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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Моделювання і прогнозування 

економіки бізнесу» 

 

Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Вибіркова навчальна дисципліна 

Мова 

викладання 

українська 

Статус дисципліни - вибіркова 

Курс/семестр вивчення 3 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість 

модулів 

5 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість:1 семестр - 150 годин 

- лекції: 20 год. 

- практичні заняття: 40 годин 

- самостійна робота: 90 годин 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК 

 

 

 

Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

 

Мета навчальної дисципліни: формування системних знань щодо 

галузі багатовимірного аналізу, моделювання динаміки, структури та 

взаємозв’язків соціально-економічних явищ і процесів, а також прикладні 

аспекти бізнес-планування становлення і розвитку підприємницької 

діяльності. 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення принципів 

організації аналітичних спостережень, методик та правил розрахунків 

показників економічного аналізу явищ і процесів; набуття вмінь і навичок 

планування, аналізу та прогнозування, виявлення резервів підвищення 

ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на 

основі запровадження інновацій, ефективних форм господарювання і 

управління. 

 

 

 

 



Таблиця 2 – Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач  

Програмні результати навчання  

Здатність виявляти та 

вирішувати прикладні 

задачі та проблеми у 

професійній діяльності, 

приймати обґрунтовані 

рішення 

Володіти системними методами моделювання, 

аналізу і прогнозування суспільно-економічних 

та маркетингових явищ в системі ефективного 

інформаційного забезпечення 

Оцінювати та аналізувати фінансову, облікову, 

економічну, маркетингову інформацію, 

застосовувати фінансово-економічні методи та 

інструменти для розв’язання практичних 

завдань у професійній діяльності. 

 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Теоретичні основи моделювання економіки бізнесу  

 

Тема 1. Методологічні основи системного та економічного моделювання 

та прогнозування 

Поняття системного та економічного моделювання та прогнозування в 

сучасній економіці. Методологічні особливості прогнозування економічних 

систем. Системне прогнозування розвитку засобів підприємницької 

діяльності. Прогнозування економічних систем по числових параметрах. 

Моделі прогнозування за узагальненими критеріями   
 

Тема 2. Моделі прогнозування економічних об’єктів 

Кількісні методи в економічних дослідженнях. Системний підхід та 

моделювання економічних процесів. Кількісні методи прогнозування. 

Класифікація методів прогнозування. Нейронні мережі як інструмент 

прогнозування.  

 

Тема 3. Формування інформаційної бази моделі 

Формування інформаційної бази статистичних моделей. Суть 

інформаційного моделювання. Роль інформаційних моделей у системі 

управління і регулювання соціально-економічних процесів. 

 

Тема 4. Моделювання та прогнозування тенденцій розвитку 

Методологічні засади моделювання динаміки. Трансформації часових 

рядів. Типи трендових моделей. Моделювання процесів з насиченням 

 

 



Модуль 2. Методи моделювання економіки бізнесу  

 

Тема 5. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану 

Зміст бізнес-плану. Структура бізнес-плану. Логіка розробки бізнес-

плану. Стиль написання бізнес-плану. Оформлення бізнес-плану. Титульний 

аркуш бізнес-плану. Сторінка змісту бізнес-плану. Резюме бізнес-плану 

 

Тема 6. Методологічні засади моделювання бізнес-структур  

Ідентифікація бізнес-процесів підприємства. Розробка моделі процесів 

верхнього рівня і декомпозувати її. Вибір процесу для вдосконалення. 

Розробка моделі і аналіз обраного вектора вдосконалення бізнес-процесу. 

Розробка методичних рекомендацій щодо вдосконалення бізнес-процесів. 

 

Тема 7. Діагностика конкурентного середовища суб’єкта 

підприємницької діяльності 

Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу. Діагностика 

зовнішнього середовища безпосереднього впливу. Методики діагностики 

галузі. Оцінка конкурентного середовища галузі. Галузеві ключові фактори 

успіху. Аналіз привабливості галузі та визначення її перспектив. 

 

Тема 8. Оцінювання комерційних ризиків 

Процес управління комерційним ризиком. Аналіз та оцінювання 

комерційного ризику. Методи аналізу ступеня ризику. Інтегрована система 

управління комерційними ризиками.  

 

Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми  

(лекції) та питання 

теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Назва теми та 

питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного 

заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 Завдання 

самостійної 

роботи в розрізі 

тем К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Модуль 1. Теоретичні основи моделювання економіки бізнесу 

Тема 

1. Методологічні 

основи системного 

та економічного 

моделювання та 

прогнозування 

4 

Ознайомлення з 

теоретичним 

матеріалом, виконання 

практичних завдань, 

виконання 

індивідуальних 

завдань, теоретичне 

опитування 

6 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

12 

Тема 2. Моделі 

прогнозування 

економічних 
2 

Ознайомлення з 

теоретичним 

матеріалом, виконання 

6 

 

 

Виконати 

тести 

самоконтролю 
12 



об’єктів практичних завдань, 

виконання 

індивідуальних 

завдань, теоретичне 

опитування 

 знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

 

Тема 3. Формування 

інформаційної бази 

моделі 

2 

Ознайомлення з 

теоретичним 

матеріалом, виконання 

практичних завдань, 

виконання 

індивідуальних 

завдань, теоретичне 

опитування 

4 

 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

 

10 

Тема 4. 

Моделювання та 

прогнозування 

тенденцій розвитку 
2 

Ознайомлення з 

теоретичним 

матеріалом, виконання 

практичних завдань, 

виконання 

індивідуальних 

завдань, теоретичне 

опитування 

4 

 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

 

10 

      

Модуль 2. Методи моделювання економіки бізнесу 

Тема 5. Структура, 

логіка розробки та 

оформлення бізнес-

плану 
2 

Ознайомлення з 

теоретичним 

матеріалом, виконання 

практичних завдань, 

виконання 

індивідуальних 

завдань, теоретичне 

опитування 

4 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

 

10 

Тема 6. 

Методологічні 

засади моделювання 

бізнес-структур  
2 

Ознайомлення з 

теоретичним 

матеріалом, виконання 

практичних завдань, 

виконання 

індивідуальних 

завдань, теоретичне 

опитування 

4 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

12 

Тема 7. Діагностика 

конкурентного 

середовища 

суб’єкта 

підприємницької 

2 

Ознайомлення з 

теоретичним 

матеріалом, виконання 

практичних завдань, 

виконання 

6 

 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

12 



діяльності індивідуальних 

завдань, теоретичне 

опитування 

індивідуальні 

завдання. 

 

Тема 8. Оцінювання 

комерційних 

ризиків 

4 

Ознайомлення з 

теоретичним 

матеріалом, виконання 

практичних завдань, 

виконання 

індивідуальних 

завдань, теоретичне 

опитування 

6 

 

12 

Разом 20  40  90 

 

Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів» 

 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 
 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1: тести  (15 балів), практичні роботи (15 балів), 

самостійна робота (10 балів), поточна модульна робота (10 

балів) 

50 

Модуль 2: тести  (15 балів), практичні роботи (15 балів), 

самостійна робота (10 балів), поточна модульна робота (10 

балів) 

50 

Разом 100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 
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