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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

“Прогнозування” — одна з дисциплін, яка дає базу знань, необ-
хідну для ефективної діяльності фахівців у державному управлінні 
та місцевому самоврядуванні і для теоретиків, і для практиків. Це 
обумовлено з’ясуванням комплексу питань, пов’язаних з прогнозу-
ванням розвитку української державності, соціальних, економічних, 
гуманітарних процесів для реалізації державної політики в Україні.

Мета курсу — поглиблене вивчення прогнозування і шляхів його 
реалізації в процесі державного управління та місцевого самовряду-
вання, вироблення, здійснення, забезпечення системності державної 
політики передусім щодо формування єдиного гуманітарного просто-
ру в Україні та на регіональному рівні. Розглядаються основні теоре-
тико-методологічні засади прогнозування у виробленні та реалізації 
політики регіонального розвитку.

Вивчається прогнозування шляхів державного, національного та 
регіонального розвитку в Україні і Європі, різних сфер державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Всебічне засвоєння матеріалів курсу дає можливість студентам 
знати: 

• теоретичні і правові засади прогнозування державного управ-
ління та регіонального розвитку, його форми і методи для аналі-
зу та вирішення  суспільно знакових проблем; 

• основні напрями прогнозування державної та регіональної 
політики; 

• теорію і практику прогнозування політичного, соціально-еко-
номічного, гуманітарного загальнодержавного та регіонально-
го розвитку, архітектурно-містобудівної діяльності, земельної, 
екологічної політики.

Студенти повинні 
уміти використовувати:
• категорії прогнозування регіонального розвитку та державної 

політики, сучасні методологічні підходи щодо прогнозування;
• законодавчі акти, форми і методи прогнозування соціальних, 

економічних, політичних процесів, розвитку територій, земель-
них відносин, стану довкілля для вирішення регіональних проб-
лем;

• технологію, форми й методи стратегічного прогнозування роз-
витку регіону;
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• важелі прогнозування;
прогнозувати:
• шляхи регіонального розвитку та місце регіонального управлін-

ня в загальній системі державного управління; 
• ефективність діючих форм і методів державного управління за 

результатами аналізу програм розвитку територій, вітчизняно-
го й зарубіжного досвіду, їх реалізації в контексті європейської 
інтеграції, використовуючи методи порівняльного та інститу-
ційного аналізу;

• показники розвитку регіону на найближчу й віддалену перспек-
тиву на основі існуючого стану справ за умови наявних ресурсів 
у межах чинного правового поля шляхом порівняння ресурсів і 
потреб; 

• основні напрями розвитку і стан навколишнього середовища 
регіону;

• пріоритетні напрями розвитку регіону;
• проблеми, ресурсний потенціал і напрями регіонального роз-

витку;
• процеси становлення регіонального розвитку та його елементів, 

його інституційне забезпечення, політико-правові проблеми 
управління регіонами;

розробляти:
• прогнози державних, регіональних і галузевих програм гумані-

тарного та соціально-економічного розвитку за результатами 
аналізу державної політики та їх стану; 

• прогнози регіонального розвитку; 
• проекти нормативно-правових актів, спрямованих на підтрим-

ку підприємництва регіону, забезпечення функціонування гос-
подарських структур, які існують у різних формах власності, у 
регіонах на засадах конституційно-правової регламентації зако-
нодавчого та нормотворчого процесів;

• внутрішню нормативну документацію (накази, розпорядження) 
щодо виконання завдань міжнародних, державних, регіональ-
них, галузевих, міжгалузевих програм і проектів регіонального 
розвитку на засадах конкурсного відбору виконавців (тендер, 
грант, конкурс) шляхом застосування методів системного ана-
лізу;

• практичні рекомендації для органів державної влади й місце-
вого самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і 
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варіантів економічного регулювання регіонального розвитку 
на основі методів порівняльного аналізу стану національного і 
регіональних ринків, ступеня лібералізації економіки й фінан-
сової стабілізації, рівня ефективності приватизації;

