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Сучасний світ живе нині в умовах безперервних і швидких змін, адаптація до яких потребує 
прийняття оперативних і ефективних рішень, постійного корегування того, що зроблено і як це 
робиться. Однак реагувати тільки на проблеми, що виникають, означає постійно запізнюватись. Ось 
чому розробка прогнозів і складання на їх підставі планів в умовах ринкової економіки, яка характе-
ризується постійними і динамічними змінами, є незмінною умовою виживання будь-якої фірми.
Розробка надійних і ефективних прогнозів можлива лише за наявності сучасного інструментарію 
прогнозування і опанування принципами його умілого використання. Результати прогнозування 
служать насамперед інформаційним і рекомендаційним матеріалом для складання планів. 

Знання із основ економічного планування та прогнозування. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічне планування та прогнозування» є вивчення 
механізмів прогнозування та планування обсягів виробництва продукції, собівартості, прибутку та 
рентабельності, їх зв'язок та взаємозалежність, а також інші питання стосовно планування загальних 
показників діяльності виробничого підприємства в умовах ринку. Цілі вивчення дисципліни «Еконо-
мічне планування та прогнозування»:  теоретичні основи економічного планування та прогнозуван-
ня;  методологію економічного прогнозування;  принципи розроблення регіональних економічних 
програм;   планування розвитку галузей економіки;  планування розвитку гуманітарної сфери;  
макроекономічне (державне) планування та прогнозування; систему економічного та соціального 
прогнозування; прогнозування галузей матеріального виробництва та сфери послуг; планування та 
прогнозування економічного розвитку регіонів; бізнес-планування та прогнозування; прогнозування 
та планування виробничої програми.

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ПРН 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, 
використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації в процесі 
прийняття управлінських рішень.
ПРН 18. Ідентифікувати екологічні та економіко-правові наслідки функціонування підприємств в 
умовах сталого розвитку суспільства.
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

2

3

Кредити ECTS5

3 кредити ECTS / 90 академічних годин



SYLLABUS

Тема 1 Теоретичні основи 
сутності прогнозування і 
планування. Методологія

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2 ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
ДЕРЖАВИ

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Разом за змістовим 
розділом 2

Усього годин

Тема 2 Прогнозування і 
планування діяльності 
підприємств

Тема 6 Макроекономічне 
планування

Разом за змістовим 
розділом 1

Тема 5 Прогнозування 
та планування економіч-
них процесів

9 2 10 106

9 2 6 12 10

1

1 2

Тема 4 Планування 
собівартості, прибутку 
(доходу) та рентабельно-
сті

Тема 7 Планування 
регіонального розвитку: 
сутність, форми, методи

Тема 8 Сутність 
бізнес-планування та 
особливості його здійснен-
ня на підприємстві

Індивідуальне завдання

10 2 6 11 112

40 8 24 45 438

9 2 5 11 72

50 8 34 45 418

90 16 58 90 8416

2

2

4 2

2 2

Тема 3 Фінансовий план 
підприємства

10 2 2 6 12 12

8 2 5 7 7

Тема 9 Планування в 
країнах з розвиненою 
ринковою економікою

8 2 5 7 71

7 1 5 6 61

6 1 4 7 71

10 10 7 7

2

Контрольна робота №1 2 2

Захист індивідуального 
науково-дослідного 
завдання

2

1

2
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Перелік обов’язкових завдань 

