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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Реформування соціально-економічних відносин в Україні зумовили 

необхідність системного теоретичного дослідження проблеми державного 

регулювання соціально-економічних процесів, що відбуваються в національній 

економіці. Особливого теоретичного і практичного значення набуває аналіз форм, 

методів та інструментів державного втручання; оцінка ефективності взаємодії 

державного регулювання і механізмів саморегулювання ринку; визначення місця 

держави в управлінні динамікою національного господарства. 

Велике значення також надається плануванню, а особливо прогнозуванню як 

соціально-економічного розвитку країни загалом, так і її регіонів, зокрема. 

Розробка прогнозів і складання на їх підставі планів в умовах ринкової економіки 

яка характеризуються постійними і динамічними змінами, що є важливою умовою 

виживання будь-якого підприємства чи організації. Розробка надійних і 

ефективних прогнозів можлива лише за наявності сучасного інструментарію 

прогнозування і опанування принципами його умілого використання. Результати 

прогнозування мають слугувати, насамперед, інформаційним і рекомендаційним 

матеріалом для складання планів.  

   «Соціально-економічне планування та прогнозування» - одна з дисциплін, що 

належить до тих, які створюють основну базу знань, необхідну для ефективної 

підготовки  фахівців в сферах державного управління, економіки, місцевого 

самоврядування, а також державної служби. 

  Підготовка фахівців в сфері державного управління має на меті дати слухачам 

теоретичні знання та виробити в них практичні навики опрацьовувати й 

обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються розвитку держави та 

територіальних громад. 

 У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни «Соціально-економічне 

планування та прогнозування» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр міститься як теоретичний матеріал, так і специфіка застосування 

отриманих знань та навичок на практиці. 



У ході вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з теоретико-

методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданням та функціями 

дисципліни, розглядають особливості розвитку соціально-економічного 

планування та прогнозування в різних сферах. 

Всебічне опанування даної дисципліни дозволить слухачам знати:  

– теоретичні основи планування та прогнозування соціально-економічного 

розвитку; 

– теоретичний аналіз соціально-економічного прогнозування; 

– методологію соціально-економічного прогнозування; 

– принципи розроблення регіональних економічних програм; 

–  планування розвитку галузей економіки; 

–  планування розвитку гуманітарної сфери; 

– планування розвитку трудових ресурсів та кадрової роботи; 

– макроекономічне (державне) планування та прогнозування; 

– систему економічного та соціального прогнозування; 

– прогнозування галузей матеріального виробництва та сфери послуг; 

–  планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів; 

–  бізнес-планування та прогнозування; 

–  прогнозування та планування виробничої програми; 

– прогнозування біржової торгівлі; 

– кризи в контексті соціально-економічного прогнозування.  

Отже, програма навчальної дисципліни «Соціально-економічне планування та 

прогнозування» спрямована на те, щоб дати слухачам знання теоретичних основ 

предмету та застосування здобутих знань, умінь та навичок на практиці.  

Дисципліна «Соціально-економічне планування та прогнозування» 

викладатиметься з урахуванням найсучасніших інтерактивних методик. 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ»  
№п/п Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

1 
 

 Теоретичні основи планування та прогнозування соціально-економічного 

розвитку 

2 Теоретичний аналіз соціально-економічного прогнозування 

3 Методологія соціально-економічного прогнозування 
 Змістовий модуль 2. Особливості планування соціально-економічного 

розвитку України 

4 Принципи розробки регіональних економічних програм. Планування 

розвитку галузей економіки. 

5 Планування розвитку гуманітарної сфери 

6  Планування розвитку трудових ресурсів та кадрової роботи 

 Змістовий модуль 3. Основні напрямки соціально-економічного 

прогнозування 

7  Макроекономічне (державне) планування та прогнозування 

8 Система економічного прогнозування 

9  Система соціального прогнозування 

10 Прогнозування галузей матеріального виробництва та сфери послуг 

11 Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів 

12 Бізнес-планування та прогнозування 

13 Прогнозування та планування виробничої програми 

14 Прогнозування біржової торгівлі 

15 Кризи в контексті соціально-економічного прогнозування 

Разом годин: 120 

 



Зміст 

дисципліни 

«Соціально-економічне планування та прогнозування» 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

 Тема 1. Теоретичні основи планування та прогнозування соціально-

економічного розвитку 

  Адміністративно-територіальний устрій та законодавчі основи місцевого 

самоврядування в Україні. Система соціально-економічного планування та 

прогнозування як складова національної економіки України. Удосконалення 

системи планування в Україні. Проект державної цільової програми. Державна 

стратегія регіонального розвитку. Зміст економічного аналізу, його предмет. 

