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Вступ
Розвиток економічних зв’язків між країнами, стрімке зростання
масштабу процесу глобалізації, збільшення рівня конкуренції на
світовому ринку вимагає від вітчизняних підприємств постійного втілення
заходів щодо забезпечення розвитку своєї зовнішньоекономічної
діяльності. Процес планування діяльності підприємства обмежується та
ускладнюється рядом об’єктивних і суб’єктивних причин. Перш за все,
підприємство не володіє повними даними про свій поточний та майбутній
стан і не в змозі передбачити всі зміни, що можуть статися в середовищі
його функціонування. Навіть сучасні підприємства, що володіють
потужними інформаційними системами та мають доступ до цінних
джерел інформації, не в змозі повністю виключити невизначеність, і
відповідно, повністю спланувати свою діяльність. Оскільки, усунення
невизначеності є нездійсненним завданням через неможливість
виключити вплив зовнішніх факторів, різноманітності неспівпадаючих
інтересів та дій. Невизначеність характеризується нечіткістю
використовуваних думок і оцінок експертів, неповнотою й неточністю
даних про основні параметри і умови об’єкта прогнозування.
Найбільша
складність
прогнозування
зовнішньоекономічної
діяльності підприємства і фірми зумовлена високою динамічністю,
багатофакторним характером формування та важкою передбачуваністю
зовнішньоекономічних зв’язків. Ефективність та ймовірність вдалого
здійснення зовнішньоекономічної діяльності залежить від багатьох
факторів. Тому виникає необхідність прогнозування та планування
здійснення ЗЕД за допомогою методів економіко-математичного
моделювання.
Однією з найбільш актуальних задач, що стоять сьогодні перед
провідним компаніями, що здійснють зовнішньоекономічну діяльність
визначення перспективної стратегії та тактики поведінки підприємства
на сучасні програмні продукти та онлайн технології з метою поліпшення
якості прийнятих управлінських рішень.
Моделювання – основний специфічний метод, що застосовується
для аналізу, визначення тенденцій розвитку суб’єктів господарювання.
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Це набуває особливу важливість для тих підприємств й організацій, що
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Розробка стратегії та
тактики поведінки на ринках закордонних держав є складно
структурованою проблемою, що вимагає від менеджерів своєчасного
знання тенденцій розвитку аналізованих процесів та прогнозування
основних індикаторів їх діяльності на зовнішніх ринках.
Даний курс дозволить ефективно використовувати методи
моделювання зовнішньоекономічних процесів, будувати економікоматематичні моделі опису економічних процесів, визначати майбутні
наслідки зовнішньоекономічної діяльності на підставі прогнозування
відповідних індикаторів, здійснювати візуалізацію результатів розрахунки,
застосовуючи сучасні програмні продукти та онлайн технології.
Метою дисципліни є придбання майбутніми фахівцями в сфері
міжнародної діяльності знань в галузі побудови та використання
економетричних моделей, що є інструментами оцінки, аналізу та
прогнозування складних соціально-економічних систем, які функціонують
в умовах високого рівня невизначеності та ризику як національної, так й
світової ринкової економіки.
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
отримання цілісного уявлення про процес прогнозування соціальноекономічних явищ; набуття знань щодо класів економетричних методів та
моделей, що описують поведінку об’єкту зовнішньоекономічної діяльності
чи процесу;
придбання навичок попередньої обробки інформації щодо
діяльності організацій; що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
набуття навичок у розробці простих та економетричних моделей
прогнозування;
отримання практичних навичок щодо прогнозування поведінки
організацій на підставі експертних методів;
набуття навичок розробки управлінських рішень на підставі
прогнозування процесів.
Об'єктом навчальної дисципліни є економічна система
(організація, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність) та процеси, що
відбивають основні сфери її життєдіяльності.
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Предметом навчальної дисципліни є моделі прогнозування
реальних зовнішньоекономічних систем та процесів.
Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування
компетентностями): Базові знання з дисципліни економічного та
математичного циклу, зокрема, вища математика, статистика,
інформатика, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
базові категорії прогнозування;
класифікацію методів прогнозування;
засоби пошуку релевантної інформації для побудови моделей
прогнозування;
принципи моделювання економічних систем та процесів;
особливості використання економетричних методів та моделей для
оцінки та аналізу відповідних економічних явищ та процесів;
етапи побудови економетричних моделей апроксимації економічних
процесів;
критерії оцінки статистичної значущості параметрів економетричних
моделей та адекватності цих моделей в цілому;
підходи до дослідження часових рядів економічних процесів;
інструменти реалізації експертного аналізу.
вміти:
здійснювати вибір доцільного методу прогнозування явищ та
процесів у зовнішньоекономічній діяльності підприємств та організацій;
проводити попередню обробку інформації для побудови моделей;
здійснювати
постановку
задач
прогнозування
соціальноекономічних процесів підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну
діяльність;
формувати управлінські рішення щодо розвитку організації на
підставі використання простих методів прогнозування;
формувати плани розвитку організації та основних сфер її
життєдіяльності на підставі прогнозування основних показників
ефективності діяльності за допомогою економетричних моделей;
визначати сценарії перебігу процесів із застосування експертного
методу прогнозування.
комунікації:
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навички толерантного ставлення до іншої думки при вирішенні
завдання
вміння використовувати різнні програмні продукти та додатки для
вирішення прикладних бізнес-задач;
здатність до критики й самокритики;
розвиток креативного мислення при вирішенні поставлених
завдань.
вміння вести дискусію й презентувати результати аналітичних
досліджень.
автономність і відповідальність:
виділяти серед різноманітних пропозицій щодо вирішення
проблеми інформацію, яка дозволяє це здійснити;
розвитоккреативного мислення при вирішенні поставлених завдань;
прагнення до неперервного особистісного та професійного
вдосконалення.
У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється оволодінню студентами професійними компетентностями, що
наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення
навчальної дисципліни
Назва
компетентності
Здатність
набувати
теоретичні знання зі статистичного
моделювання та прогнозування та
отримувати навички формування
інформаційного
простору
дослідження.
Розробляти
ефективні
рішення
з
використанням
економіко-математичних
методів
та моделей, здійснювати аналіз
адекватності моделей.