контролювати:
• виконання заходів прогнозування, відповідних законодавчих і 

підзаконних актів в обумовлені терміни засобами адміністру-
вання.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ПРОГНОЗУВАННЯ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1
2
�
4
�
6

змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи 
прогнозування
Сутність, об’єкт, функції політики прогнозування
Цілі, завдання, критерії політики прогнозування
Загальні аспекти моделювання процесів
Екстраполяційне прогнозування
Теоретичне прогнозування
Прогнозування на основі судження

7

8
9

10
11
12
1�

змістовий модуль ІІ. Механізми прогнозування 
регіонального розвитку та державного управління
Прогноз як наукове передбачення в політиці регіонального 
розвитку та державному управлінні 
Соціально-інформаційні показники 
Моделювання соціально-політичних процесів
Моделювання механізму прийняття державних рішень
Стратегічне державне прогнозування
Стратегічне керування економічними процесами
Планування і технологія соціальних змін
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1 2

14
1�

16

змістовий модуль ІІІ. Прогнозування 
соціально-економічного та гуманітарного розвитку 
регіону
Прогнозування трудових і природних ресурсів регіону
Прогнозування бюджетних, фінансових та інвестиційних 
ресурсів регіону
Прогнозування регіональних гуманітарних процесів

Разом годин: 108

ЗМіСТ 
дисципліни 

“ПРОГНОЗУВАННЯ”

змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи 
прогнозування

Тема 1. Сутність, об’єкт, функції політики прогнозування
Сутність політики прогнозування як навчальної дисципліни. 

Предмет прогнозування. Функції політики прогнозування. Основи 
теорії прогнозування. Наукові основи розробки концепції прогно-
зування. Основні поняття прогнозу. Категоріальний аналіз поняття 
“прогноз”. Прогностичні принципи. Прогностичні ефекти. Класифі-
кація методів прогнозування. Типологія прогнозів. Аналіз і прогноз.

Література [16; 17; �1; �2; 42; �1; �2]

Тема 2. Цілі, завдання, критерії політики прогнозування 
Цілі політики прогнозування. Завдання політики прогнозуван-

ня. Критерії ефективності та практичної значущості прогнозування. 
Чинники, пріоритети та напрями реалізації прогнозування. Діагнос-
тика загальнодержавного та регіонального розвитку. Довгострокове, 
середньострокове та короткострокове прогнозування. Макропропор-
ції у прогнозуванні.

Література [16; 17; �1; �2; �2]

Тема 3. Загальні аспекти моделювання процесів
Моделювання соціальних, економічних і гуманітарних процесів. 

Відбір ознак для побудови моделі. Виявлення прихованих чинників. 
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Методи моделювання. Метод опитування експертів. Сутність моде-
лювання соціальних, економічних і гуманітарних процесів у регіоні. 
Організація моделювання розвитку регіону. Організаційно-правові 
засади моделювання регіонального управління. Централізація і де-
централізація в моделюванні політики регіонального розвитку. Мо-
делювання регіональної політики держави та її основні компоненти.

Література [16; 17; �1; �2; �0; �2]

Тема 4. Екстраполяційне прогнозування
Постійність, регулярність, надійність і обґрунтованість даних у 

екстраполяційному прогнозуванні. Віковий тренд. Сезонні варіації. 
Циклічні флуктації. Іррегулярні коливання. Оцінка лінійних трен-
дів. Скорочення відхилень. Зведення відхилень. Регресійний аналіз. 
Лінійність часових рядів. Нелінійність спостережень. Нелінійні ча-
сові ряди. Коливання функції між границями. Цикли. Криві зрос-
тання та спаду. “Катастрофи”. Класичний аналіз часових рядів. Екс-
поненціальне зважування. Трансформування даних. Методологія 
катастроф. Переривані процеси. Системи як ціле. Інкрементальне 
запізнення. Катастрофічні зміни політки.