Види економічного аналізу. Метод та прийоми економічного аналізу. 

Література [2; 3-5; 11; 14; 15; 17; 18; 24]  

 Тема 2. Теоретичний аналіз соціально-економічного прогнозування 

  Прогнозування в системі економічних понять. Система економічного та 

політичного прогнозування. Поняття, завдання та необхідність застосування 

соціально-економічного прогнозування. Принципи та закони соціально-

економічного прогнозування. 

                                                                                           Література [2; 3; 11; 12; 14; 16; 17]     

 Тема 3. Методологія соціально-економічного прогнозування 

     Підходи до процесу соціально-економічного прогнозування. Основні моделі 

прогнозування. Класифікація методів соціально-економічного прогнозування. 

Прогнозуюча система і верифікація прогнозів. Екстраполяція як метод 

прогнозування. 

                                                                                  Література [2; 3; 11; 12; 14; 16; 17]     

 Змістовий модуль 2. Особливості планування соціально-економічного 

розвитку України  

  Тема 4. Принципи розробки регіональних економічних програм. 

Планування розвитку галузей економіки. 



     Обґрунтування цілей, завдань та пріоритетів соціально-економічного розвитку 

держави. Основні етапи складання програми (плану) економічного та соціального 

розвитку. Аналіз економічної ситуації за поточний період та на початок 

наступного року. Планування промислового виробництва. Валова продукція 

сільського господарства. Планування розвитку будівельного комплексу України. 

Планування розвитку галузей сфери обігу. Особливості планування розвитку 

транспорту та зв'язку. Планування розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 

Планування капітальних вкладень та капітального будівництва. 

Література [5; 6; 11; 15; 18; 19; 22-25]  

 Тема 5. Планування розвитку гуманітарної сфери         

  Планування розвитку освіти. Планування розвитку культури. Планування 

розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту. Особливості планування 

розвитку науки в Україні. Загальне визначення науково-технічного прогресу. 

Тенденції розвитку науково-технічного прогресу в Україні. Особливості 

планування та прогнозування науково-технічного прогресу. 

 Література [5; 6; 11; 15; 18; 19; 22-25]   

Тема 6. Планування розвитку трудових ресурсів та кадрової роботи 

  Населення і трудові ресурси. Зайнятість населення та рівень безробіття. 

Професійна підготовка і перепідготовка. Особливості планування роботи з 

кадрами. Вимоги до державних службовців. Сутність кадрового менеджменту. 

Застосування моделі компетентності та профілів компетентності для управління 

персоналом. Сучасні дослідження з питань ефективності менеджменту. 

Кваліфікаційні вимоги до різних категорій працівників. Методологія розробки 

профілю компетентності.   

                                                                        Література [1; 6-9; 11; 13; 20; 21; 26; 27]   

  Змістовий модуль 3. Основні напрямки соціально-економічного 

прогнозування 

 Тема 7. Макроекономічне (державне) планування та прогнозування 

   Державне управління за системою “прогноз-програма-план”. Прогнозування 



макроекономічних показників. Прогнозування соціально-економічного розвитку 

країни. Макроекономічні програми та їх види. Поняття та особливості 

макроекономічного планування.  

 Література [2; 3; 12; 14; 16; 17]  

 Тема 8. Система економічного прогнозування 

 Поняття та фактори економічного зростання. Методи прогнозування 

макроекономічних показників. Показники ефективності суспільного 

виробництва. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції у 

прогнозуванні розвитку економіки. Методи прогнозування цін та інфляції. 

Фінанси та методи їхнього прогнозування та планування. Державний бюджет і 

його прогнозування та планування. Прогнозування платіжного балансу держави. 

Література [2; 3; 12; 14; 16; 17]  

  Тема 9. Система соціального прогнозування 

   Прогнозування трудових ресурсів та їхнє використання. Прогнозування та 

регулювання ринку праці. Баланс ринку праці. Прогнозування грошових доходів 

населення. Прогнозування освіти та підготовки спеціалістів. Прогнозування 

розвитку системи охорони здоров'я. Прогнозування розвитку житлово-

комунального господарства. Прогнозування розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення. 