Складові компетентності
Проводити первинний аналіз інформаційного
простору дослідження
Здатність підготовити інформацію для обробки
методами та моделями прогнозування
Володіти методиками прогнозування економічних
ситуацій
Розуміння сутності вирішуваних завдань за
допомогою методів та моделей прогнозування
Здатність до моделювання та прогнозування
взаємозв’язків між процесами та явищами у
зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів
господарювання
Здатність обирати методи та моделі прогнозування
процесів у зовнішньоекономічній діяльності
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Здатність до формування
управлінських
рішень
щодо
поведінки
підприємства
на
міжнародних
ринках
при
використанні
сучасних
інформаційних засобів обробки
великих
масивів
економічних
даних.

Готувати інформацію для аналізу, адекватно
обирати економетричні
методи оцінювання е
економічної ситуації, здійснювати розрахунки
параметрів моделей та перевіряти на відповідність
реальним
процесам
у
зовнішньоекономічній
діяльності
Використовувати відповідні критерії для аналізу
рівня достовірності фактичних та прогнозних оцінок
Здітність
до
раціонального
використаннія
отриманих
результатів
прогнозування
для
формування ефективних управлінських рішень
щодо корегування поведінки підприємства

Структуру складових професійних компетентностей та їх формування відповідно до Національної рамки кваліфікацій України наведено
втабл. 2.
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Таблиця 2
Структура складових професійних компетентностей з навчальної дисципліни "Методи та моделі прогнозування
процесів у зовнішньоекономічній діяльності" за Національною рамкою кваліфікацій України
Складові
компетентності, яка
формується в
рамках теми
1
Здатність набувати
теоретичні знання
з візуалізації даних
та отримувати
навички
формування
інформаційного
простору
дослідження

Пререквізити

Знання

Вміння

Комунікації

2
3
4
5
Тема 1. Понятійний апарат та об’єкти економічного прогнозування
Сутність
Знання основних
Здатність
Вміння
поняття
теоретичних
орієнтуватися в
використовувати
інформація,
положень
інформаційному
різнні програмні
видів
візуалізації даних,
просторі задля
продукти та
інформації
видів, етапів,
формування якісної додатки для
принципів та вимог інформаційної
вирішення
до інформації
базидослідження.
прикладних бізнес(зокрема
Проводити
задач;
цифрової).
первинний аналіз
Здатність до
Знання принципів
інформаційного
критики й
та умов
простору
самокритики;
формування
дослідження.
Розвиток
інформаційної бази Здатність
креативного
дослідження.
підготовити
мислення при
інформацію для
вирішенні
обробки сучасними
поставлених
методами бізнесзавдань.
аналітики