Література [16; 17; �1; �2; �2]

Тема 5. Теоретичне прогнозування
Прогностичні оцінки. Відображення теорії. Конвергентні, дивер-

гентні та циклічні аргументи. Мережний графік. Ланцюг позитивно-
го зворотного зв’язку. Теоретичне моделювання: цілі (дескриптивні, 
нормативні), форми вираження (вербальна, символічна, процедурна) 
та методологічні функції (сурогатна, перспективна). Каузальне моде-
лювання. Аналіз шляхів. Маршрутний графік. Рекурсивні каузальні 
взаємини. Регресійний аналіз. Проста і множинна регресія. Принцип 
найменших квадратів. Графік розсіювання. Лінія регресії. Середні 
відхилення. Точкове й інтервальне оцінювання. Точкові оцінки. Ко-
реляційний аналіз.

Література [16; 17; �1; �2; �2]

Тема 6. Прогнозування на основі судження
Метод Дельфі. Анонімність. Селективна анонімність. Поляри-

зований статистичний відгук. Ітерація. Контрольований зворотний 
зв’язок. Неконтрольований зворотний зв’язок. Статистичний харак-
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тер групової відповіді. Структурований конфлікт. Комп’ютерні те-
леконференції. Соціальна тенденція. Дисперсія (інтерквартильний 
ряд). Щільність розподілення (гістограми і полігони частот). Одно-
стайність експертів. Аналіз перехресних впливів. Матриця перехрес-
них впливів. Форма (напрям), сила і фактична тривалість зв’язку. 
Підсилювальні та несприйнятливі зв’язки. Дерева релевантності. 
Оцінка здійсненності. Методика оцінки здійсненності. Позиція, на-
явні ресурси, їхня відносна пріоритетність у прогнозуванні.

Література [16; 17; �1; �2; �2]

змістовий модуль ІІ. Механізми прогнозування регіонального 
розвитку та державного управління 

Тема 7. Прогноз як наукове передбачення в політиці 
регіонального розвитку та державному управлінні

Прогноз у політиці регіонального розвитку та державному управ-
лінні. Основні категорії прогнозу політики регіонального розвитку 
та державного управління. Прогнозування розвитку адміністратив-
но-територіальної системи України. Теоретичні засади прогнозуван-
ня регіонального управління. Прогнозування системи територіальної 
організації влади в контексті європейської інтеграції України. 

Література [16; 17; �1; �2; �2; 60]

Тема 8. Соціально-інформаційні показники
Методологічний підхід до проблеми соціальних показників. По-

казники способу життя в інформаційних моделях. Система техноло-
гічного оцінювання. Прогностичні показники, засновані на аналізові 
реклами. Інформаційні принципи та глобальні моделі.

Література [16; 17; �1; �2; �1; �2]

Тема 9. Моделювання соціально-політичних процесів
Оптимальний підхід та оптимальні моделі у вивченні соціаль-

но-політичних процесів. Типи моделей соціальних явищ і процесів. 
Штучний інтелект у вивченні політичного мислення. 

Література [4; 16; 17; �1; �2; �2; 61]



9

Тема 10.  Моделювання механізму прийняття державних 
рішень

Державні рішення як об’єкт системного аналізу. Інформаційна 
модель процесу прийняття державних рішень. Модель механізму 
прийняття державних рішень. Організація зовнішніх економічних 
потоків. Організація аналізу ситуації.

Література [�; 16; 17; �1; �2; �2]

Тема 11.  Стратегічне державне прогнозування
Прогнозування глобальних стратегічних змін. Схема прогнозу-

вання стратегічних змін у державній політиці. Стратегічний кількіс-
ний аналіз процесів соціально-економічного і політичного розвитку 
держави.

Література [16; 17; 2�; 24; 2�; �1; �2; �2; �6]

Тема 12.  Стратегічне керування економічними процесами
Стратегічна розвідка. Роль інформаційної культури в інформа-

ційній розвідці. Інформаційні технології та система управління. По-
будова і реалізація стратегії бізнесу. Моделювання і складний аналіз 
ресурсів. Глобальні стратегії економіки.