    Література [2; 3; 12; 14; 16; 17]  

  Тема 10.  Прогнозування галузей матеріального виробництва та сфери 

послуг 

 Прогнозування потреб у матеріально-технічних ресурсах. Методи прогнозування 

та планування капітальних вкладень. Прогнозування та планування обсягу 

інфраструктури промислового виробництва. Прогнозування розвитку сільського 

господарства. Прогнозування будівельного комплексу. Прогнозування обсягу 

перевезень вантажів та пасажирів. Прогнозування послуг транспорту та зв'язку. 

Література [2; 3; 12; 14; 16; 17]  

 



 Тема 11. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку 

регіонів 

    Обґрунтування цілей, завдань і пріоритетів розвитку регіонів. Етапи складання 

програми соціально-економічного розвитку регіонів. Прогнозування розвитку 

науки і техніки в регіоні. Планування та прогнозування промислового 

виробництва. Прогнозування капітального будівництва та визначення 

ефективності капітальних вкладень регіону. 

  Література [2; 3; 12; 14; 16; 17]  

  Тема 12. Бізнес-планування та прогнозування 

  Зміст та сфера застосування бізнес-планування. Типологія та принципи 

розробки бізнес-плану. Організація процесу бізнес-планування. Структура 

бізнес-плану. Контроль за виконанням бізнес-плану. 

Література [2; 3; 12; 14; 16; 17]  

  Тема 13. Прогнозування та планування виробничої програми 

  Поняття виробничої програми підприємства. Зміст і завдання виробничої 

програми підприємства. Прогнозування та планування обсягів виробництва 

продукції підприємства у натуральних та вартісних виразах. Проблеми 

оптимізації виробничої програми. 

Література [2; 3; 12; 14; 16; 17]  

 Тема 14. Прогнозування біржової торгівлі  

   Основні поняття біржової торгівлі. Фондові індекси та їхня характеристика. 

Поняття осциляторів та їхня роль у прогнозуванні біржової торгівлі. Індекси 

фондового ринку України. 

Література [2; 3; 12; 14; 16; 17]  

 Тема 15. Кризи в контексті соціально-економічного прогнозування 

  Поняття кризи в соціально-економічному прогнозуванні та причини її 

виникнення. Типологія криз та їхня характеристика. Ознаки кризи: розпізнавання 

та подолання. Сутність, причини та закономірності економічних криз. 

Література [2; 3; 12; 14; 16; 17]  



ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок самостійного 

пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного і 

практичного матеріалу. Вибір теми – довільний. 

Контрольна робота виконується на скріплених аркушах паперу формату А4. На 

титульній сторінці вказуються: назва дисципліни («Соціально-економічне 

планування та прогнозування»); прізвище, ім’я, по батькові студента, домашня 

адреса; номер групи. Контрольна робота має містити план і список літератури та 

повинна складатися з вступу, кількох розділів та висновків. На останній сторінці 

ставиться дата виконання роботи та підпис студента. Роботу необхідно здати в 

наукову частину в установлений термін.  

У ході написання контрольної роботи студент має використовувати вітчизняні 

та іноземні інформаційні матеріали, самостійно проводити пошук документальної 

та фактографічної інформації, здійснювати систематизацію та узагальнення 

даних, виявляти ключові моменти, використовувати електронну пошту та 

телеконференції, застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. 

До заліку чи іспиту студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено 

позитивно. 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Теоретичні основи планування соціально-економічного розвитку. 

2. Теоретичні основи прогнозування соціально-економічного розвитку. 

3. Теоретичний аналіз соціально-економічного прогнозування. 

4. Соціально-економічні прогнози: сутність та особливості застосування. 

5. Методологія соціально-економічного прогнозування. 

6. Загальні підходи до соціально-економічного прогнозування. 

7. Особливості планування соціально-економічного розвитку України. 

8. Принципи розробки регіональних економічних програм.  

9. Планування розвитку гуманітарної сфери. 

10. Планування розвитку освіти. 



11. Планування розвитку трудових ресурсів. 

12. Планування розвитку кадрової роботи. 

13. Макроекономічне (державне) планування та прогнозування. 

14. Типові напрямки макропланування в економіці. 

15. Система економічного прогнозування. 

16. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції у прогнозуванні 

розвитку економіки. 

