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 1  Коротка анотація дисципліни

 2  Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни 3  

Результати навчання 4  
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Найменування тем

Вид занять / год

Лекції Семінарські 
заняття /
практичні / 
лабораторні

Самостійна 
робота

Структура дисципліни 6  
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Кредити ECTS 5 5



Обов’язкові завдання Кінцеві терміни підготовки

Перелік обов’язкових завдань 7  
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Найменування тем

Вид занять / год

Структура дисципліни 6  

Лекції Семінарські 
заняття /
практичні / 
лабораторні

Самостійна 
робота



Вибіркові завдання Кінцеві терміни підготовки

Перелік вибіркових завдань 8  
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Семестр Міжнародна 
дисциплінарна 
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли: 
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

Термін 
викладання

9  Ознаки дисципліни

10  Технічне й програмне забезпечення /обладнання
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 12 Політика дисципліни

11  Система оцінювання та вимоги

Загальна система оціню-
вання дисципліни

Вимоги до письмової 
роботи (за наявності),  
лабораторних/практичних 
занять/семінарських тощо

Умови допуску до підсум-
кового контролю
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 13  Політика щодо пропусків занять

 14  Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну

 15  Політика дотримання академічної доброчесності

 16 Рекомендовані джерела інформації
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 17 Поради з успішного навчання на курсі
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	fill_2: планування та прогнозування
	1:      економічне планування та прогнозування
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	2_2: кандидат економічних наук, доцент
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	fill_5: економіки, яка характеризується постійними і динамічними змінами, є   
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	fill_16: здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;здатність застосовувати знання у 
	fill_17: практичних ситуаціях; нання та розуміння предметної області та розуміння професіної
	fill_18: діяльності; здатність визначати перспективи розвитку організації; здатність планувати
	fill_19: діяльність організації та управляти часом; здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечу-
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	fill_25: та підготовки практичних завдань під час заняття. Списування під час
	fill_26:  контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).
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	Text6: Тема 3 Фінансовий план 
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	Text8: Тема 4 Планування собівартості, 
	Text9: прибутку (доходу) та рентабельності            4                       2                    5
	Text10: Тема 5 Прогнозування та планування          2                       2                    4
	Text11: економічних процесів
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	Text13: Тема 7 Планування регіонального 
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	Text15: Тема 8 Сутність бізнес-планування та         
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	Text17: підприємстві
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	Text19: розвиненою ринковою економікою      
	Text20: 
	Text21:                                                                
	Text22: 
	Text23:                                                     
	Text29: прогнозування.                                       за розкладом
	Text30: 2. Методи та етапи планування 
	Text31: прибутку.                                                 за розкладом
	Text32: 3.   Види фінансових планів.                 за розкладом
	Text33: 4.  Планування операційних витрат.    за розкладом
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	Text35: 6. Основні показники розвитку галузі           
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	Text37: 7. Економічна сутність, функції та по-
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	Text40: 8. Планування інвестиційної 
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	Text43:  бюджетування.                                       за розкладом
	Text57: програмування, її складові.                     за розкладом
	Text58: 2. Нормативні методи планування.        за розкладом                             
	Text59: 3. Аналіз розвитку промисловості.         за розкладом
	Text60: 4. Аналіз стану соціальної та 
	Text61: гуманітарної сфер.                                  за розкладом
	Text62: 5. Мета та завдання фінансового                                            
	Text63: планування та прогнозування.               за розкладом
	Text64: 6. Форма та зміст фінансового плану    за розкладом
	Text65: 7. Короткостроковий прогноз еконо-                                                 
	Text66: мічного і соціального розвитку               за розкладом
	Text67: 8. Стратегічні напрями розвитку                                       
	Text68: економіки країни.                                     за розкладом
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	Text82: 1. Економічна сутність  
	Text83: 1. Методологія прогнозування та  
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	Text85: 
	Text86: 
	Text87:        Оцінка знань та умінь студентів з дисципліни 
	Text88: здійснюється за даними поточного та підсумкового 
	Text89: контролю. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності включає контроль 
	Text90: теоретичної та практичної підготовки під час проведення навчальних занять. 
	Text91: Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.
	Text92: 
	Text93:       Виконання, оформлення та захист письмових 
	Text94: робіт здійснюється студентом в індивідуальному 
	Text95: порядку відповідно до методичних рекомендацій.
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102:      Рейтинг студента визначається за 100 бальною 
	Text103: шкалою і складається з оцінки поточного контролю 
	Text104:  (60 балів) і підсумкового контролю (40 балів).
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: • курс передбачає роботу в колективі; 
	Text110: • середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 
	Text111: критики; 
	Text112: • усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 
	Text113: термін; 
	Text114: • відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання.
	Text115: • студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 
	Text116: неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право 
	Text117: бути присутнім на занятті; 
	Text118: • за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
	Text119: навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням 
	Text120: із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації.
	Text121:      Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
	Text122: оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за 
	Text123: вид діяльності балів).Перескладання контрольних робіт відбувається із дозволу
	Text124: директорату за наявності поважних причин.
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	Text127:      Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 
	Text128: доброчесності (Кодекс академічної доброчесності науково-педагогічних, 
	Text129: наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного 
	Text130: європейського університету - https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia)
	Text131: 
	Text133:      1. Пашута М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального 
	Text134: розвитку: навч. посіб. — К.: Центр навч. л-ри, 2005. 
	Text135: 2. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування: Навч. посіб. — 
	Text136: К.: Центр навч. л-ри, 2003. — 188 с. 
	Text137: 3. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004– 2015 роки) 
	Text138: «Шляхом європейської інтеграції» / авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць 
	Text139: та ін.; Нац. ін-т стратег. дослід.; Ін-т екон. прогнозування НАН України; М-во 
	Text140: економіки та з питань європ. інтегр. України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 
	Text141: 2004. — 416 с.
	Text142: 
	Text143:      Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно бути 
	Text144: студентом, який: 
	Text145: - наполегливий і сміливий, 
	Text146: - уважний та допитливий, 
	Text147: - стресостійкий та з почуттям гумору, 
	Text148: - креативний та життєрадісний!
	Text149: 
	Text150: Тому я бажаю всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму ;-) 
	Text151: і тоді успіх прийде сам! До зустрічі!
	Text152: 
	Text153: використовувати використовувати математичні та числові методи, які часто 
	Text154: використовуються для доцільності прийняття управлінських рішень, в тому числі
	Text155: у розрізі міжнародної економічної діяльності.Знати свої права і обовязки як чле-
	Text156: 
	Text79: на суспільства,усвідомлювати цінності громадянського суспільства,верховенства
	Text80: права,прав і свобод людини і громадянина в Україні;Зберігати моральні, культур-
	Text132: ні наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різ-
	Text157:  *ні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. Виявляти навички організаційного проектування. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації в процесі прийняття управлінських рішень. Ідентифікувати екологічні та економіко-правові наслідки функціонування підприємств в умовах сталого розвитку суспільства.
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	Text158: 3 кредити ЄКТС = 90 годин