Література [16; 17; �1; �2; �2; �9]

Тема 13.  Планування і технологія соціальних змін
Визначальні моменти і сутність плану. Характеристика плануван-

ня. Співвідношення прогнозу і плану. Технологія соціальних змін. 
Технологія соціальних змін у регіоні. Прогнозування соціальних 
змін.

Література [4; 6; 16; 17; �1; �2; �2; 61]

змістовий модуль ІІІ. Прогнозування соціально-економічного 
та гуманітарного розвитку регіону

Тема 14.  Прогнозування трудових і природних ресурсів 
регіону

Прогнозування управління соціально-економічним розвитком ре-
гіону. Ресурсний потенціал регіонів. Прогнозування розвитку інфра-
структури регіону (виробничої, соціальної, транспортної, наукової). 
Прогнозування житлових ресурсів. Прогнозування економічного 
зростання у сфері надання громадських послуг, трудових ресурсів 
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регіону. Прогнозування земельних ресурсів регіону, охорони навко-
лишнього середовища та раціонального природокористування у ре-
гіоні. Прогнозування містобудівної діяльності.

Література [16; 17; �1; �2; �2]

Тема 15.  Прогнозування бюджетних, фінансових 
та інвестиційних ресурсів регіону

Прогнозування сталості розвитку регіону та її критерії. Комплекс-
ність оцінки сталості розвитку регіону. Прогнозування регіональної 
соціально-економічної політики. Прогнозування бюджетних, фінан-
сових та інвестиційних ресурсів регіону і регіональних підприємств. 
Прогнозування фінансово-кредитних ресурсів регіону та регіональ-
них підприємств. Прогнозування інвестиційної діяльності.

Література [4; 16; 17; �1; �2; �2]

Тема 16.  Прогнозування регіональних гуманітарних процесів 
Прогнозування освітянського процесу реалізації державної мов-

ної політики в інформаційному просторі регіону. Прогнозування 
культурних, духовних, конфесійних процесів регіону. Прогнозування 
демографічних і міграційних процесів титульного етносу та націо-
нальних меншин. Прогнозування конфліктів.

Література [2; 16; 17; �1; �2; �2]

ВКАЗіВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти (слухачі) виконують 
контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студент ви- 
значає самостійно за останньою цифрою номера своєї залікової книж-
ки.

Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4 
обсягом не менш ніж 12 сторінок друкованого тексту (Times New 
Roman, 14). Для чіткого та послідовного викладу матеріалу необхід-
но скласти план контрольної роботи, де мають бути такі обов’язкові 
структурні частини: 

 вступ (обсягом до 2 сторінок), де висвітлюються сутність і зна-
чення теми; 

 основна частина, де розкривається зміст питань теми роботи, 
наводяться зауваження; 

 висновки, де підсумовується зібраний матеріал і містяться 
пропозиції; 
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 список використаних джерел, на які даються посилання в 
тексті.

Контрольну роботу оформляють відповідно до методичних вимог: 
титульна сторінка, де вказується тема роботи, прізвище та ім’я вико-
навця, його група та навчальний структурний підрозділ (інститут, ка-
федра), дата виконання, підпис виконавця. 

У встановлений термін робота подається на перевірку на кафед-
ру. До заліку студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено 
позитивно.

У ході написання контрольної роботи студент має використову-
вати вітчизняний і зарубіжний інформаційний матеріал, самостійно 
проводити пошук документальної та фактографічної інформації, сис-
тематизовувати та узагальнювати дані, виявляти ключові моменти, 
користуючись електронною поштою і матеріалами телеконференцій 
мережі Інтернет. При необхідності слід реферувати документи, фор-
мулювати грамотно власні погляди на явища, події та процеси. 

