
МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА 
МІКРО-, МЕЗО- ТА МАКРОРІВНЯХ 

 
Мета курсу – є набуття теоретичних та практичних знань про наявні методологічні 

засади аналізу соціально-економічних показників на різних рівнях дослідження і їх 
систематизацію; формування у майбутніх фахівців знань і навичок, необхідних для 
наукового передбачення тенденцій економічного розвитку, застосування методів аналізу та 
прогнозування на рівні національної економіки та окремих ринків; набуття креативного 
підприємницького мислення в роботі з результатами аналізу. 

Дисципліна «Методологія аналізу соціально-економічних показників на мікро-, мезо- 
та макрорівнях» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: 
«Економічна теорія», «Мікроекономіка  і макроекономіка», «Статистика», «Бухгалтерський 
облік», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», вона інтегрується з вивченням 
дисциплін: «Логістика», «Основи науково-аналітичних досліджень». Вивчення дисципліни 
формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: «Обґрунтування 
господарських рішень та оцінювання ризиків», «Аналіз конкурентоспроможності», 
«Потенціал і розвиток підприємства». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прийняття фінансово-інвестиційних, фінансово-управлінських 
і організаційних рішень на основі аналізу соціально-економічних показників, володіти 
понятійно-термінологічним апаратом економічного аналізу, проводити аналіз і виявляти 
тенденції у зміні соціально-економічних показників та здійснювати інтерпретацію 
одержаних результатів, освоєння інструментарію розробки відбору показників для мікро-, 
мезо- та макроанаоізу, аналізу ефективності методологічного інструментарію на різних 
рівнях дослідження, обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення управлінських рішень 
з урахуванням результатів аналізу та прогнозів. 

Програмні результати навчання: 
знати: фундаментальні основи, принципи, форми та особливості аналізу соціально-
економічних показників та його методологічних засад; особливості прогнозної 
ретроспекції, прогнозного діагнозу, прогнозної проспекції; сферу застосування експертних 
методів, методів екстраполяції та моделювання; методи мікроекономічного прогнозування 
для аналізу ефективності функціонування економічних систем; обґрунтування 
інвестиційних рішень та прогнозування впливу реалізації проектів на макро-, мезо- та 
мікрорівні.  
вміти: проводити передпрогнозні дослідження і аналіз об’єкта прогнозування; 
ідентифікувати альтернативи економічного прогнозування та аналізу соціально-
економічних показників; застосувати отримані знання у якості інструмента розв’язання 
прикладних проблем сучасної економіки на макрорівні; розробляти пропозиції щодо 
вдосконалення управлінських рішень з урахуванням прогнозів та результатів аналізу; 
застосовувати здобуті знання для оцінки запропонованих варіантів управлінських рішень; 
володіти: арсеналом управлінських рішень щодо результатів аналізу соціально-
економічних показників на мікро-, мезо- та макрорівнях; навичками використання 
результатів економічного аналізу в складанні типових документів; методами аналізу та 
прогнозування показників діяльності як світового господарства і національних економік, 



так і окремих ринків; методиками аналізу результатів наукових досліджень у глобальному 
масштабі.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ. Сутність 
економічного аналізу. Економічне прогнозування. Понятійний апарат аналізу соціально-
економічних показників. Аналіз ринків. Актуальність і основні аспекти аналізу та 
економічного прогнозування. Необхідність та ефективність аналізу. Методичні аспекти 
аналізу соціально-економічних показників. Загальні методологічні засади економічного 
прогнозування. Основні форми наукового передбачення: гіпотези, прогноз, програми, план, 
проекти. Форми поєднання прогнозу і плану, їх єдність і відмінність. Види прогнозів за 
метою прогнозування, періодом упередження, суб’єктами і об’єктами прогнозування, 
рівнем інформаційної забезпеченості, ієрархічним рівнем використання. Основні типи 
інформації для аналізу та джерела її отримання. Неформальна інформація. Послідовність 
розробки соціально-економічних показників. Організація економічного аналізу. Прогнозна 
ретроспекція, прогнозний діагноз, прогнозна проспекція. Необхідність та основні принципи 
аналізу об`єкта прогнозування. Класифікація об`єктів економічного аналізу за 
масштабністю, складністю, за ступенем детермінованості, інформаційного забезпечення. 
Методи аналізу. Вибір методу економічного аналізу та прогнозування. Ступінь формалізації 
як основний критерій класифікації методів аналізу. Сценарний метод. Експертні методи та 
оцінка якості економічних показників. Область застосування експертних оцінок. 
Характеристика методів індивідуальних і колективних експертних оцінок. Методи 
екстраполяції. Аналітичне вирівнювання тренду (криві зростання). Моделювання. Методика 
оцінки параметрів моделей. Дисперсійний аналіз. Методи кластерного аналізу. Оцінка 
якості соціально-економічних показників.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


