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1. Загальна інформація
Навчальна дисципліна викладається у п’ятому семестрі  денна ф. навчання; у дев’ятому
семестрі  заочна ф. навчання
Тип дисципліни
Мова викладання
Кількість кредитів – 3, годин – 90
Форма навчання
Аудиторні заняття, годин:
всього
спец. 051
Самостійна робота, годин
Форма підсумкового контролю
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2. Анотація навчальної дисципліни
Дисципліна «Основи прогнозування» є однією з фундаментальних дисциплін
економічного циклу, яка дозволяє кількісно визначити зв’язки між показниками економічних
систем, вивчати закономірності їх формування і тенденції розвитку з позицій досягнення
найкращих результатів в заданих умовах.
3. Мета навчальної дисципліни
Метою дисципліни «Основи прогнозування» є засвоєння знань про статистичні методи і
моделі прогнозування соціально-економічних процесів.
Завдання: вивчення теоретичних основ методології соціально-економічного
прогнозування; набуття вмінь застосування методів прогнозування при розробці прогнозів
соціально-економічних процесів.
В результаті вивчення дисципліни «Основи прогнозування» студент повинен:
знати принципи і методи виявлення тенденцій найважливіших економічних явищ у
минулому і теперішньому та вміти оцінювати можливості розповсюдження знайдених
закономірностей у майбутньому;
вміти виявляти можливі напрямки економічного росту та обґрунтувати найкращі
варіанти розвитку у майбутньому.
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною
5. Зміст навчальної дисципліни

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси

Види контролю: поточний; підсумковий: диф. залік  спец. 051 денної і заочної ф. н.
Нарахування балів
Інформаційні ресурси
7. Політика навчальної дисципліни
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з
урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».
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