ТЕМИ  КОТРОЛЬНИХ  РОБіТ

 1. Сутність, об’єкт, функції прогнозування.
 2. Цілі, завдання, критерії прогнозування.
 �. Прогнозування в адміністративно-територіальній системі Украї-

ни.
 4. Моделі прогнозування.
 �. Динаміка прогнозування.
 6. Фактографічний метод прогнозування.
 7. Прогнозування регіонального розвитку.
 8. Роль прогнозування в політиці регіонального розвитку в Україні 

та зарубіжних країнах.
 9. Прогнозування реалізації державної мовної політики.
 10. Прогнозування культурних процесів у державі та регіоні.
 11. Прогнозування конфесійних процесів у регіональному гумані-

тарному просторі.
 12. Прогнозування міжетнічної інтеграції у регіональному розвитку.
 1�. Екстраполяційне прогнозування.
 14. Прогнозування на основі судження. 
 1�. Прогнозування сталого розвитку регіону.
 16. Теоретичне прогнозування.
 17. Цілі політики прогнозування. 
 18. Завдання політики прогнозування. 
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 19. Критерії ефективності та практичної значущості прогнозування. 
 20. Чинники, пріоритети та напрями реалізації прогнозування. 
 21. Діагностика загальнодержавного та регіонального розвитку. 
 22. Довгострокове, середньострокове та короткострокове прогнозу-

вання. 
 2�. Макропропорції у прогнозуванні.
 24. Прогнозування розвитку наукової інфраструктури регіону.
 2�. Прогнозування розвитку соціально-економічної інфраструктури 

комунікаційного комплексу регіону.
 26. Прогнозування земельної політики в Україні.
 27. Прогнозування відтворення трудових ресурсів регіону.
 28. Прогнозування демографічних і міграційних процесів титульно-

го етносу та національних меншин.
 29. Постійність, регулярність, надійність і обґрунтованість даних у 

екстраполяційному прогнозуванні. 
 �0. Віковий тренд, сезонні варіації, циклічні флуктації та іррегулярні 

коливання. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сутність прогнозування.
 2. Критерії та показники прогнозування.
 �. Цілі прогнозування.
 4. Проаналізуйте сучасні механізми й методи прогнозування залу-

чення кредитних та інвестиційних ресурсів в економіку регіону.
 �. Охарактеризуйте прогнозування формування та виконання міс-

цевих бюджетів і фінансів.
 6. Особливості прогнозування регіонального розвитку на сучасно-

му етапі розвитку України.
 7. Категорії прогнозування регіонального управління, місцевого са-

моврядування щодо регіонального розвитку.
 8. Дайте оцінку лінійних трендів.
 9. Поясніть типологію прогнозів.
 10. Фактографічний метод прогнозування.
 11. Сутність прогностичних принципів. 
 12. Охарактеризуйте прогностичні ефекти. 
 1�. Класифікація методів прогнозування.
 14. Охарактеризуйте екстраполяційне прогнозування. 
 1�. Визначте постійність, регулярність, надійність і обґрунтованість 

даних у екстраполяційному прогнозуванні. 
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 16. Охарактеризуйте віковий тренд.
 17. Дайте оцінку сезонних варіацій.
 18. Сутність циклічних флуктацій.
 19. Поясніть іррегулярні коливання.
 20. З’ясуйте скорочення відхилень.
 21. Розкрийте зведення відхилень. 
 22. Дайте оцінку регресійному аналізу. 
 2�. Проаналізуйте лінійність часових рядів. 
 24. Розкрийте нелінійність спостережень. 
 2�. Нелінійні часові ряди. 
 26. Висвітліть коливання функції між границями.
 27. Дайте приклади циклів у прогнозуванні.
 28. Проаналізуйте криві зростання, спаду, “катастрофи”.
 29. Класичний аналіз часових рядів. 
 �0. Дайте оцінку лінійних трендів.
 �1. Наведіть приклади нелінійних часових рядів.
 �2. Експоненціальне зважування. 
 ��. Трансформування даних. 
 �4. Методологія катастроф. 
 ��. Що таке переривані процеси?
 �6. Поясність інкрементальне запізнення.
 �7. Визначте катастрофічні зміни політики.
 �8. Наведіть прогностичні оцінки.
 �9. Сутність відображення теорії.
 40. Конвергентні, дивергентні та циклічні аргументи. 
 41. Проаналізуйте мережний графік. 
 42. Ланцюг позитивного зворотного зв’язку.
 4�. Теоретичне моделювання: цілі (дескриптивні, нормативні), фор-

ми вираження (вербальна, символічна, процедурна), методоло-
гічні функції (сурогатна, перспективна).

