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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта 

“Економічне прогнозування розвитку підприємства” складена відповідно до 

освітньо-наукової програми підготовки “доктора філософії” зі спеціальності       

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.  

Предметом дисципліни “Економічне прогнозування розвитку 

підприємства” є закономірності та тенденції, принципи формування, 

функціонування та розвитку економічних процесів на підприємстві в минулому 

і стан їх в майбутньому; сукупність методів і моделей розробки соціально-

економічних прогнозів діяльності підприємства. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Вивчення дисципліни “Економічне прогнозування розвитку 

підприємства” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Макроекономіка”, 

“Мікроекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймовірності і математична 

статистика”, “Ризики підприємницьких структур у глобальному просторі”, 

“Прогнозування цінового середовища розвитку підприємств”, “Економіко-

математичне моделювання”, “Інформаційні системи в управлінні”. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Концептуальні основи економічного прогнозування. 

2. Прикладні аспекти економічного прогнозування розвитку підприємства. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою навчальної дисципліни “Економічне прогнозування розвитку 

підприємства” – поглиблення теоретичних і практичних знань та 

інструментарієм прогнозування економічних процесів розвитку підприємства, 

визначення можливих станів у майбутньому, а також дослідження 

закономірностей їх розвитку в умовах глобалізаційних викликів і загроз. 

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 забезпечення теоретичних знань методології і методики прогнозування 

господарської діяльності підприємства;  

 формування практичних навичок з проведення прогнозних розрахунків 

для обґрунтування оптимальних варіантів прийняття управлінських 



 

рішень розвитку підприємства та розроблення альтернативних прогнозів 

із використанням сучасного інструментарію прогнозування;  

 виявлення ймовірних шляхів і результатів майбутнього розвитку 

підприємства; 

 набуття навичок самостійного, творчого використання теоретичних знань 

у практичній діяльності. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні: 

Знати:  

 зміст і основні функції економічного прогнозування як етапу 

управлінського процесу на різних ланках національної економіки; 

 понятійно-категоріальний апарат, основні наукові підходи та сучасні 

концепції економічного прогнозування розвитку підприємства; 

 способи розробки економічних прогнозів; 

 основні методи прогнозування; 

 критерії оцінки точності прогнозу; 

 комп’ютерні технології прогнозування; 

 пріоритетні дослідження українських науковців, які займаються питаннями 

прогнозування; 

 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. 

 

Вміти:  

 визначати цілісну картину майбутнього стану розвитку підприємства; 

 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 підприємства; 

 оцінювати ефективність методів та результатів прогнозу; 

 застосовувати методи експертного аналізу для виявлення альтернативних 

варіантів розвитку підприємства; 

 виявляти проблеми різного характеру при аналізі конкретних ситуацій; 

 виділяти й аналізувати об'єкти 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 у розвитку підприємства;  

 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). 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

2.1. Лекційний курс 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи економічного 

прогнозування. 

Тема 1. Сутність економічного прогнозування, його предмет, об’єкти та основні 

форми передбачення. 



 

Тема 2. Методи економічного прогнозування як навчальної та наукової 

дисципліни. 

Тема 3. Система економічного прогнозування. Основні групи прогнозів.  

Тема 4. Основні принципи прогнозування. 

Тема 5. Основні функції прогнозування. 

 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти економічного прогнозування 

розвитку підприємства. 

Тема 1. Зміст, цілі і методи прогнозування діяльності підприємства 

Тема 2. Специфічні методи економічного прогнозування та їх класифікація. 

Тема 3. Інтуїтивні методи прогнозування. 

Тема 4. Формалізовані методи прогнозування. 

Тема 5. Економіко-математичні, факторні і структурні моделі в прогнозуванні. 

 

2.2. Практичні заняття 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи економічного 

прогнозування. 

Тема 1. Економічне прогнозування: сутність, предмет, об’єкти та основні 

форми передбачення. 

Тема 2. Методи економічного прогнозування як навчальної та наукової 

дисципліни. 

Тема 3. Система економічного прогнозування. Основні групи прогнозів.  

Тема 4. Основні принципи прогнозування. 

Тема 5. Основні функції прогнозування. 

 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти економічного прогнозування 

розвитку підприємства. 

Тема 1. Зміст, цілі і методи прогнозування діяльності підприємства 

Тема 2. Специфічні методи економічного прогнозування та їх класифікація. 

Тема 3. Інтуїтивні методи прогнозування. 

Тема 4. Формалізовані методи прогнозування. 

Тема 5. Економіко-математичні, факторні і структурні моделі в прогнозуванні. 

 

2.3. Самостійна робота 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи економічного 

прогнозування. 

Тема 1. Сутність економічного прогнозування, його предмет, об’єкти та основні 

форми передбачення. 

Тема 2. Методи економічного прогнозування. 

