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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

 

Навчальна дисципліна ПРОГНОЗУВАННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Обов’язкова компонента ОП (вивчається у 2 

семестрі), екзамен 

Мова викладання  Українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни є надання теоретичних та 

практичних знань та оволодіння основними 

прийомами і методами прогнозування 

виробничо-господарьскої діяльності 

підприємства в умовах ринкової економіки. 

Основними завданнями навчальної 

дисципліни є: 

- визначення суті і ролі прогнозів в 

системі управління підприємством; засвоєння 

передумов необхідності і можливості 

прогнозування на рівні підприємства; 

- уточнення місця економічних 

прогнозів в системі прогнозів, що 

розробляються у суспільстві; класифікація 

прогнозів; 

засвоєння основних принципів 

прогнозування, необхідності їх застосування в 

практичній прогнозній діяльності; 

- вивчення основних методів 

прогнозування, їх застосування для 

практичних прогнозних розрахунків в 

менеджменті. 

 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

СК 1 Здатність обирати та використовувати 



концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 2 Ідентифікувати проблеми в організації 

та обґрунтовувати методи їх вирішення; 

Р 3 Проектувати ефективні системи 

управління організаціями; 

Р 6 Мати навички прийняття,  

обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних 

умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність 

Р 12 Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією (підрозділом) 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. СУТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ І ЙОГО МІСЦЕ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 

ВИДИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГНОЗІВ 

Предмет і завдання дисципліни. Зміст курсу. Місце дисципліни в підготовці менеджера. 



Історичний аспект розвитку соціально-економічного прогнозування в нашій країні. Етапи 

розвитку прогнозування. Соціально-економічне прогнозування в зарубіжних країнах. 

Передумови розвитку економічного прогнозування на вітчизняних підприємствах в 

сучасних умовах. Поняття прогнозу і прогнозування. Прогноз і план: схожість, 

відмінності, взаємозв’язок.. Види прогнозів залежно від природи об’єкту дослідження. 

Місце економічних прогнозів в загальній системі прогнозів. Класифікаційні ознаки 

прогнозів залежно від масштабу, об’єкту дослідження, часу попередження, ступеня 

визначеності, характеру розвитку процесу в часі, результату прогнозування і його 

функцій. Види прогнозу залежно від його складності. Пошуковий і нормативний 

прогнози, їх роль і взаємозв’язок. 

 

  

Тема 2. ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ 

Принципи прогнозування: поняття, роль, сутність основних принципів. Логічна 

послідовність прогнозних досліджень. Інформаційне забезпечення прогнозних 

розрахунків. Вимоги до інформації, способи отримання. Ступінь інформаційної 

забезпеченості прогнозів. Застосування основних статистичних понять в прогнозуванні. 

Часові ряди і їх компоненти. 

 

Тема 3. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ 

Формалізовані методи, експертні методи, їх суть і різновиди. Сфери застосування, 

взаємозв’язок, переваги і недоліки окремих методів. Дослідження набору даних і вибір 

методу прогнозування. Методи адаптивного прогнозування: суть, різновиди, порівняльна 

характеристика. Методи згладжування і ковзаючи середні. Пристосування адаптивних 

методів прогнозування до сезонності і тренду. Суть КРМ прогнозування, їх класифікація. 

Особливості використання в прогнозних розрахунках. Основи методики побудови 

прогнозу на основі КРМ. Прогнозування часових рядів за допомогою простої лінійної 

регресії. Багатомірний регресійний аналіз. Прогнозування на основі факторних 

регресійних моделей. 

 

Тема 4. МОНІТОРИНГ І КОНТРОЛЬ ПРОГНОЗУ, ПАТЕНТНО-КОН’ЮНКТУРНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОГНОЗУВАННІ 

Сутність і необхідність моніторингу та контролю прогнозів. Відстеження прогнозних 

даних. Застосування різних видів помилок в процесі оцінки прогнозу. Контроль 

прогнозних значень. Особливості сезонних змін в менеджменті. Використання адитивної і 

мультиплікативної моделей при прогнозуванні сезонності. Прогнозування циклічних 

процесів. Основні методи, алгоритм розрахунку. Сутність, види, сфера застосування. 

Основи методики експертного прогнозування. Організація опитування експертів. Обробка 

результатів експертизи. Індивідуальна експертиза: суть, сфера застосування Групова 

експертиза: її види, достоїнства і недоліки окремих методів. Метод «мозкового штурму», 

особливості його проведення. Метод Дельфі: суть, особливості, достоїнства і недоліки. 

Суть і передумови застосування імітаційних моделей прогнозування. Основи методики 

побудови імітаційних моделей. Сфера застосування. Переваги методу, напрями 

вдосконалення. Роль патентної експертизи в прискоренні науково-технічного прогресу. 

Властивості та характеристика документів системи науково-технічної інформації. 

Патентна і патентно-асоціативна документація. Загальні поняття патентно-інформаційної 

діяльності, патентне кон'юнктурних досліджень. Патентно-інформаційні ресурси. 

Інформаційні ресурси науково-технічної інформації. Патентна інформація як складова 

частина науково-технічної інформації. Джерела інформації про об‘єкти промислової 

власності. Особливості інформації про об‘єкти промислової власності. Патентна 

документація провідних країн світу. Патентна документація країн близького зарубіжжя. 

Патентна документація на сучасних носіях інформації. Законодавча та нормативна база. 



Характеристика законодавчої та нормативної бази сфер патентно-кон'юнктурної 

інформації, патентної документації та патентне кон'юнктурних досліджень. Задачі та зміст 

патентно-кон'юнктурних досліджень. Аналіз діяльності провідних фірм сфери предметної 

діяльності суб’єкта господарювання (організації, підприємства, установи) у сфері 

інтелектуальної власності та науково-технічній і інноваційній сферах. 
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