на 

практичних заняттях враховується: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях; 

- активність при обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю 

тощо. 

При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань враховується 

загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами 

під час опанування відповідного змістовного модуля. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 

результатів навчання і проводиться у формі письмового іспиту.  

 
5. Засоби діагностики успішності навчання 

 
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим 

структурним компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове 

оцінювання знань студентів здійснюється за поточним та проміжним 

контролем знань протягом семестру. 



З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю – усне опитування, проведення тестування, 

розв’язування задач, розгляд ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що 

включають тестування, теоретичні питання; 

- для підсумкового контролю – проведення письмового іспиту. 

5.1. Засоби поточного контролю: 
 

Засоби контролю Кількість балів 
Поточне опитування на практичних заняттях 20 
Тестування за змістовим модулем 1 10 
Тестування за змістовим модулем 2 10 
Індивідуальне завдання 10 

 
5.2. Засоби підсумкового контролю: 

 
Кількість балів Засоби контролю 

Стац. 
Письмовий іспит 50 
 

 
 
Розробник      _______________________________________   Сенишин О. С. 