Перелік вибіркових завдань

1. Економічна сутність прогнозування. 
2. Сутність програми економічного і соціального розвитку. 
3. Макроекономічне планування та програмування як механізми державного регулювання економі-
ки. 
4. Законодавча та нормативно-правові засади державного прогнозування та розроблення програм 
економічного розвитку держави. 
5. Учасники державного прогнозування та розроблення програм економічного розвитку. 
6. Функції і повноваження державних органів у прогнозуванні та розробленні програм. 
7. Система прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку. 
8. Методологія прогнозування та програмування, її складові. 
9. Економічні закони та їх використання в прогнозуванні та програмуванні макроекономіки. 
10. Принципи державного прогнозування і розроблення програм економічного розвитку. 
11. Повноваження державних органів управління в системі регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. 
12. Назвіть інституціональні сектори економіки та дайте визначення кожного із них. 
13. Важелі регулювання зовнішньо-економічної діяльності. 
14. Планування основних показників гуманітарної сфери України. 
15. Поняття економічно активного, зайнятого, самодіяльного, працездатного населення та праці.
16. Фінансовий план суб’єктів малого підприємництва. 
17. Показники обсягу виробництва та особливості розроблення плану діяльності зв’язку.
18. Опишіть макроекономічні показники економічного розвитку України. 
19. Показники розвитку окремих видів економічної діяльності. 
20. Охарактеризуйте показники економічного і соціального розвитку регіонів. 
21. Стратегічне та перспективне фінансове планування. 
22. Сутність та інформаційна база балансу грошових ресурсів. 
23. Особливість і специфіка балансового методу планування. Баланси економіки. Міжгалузевий 
баланс. 
24. Мета, завдання, елементи та джерела інформації складання балансу капітальних вкладень. 
25. Методи та етапи планування прибутку. 
26. Методика планування коштів соціального спрямування. 
27. Методика та процес складання балансу грошових потоків підприємства. 
28. Аналіз і оцінка сучасного соціально-економічного стану України. 
29. Фінансове планування та прогнозування на державних підприємствах. 
30. Аналіз функціонування та дієвості паливно-енергетичного комплексу. 

7

8

1. Теоретичні основи сутності прогнозування і планування. Методологія
2. Прогнозування і планування діяльності підприємств
3. Фінансовий план підприємства
4. Планування собівартості, прибутку (доходу) та рентабельності
5. Прогнозування та планування економічних процесів
6. Макроекономічне планування
7. Планування регіонального розвитку: сутність, форми, методи
8. Сутність бізнес-планування та особливості його здійснення на підприємстві
9. Планування в країнах з розвиненою ринковою економікою
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-диску-
сій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до виклада-
чів, співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і 
не залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і 
роботи у визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: QR Code: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги

Умови допуску до підсумкового контролю 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність 
за семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується екзаменом, визначається як сума балів  за поточну навчаль-
ну діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 
6) та балів за екзамен (не менше 24).
Загальна бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за 
національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни 
і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. Залік проводиться згідно з розкладу.
 QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

14

15

10

12

1 семестр 5 семестр Так 3 курс Цикл загальної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

11



Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання заліку з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості.  
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Політика дотримання академічної доброчесності14

Рекомендовані джерела інформації15

Основна (базова):
1. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України» // Уряд. кур’єр. — 2000. — 3 берез. 
2. Касьяненко В.О., Старченко Л.В. Моделювання та прогнозування економічних процесів. 
Конспект лекцій: Навч. посібник. Суми: ВТД “Університетська книга”, 2016. 185 с.. 
3. Кудлак В.Я. Фінансове планувння та прогнозування. Курс лекцій. Тернопіль:ТНТУ, 2016. 94 с
4. Білоусова О. С. Взаємодія держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного 
розвитку : [монографія]. Київ : ДУ ''Ін-т економіки та прогнозування НАН України'', 2017. 339 c. 
5. Тарасюк М. Бюджетне планування в Україні. Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. 2018. № 2. С. 
19-31.
6. Закон України «Про державні цільові програми» // Уряд. кур’єр. — 2004. — 21 квіт. 
7. Економіка і організація виробництва: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за 
технічними та інженерними спеціальностями / Петренко К. В., Скоробогатова Н. Є. - К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 2019. – 177 с.
Допоміжна:
1. Кудлак В.Я. Фінансове планувння та прогнозування : курс лекцій / В.Я. Кудлак. – Тернопіль : 
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 94 с.
2. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування: Навч. посіб. — К.: Центр навч. л-ри, 
2003. — 188 с. 
3. Методичні рекомендації щодо визначення потреби у фахівцях з повною вищою освітою / Уклад. 
НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України. — К.: Соцінформ, 2004. — 45 с. 
4. Основні показники, що використовуються при розробці прогнозу економічного і соціального 
розвитку України (суть, взаємозв’язки, методи розрахунку). — К.: Вид-во НДЕІ Мінекономіки 
України, 1996. — 91 с.
 Інформаційні ресурси:
1. Президент України http://www.president.gov.ua  
2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua
3. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua 
4. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
http://www.me.gov.ua 
5. Міністерство фінансів України https://www.mof.gov.ua/uk  
6. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 



Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!
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