17. Система соціального прогнозування. 

18. Прогнозування розвитку закладів культури. 

19. Прогнозування галузей матеріального виробництва. 

20. Прогнозування галузей матеріального виробництва та сфери послуг. 

21. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів. 

22. Програма економічного і соціального розвитку регіону. 

23. Мікропрогнозування розвитку в умовах глобалізації. 

24. Бізнес-планування та прогнозування. 

25. Прогнозування та планування виробничої програми. 

26. Виробнича програма підприємства. 

27. Прогнозування біржової торгівлі. 

28. Фондовий ринок України. 

29. Кризи в контексті соціально-економічного прогнозування. 

30. Економічна криза: сутність, причини та шляхи подолання. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке соціально-економічне планування? 

2. Розкрийте зміст економічного аналізу. 

3. Яким чином можна удосконалити систему планування в Україні? 

4. Назвіть основні види економічного аналізу. 

5. Розкрийте сутність поняття “прогнозування”. 

6. Дайте визначення політичному прогнозуванню. 



7. Що таке економічне прогнозування? 

8. Що є об'єктом економічного прогнозування? 

9. Назвіть основні методи соціально-економічного прогнозування. 

10. Виділіть головні підходи соціально-економічного прогнозування. 

11. Охарактеризуйте моделі соціально-економічного прогнозування. 

12. Що таке прогнозуюча система? 

13. Розкрийте основні етапи складання програм економічного і соціального 

розвитку. 

14. Що таке аналіз економічної ситуації за поточний період? 

15. Яким чином здійснюється планування розвитку паливно-енергетичного 

комплексу України? 

16. Яким чином здійснюється планування розвитку ВПК України? 

17. Розкрийте сутність планування розвитку в гуманітарній сфері. 

18. Яким чином здійснюється планування розвитку освіти? 

19. Проаналізуйте особливості планування розвитку загальної середньої освіти? 

20. Яким чином здійснюється державне планування розвитку вищої освіти в 

Україні? 

21. Розкрийте сутність поняття “трудові ресурси”. 

22. Яким чином можна розрахувати кількість зареєстрованих безробітних? 

23. Розкрийте характерні риси професійної підготовки та перепідготовки 

державних службовців. 

24. Що таке кадровий менеджмент? 

25. Яким чином здійснюється прогнозування макроекономічних процесів? 

26. Проаналізуйте особливості прогнозування соціально-економічного розвитку 

країни. 

27. Що таке економічні (природні) процеси? 

28. Проаналізуйте основні види програм соціально-економічного розвитку. 

29. Що таке економічне зростання? 

30. Назвіть основні фактори економічного зростання. 



31. Що включає система макроекономічних показників? 

32. Яким чином обраховують валовий внутрішній продукт? 

33. Що таке трудові ресурси? 

34. Розкрийте сутність поняття “зведений баланс трудових ресурсів”. 

35. Що таке ринок праці? 

36. Розкрийте сутність поняття “реальні доходи населення”. 

37. Розкрийте зміст поняття “валова додана вартість промисловості”. 

38. Що таке вантажообіг? 

39. Що належить до прямих іноземних інвестицій? 

40. Що називають балансом матеріально-технічних ресурсів? 

41. Розкрийте основні етапи складання програми соціально-економічного розвитку 

регіонів. 

42. Яким чином здійснюється прогнозування науки і техніки в регіоні? 

43. Які структури займаються прогнозуванням промислового виробництва? 

44. Що таке план капітальних вкладень регіону? 

45. Що таке бізнес-планування? 

46. Розкрийте сутність поняття бізнес-прогнозування. 

47. Охарактеризуйте структуру бізнес-плану. 

48. Хто здійснює контроль за виконанням бізнес-плану? 

49. Державний контракт та державне замовлення. Що це таке? 

50. У чому полягає головне завдання виробничої програми підприємства? 

51. Назвіть основні проблеми оптимізації виробничої програми підприємства. 

52. Що таке номенклатура? 

53. Що таке біржова торгівля? 

54. Розкрийте сутність поняття “прямі котирування”. 

55. Що таке непрямі котирування? 

56. Яким чином формується валютний курс? 

57. Що таке криза? 

58. Вкажіть головні причини виникнення економічної кризи. 



59. Назвіть внутрішні та зовнішні причини виникнення кризових систуацій. 

60. Яким чином класифікують кризи? 
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