Автономність і
відповідальність
6
Здібність виділяти
серед різноманітних
пропозицій щодо
вирішення проблеми
інформацію, яка
дозволяє це
здійснити;
Здатність до розвитку
креативного мислення
при вирішенні
поставлених завдань;
Прагнення до
неперервного
особистісного та
професійного
вдосконалення

Здатність доцільно
використовувати
сучасні
інструменти
візуалізації даних

Здатність
використовувати
методи аналітичної
обробки
даних та
виявлення

Тема 2. Класифікація прогнозів та методів прогнозування
Знання
Знання основ
Вміння
Навички
теоретичних
візуальної аналітики використовувати
толерантного
основ
та сучасного
різнні програмні
ставлення до іншої
схематичного інструментарію
продукти та додатки думки при
представлення візуальної аналітики. для вирішення
вирішенні завдання
текстової
Знання
прикладних бізнесЗдатність до
інформації
особливостей
задач;
критики й
застосування
Здатність до
самокритики;
інтрементів
раціонального
Розвиток
візуалізації даних.
використання
креативного
Знання основ
інструментальної
мислення при
інфодизайну,
бази бізнес-аналізу
вирішенні
переваг і обмежень для розв’язання
поставлених
у застосуванні
конкретних бізнесзавдань.
інфодизайну.
задач.
Вміння вести
Здатніть до
дискусію й
представлення
презентувати
даних за допомогою результати
інфодизайну
аналітичних
досліджень
Тема 3. Ряди динаміки та їх попередня обробка
Знання сучасних
Розуміння сутності
Навички
Сутність
методів,
вирішуваних
толерантного
етапів
прийомівта
завдань за
ставлення до іншої
пошуку та
способів обробки
допомогою методів
думки при
обробки
даних.
аналітичної обробки вирішенні завдання
інформації, Знання
даних.
Здатність до
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Здібність виділяти
серед різноманітних
пропозицій щодо
вирішення проблеми
інформацію, яка
дозволяє це
здійснити;
Здатність до розвитку
креативного мислення
при вирішенні
поставлених завдань;
Прагнення до
неперервного
особистісного та
професійного
вдосконалення

Здібність виділяти
серед різноманітних
пропозицій щодо
вирішення проблеми
інформацію, яка
дозволяє це

тенденцій

Здатність до якісної
презентації
результатів
аналітичного
дослідження для їх
подальшого
ефективного
використання

основних
методів
бізнесаналітики

особливостей
застосування
аналітичних
методів обробки
цифрових даних та
експертних методів
обробки текстових
та цифрових
даних. Знання
критеріїв оцінки
якості отриманих
результатів
візуалізації даних.

Здатність до
моделювання
взаємозв’язків між
економічними
процесами та
явищами.
Здатність обирати
аналітичні методи
обробки інформації
в умовах мінливого
інформаційного
середовища

критики й
самокритики;
Розвиток
креативного
мислення при
вирішенні
поставлених
завдань.
Вміння вести
дискусію й
презентувати
результати
аналітичних
досліджень
Тема 4. Особливості простих методів прогнозування
Здатність до
Навички
Сутність та Знання
наочного
толерантного
призначення особливостей та
основних етапів
представлення
ставлення до іншої
аналітичного
підготовки
результатів аналізу думки при
звіту
аналітичних звітів.
бізнес-процесів.
вирішенні завдання
Знання основ
Здатність до
Здатність до
інтерпретації
раціонального
критики й
даних,
використання
самокритики;
інтерпретація
інструментів
Розвиток
візальної
інфографіки.
креативного
інформації та
Здатність до
мислення при
особливостей
побудови
вирішенні
економічної
аналітичних звітів
поставлених
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здійснити;
Здатність до розвитку
креативного мислення
при вирішенні
поставлених завдань;
Прагнення до
неперервного
особистісного та
професійного
вдосконалення

Здібність виділяти
серед різноманітних
пропозицій щодо
вирішення проблеми
інформацію, яка
дозволяє це
здійснити;
Здатність до розвитку
креативного мислення
при вирішенні
поставлених завдань;
Прагнення до
неперервного

інтерпретації
результатів аналізу
бізнес-процесів та
явищ.