 44. Наведіть приклади каузального моделювання. 
 4�. Дайте приклад аналізу шляхів. 
 46. Охарактеризуйте маршрутний графік. 
 47. Що таке рекурсивні каузальні взаємини? 
 48. Розкрийте сутність регресійного аналізу. 
 49. Проста і множинна регресія. 
 �0. Принцип найменших квадратів. 
 �1. Сутність графіка розсіювання. 
 �2. Що таке лінія регресії? 
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 ��. Назвіть можливі середні відхилення. 
 �4. Охарактеризуйте точкове й інтервальне оцінювання. 
 ��. Назвіть точкові оцінки.
 �6. Сутність кореляційного аналізу. 
 �7. Дайте визначення методу Дельфі.
 �8. Назвіть особливості анонімності та селективної анонімності. 
 �9. Сутність поляризованого статистичного відгуку. 
 60. Що таке ітерація?
 61. Особливості контрольованого зворотного зв’язку.
 62. Статистичний характер групової відповіді. 
 6�. Окресліть структурований конфлікт. 
 64. Виокремте дисперсію (інтерквартильний ряд). 
 6�. Особливості щільності розподілення (гістограми і полігони час-

тот).
 66. Проаналізуйте перехресні впливи.
 67. Визначте матрицю перехресних впливів.
 68. Дайте визначення формі (напряму), силі і фактичній тривалості 

зв’язку. 
 69. Розкрийте підсилювальні та несприятливі зв’язки.
 70. Наведіть приклади дерев релевантності. 
 71. Дайте оцінку здійсненності та методика її оцінювання. 
 72. Визначте позицію, наявні ресурси, їхню відносну пріоритетність 

у прогнозуванні.
 7�. Проблема прогнозування енерго- та ресурсозберігаючих техноло-

гій у регіонах.
 74. Проаналізуйте політико-правові проблеми прогнозування. 
 7�. Дайте оцінку прогнозуванню кредитних ризиків і рейтингів ре-

гіонів.
 76. Основні напрями прогнозування реформування адміністратив-

но-територіальної системи в сучасній Україні. 
 77. Сутність типової моделі процесу прогнозування регіонального 

розвитку.
 78. Особливості прогнозування розвитку наукової інфраструктури 

регіону.
 79. Подайте у вигляді діаграми розвиток інфраструктури регіону 

(міста, території).
 80. Порівняйте динаміку зміни доходів і видатків місцевих бю-

джетів.
 81. Розкрийте структуру прогнозування фінансово-кредитних ре-

сурсів регіону. 
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 82. Спрогнозуйте головні напрями стратегії регіонального розвитку.
 8�. Підготуйте прогноз проведення збалансованої регіональної фі-

нансово-бюджетної політики. 
 84. Спрогнозуйте комунікативне забезпечення регіону.
 8�. Ознайомте із теорією та практикою прогнозування місцевих фі-

нансів зарубіжних країн.
 86. Проаналізуйте напрями прогнозованих змін основних характе-

ристик трудових ресурсів регіону. 
 87. Охарактеризуйте порядок підготовки прогнозів регіонального 

розвитку. 
 88. Особливості прогнозування розвитку транспортної інфраструк-

тури регіону. 
 89. Окресліть прогнози розвитку фінансово-інвестиційних ресурсів 

регіону.
 90. Виділіть головні принципи та перспективи прогнозування ефек-

тивного використання трудових ресурсів регіону.
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