Тема 3. Система економічного прогнозування. Основні групи прогнозів.  



 

Тема 4. Основні принципи прогнозування. 

Тема 5. Основні функції прогнозування. 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти економічного прогнозування 

розвитку підприємства. 

Тема 1. Зміст, цілі і методи прогнозування діяльності підприємства. 

Тема 2. Специфічні методи економічного прогнозування та їх класифікація. 

Тема 3. Інтуїтивні методи прогнозування. 

Тема 4. Формалізовані методи прогнозування. 

Тема 5. Економіко-математичні, факторні і структурні моделі в прогнозуванні. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

 Метою та завданням поточного контролю є визначення рівня засвоєння 

матеріалу аспірантами для корекції їх навчальної роботі у разі потреби, а також 

накопичування балів рейтингу аспіранта з дисципліни. 

Засоби поточного контролю вивчення дисципліни: 

 опитування на заняттях; 

 перевірка підготовки до практичних занять; 

 перевірка виконання модульних контрольних робіт; 

 розв’язування практичних завдань; 

 опитування у процесі індивідуально-консультативних занять: захист 

реферативно-розрахункових робіт, контрольні роботи, тестування для 

аспірантів, знання та навички яких не відповідають вимогам вузу або тих, 

що мають заборгованість із поважних причин, перевірка та захист 

індивідуальних домашніх завдань. 

Об’єктами поточного контролю є: відповіді на заняттях, виконання 

модульних контрольних робіт. 

Оцінювання знань аспіранта здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань аспірантів з 

дисципліни “Економічне прогнозування розвитку підприємства”, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на іспиті – 

50 балів. 

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань аспірантів. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 
Оцінка 

в балах 

Оцінка 

ЕСТS 
Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка 
Коментар 

90-100 А Відмінно Відмінно 

Знання предмету міцні і глибокі, виходять за межі 

навчальних програм, підручників і навчальних 

посібників та носять науковий й інноваційний 

характер (самостійно на основі первинних знань, 

отриманих від педагога чи з підручника). Знання 

використовуються вільно. Аспірант легко і 

самостійно орієнтується в основних підходах до 

вибору альтернатив при дослідженнях і моделюванні 

в галузях економіки, екології й охорони природи. 

Самостійно використовує теорію систем у своїй 

професійній діяльності. Здатний попереджувати 

помилкові дії, вибирати чи створювати оптимальні та 

ефективні дії в межах обраної спеціальності, 

самостійно знаходити і усувати помилки. 

81-89 В Дуже добре 

Добре 

Знання предмету міцні глибокі і повні, знаходяться в 

межах підручників і навчальних посібників та носять 

науковий й інноваційний характер. Знання 

використовуються вільно. Аспірант орієнтується в 

основних підходах до вибору альтернатив при 

дослідженнях і моделюванні в галузях економіки, 

екології й охорони природи. Як правило, самостійно 

використовує теорію систем у своїй професійній 

діяльності. Здатний попереджувати помилкові дії, 

вибирати чи створювати оптимальні та ефективні дії 

в межах обраної спеціальності. 

71-80 С Добре 

Знання предмету перебувають в межах навчальних 

програм, підручників, навчальних посібників. 

Аспірант самостійно трансформує знання та легко 

переносить їх на основні види діяльності при 

дослідженнях і моделюванні в галузях економіки, 

екології й охорони природи; використовує теорію 

систем у своїй професійній діяльності. Здатний 

самостійно складати нові, більш ефективні алгоритми 

діяльності для вирішення типових задач і завдань, 

знаходити і за допомогою педагога усувати помилки. 

61-70 D Задовільно 

Задовільно 

Знання предмету, в основному, перебувають в межах 

навчальних програм, підручників, навчальних 

посібників. Аспірант самостійно трансформує знання 

та переносить їх на основні види діяльності при 

дослідженнях і моделюванні в галузях економіки, 

екології й охорони природи. Здатний складати нові, 

більш ефективні алгоритми діяльності для вирішення 

типових задач і завдань, знаходити і за допомогою 

педагога усувати помилки. 

51-60 Е Достатньо 

Знання предмету, в основному, перебувають в межах 

навчальних програм, підручників, навчальних 

посібників. Аспірант намагається трансформувати 

знання та переносить їх на основні види діяльності 

при дослідженнях і моделюванні в галузях економіки, 

екології й охорони природи. Здатний 

використовувати знання в зазначених умовах, на 



 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

ЕСТS 
Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка 
Коментар 

практиці за допомогою викладача. 

 

 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
 

5.1. Засоби поточного і підсумкового контролю: 

 

Засоби контролю 
Кількість 

балів 

Поточне опитування на практичних заняттях 20 

Тестування за змістовим модулем 1 15 

Тестування за змістовим модулем 2 15 

Екзамен 50 
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