завдань.
Вміння вести
дискусію й
презентувати
результати
аналітичних
досліджень
Тема 5. Прогнозування на підставі економетричних моделей
Тема 6. Адаптивні методи прогнозування
Тема 7. Моделювання і прогнозування багатомірних процесів
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особистісного та
професійного
вдосконалення

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів ЄКТС). Форма підсумкового контролю – залік.

2. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальнометодологічні аспекти економічного прогнозування систем
Тема 1. Понятійний апарат та об’єкти соціально-економічного
прогнозування
1.1. Поняття прогнозування та прогностики.
1.2. Функції та принципі прогнозування.
1.3. Основні способи та об’єкти прогнозування.
1.4. Процедура прогнозування

Тема 2. Класифікація прогнозів і методів прогнозування
2.1. Зміст базових понять прогнозування
2.2. Типологія прогнозів
2.3. Характерні риси методів прогнозування
Тема 3. Ряди динаміки та їх попередня обробка
3.1. Загальні поняття.
3.2. Порівняння рівнів ряду динаміки
3.3. Середні значення рівнів ряду динаміки та
характеристики
3.4. Попередня обробка емпіричних даних
3.5. Аналітична модель рядів динаміки

їх

числові

Змістовий модуль 2.
Методи прогнозування соціально-економічних процесів
Тема 4. Особливості простих методів прогнозування.
4.1. Поняття апроксимації. Прості методи прогнозування.
4.2. Метод двох крайніх точок. Метод середніх групових точок.
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Прогнозування на основі темпів зростання
Тема
5.
Прогнозування
економетричних моделей

на

основі

використання

5.1. Поняття рівняння регресії. Основні обмеження побудови
регресійної моделі
5.2. Побудова однофакторної регресійної моделі. Оцінка статистичної
значущості параметрів та адекватності моделі
5.3. Побудова багатофакторної моделі прогнозування
Тема 6.Адаптивні методи прогнозування
6.1. Особливості короткострокових методів прогнозування
6.2. Алгоритмічні методи згладжування часових рядів.
6.3. Прогнозування за допомогою ковзних середніх. Метод Брауна.
Метод Хольта

Тема 7. Моделювання і прогнозування багатомірних процесів
7.1. Сутність кластерного аналізу.
7.2. Стандартизація та нормування. Поняття відстані.
7.3. Методи кластерного аналізу

3. Теми лабораторних занять
Лабораторне заняття –форма навчального заняття, за якої студент
під керівництвом викладача особисто проводить імітаційні експерименти
чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни. У ході лабораторних робот студент набуває
професійних компетенцій та практичних навичок роботи з комп'ютерним
обладнанням відповідними програмними продуктами. За результатами
виконання завдання на лабораторному занятті студенти оформляють індивідуальні звіти про його виконання та захищають ці звіти перед викладачем (табл. 3).
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Таблиця 3
Перелік тем лабораторних занять
Назва теми
Програмні питання
1
2
Змістовий модуль І. Загальнометодологічні аспекти економічного
прогнозування систем
Тема 1. Понятійний апарат та об’єкти
економічного прогнозування

Лабораторна
робота
№
1.
«Інформаційний простір дослідження»
Закріплення
теоретичного
та
практичного матеріалу дослідження
статистичних
даних.
Опанування
студентами навичок орієнтуватися в
інформаційному
просторі
задля
формування якісної інформаційної бази
дослідження та проводити первинний
аналіз
інформаційного
простору
дослідження
Тема 2. Класифікація прогнозів і методів Лабораторна робота № 2. Побудова
ментальних карт.
прогнозування
Закріплення
теоретичного
та
практичного матеріалу, набуття навичок
підготовити інформацію для обробки
сучасними методами бізнес-аналітики.
Опанування сучасних пакетів обробки
та візуалізації даних
Тема 3. Ряди динаміки та їх попередня Лабораторна робота №3 «Інфодизайн.
Картографія»
обробка
Закріплення
теоретичного
та
практичного матеріалу, набуття навичок
застосування
інструментарію
інфодизайну для прикладних бізнесзадач
Змістовий модуль 2.
Методи прогнозування економічних процесів
Тема 4. Особливості простих методів
прогнозування

Лабораторна робота №4.1 «»Аналітичні
методи бізнес-аналтики»
Лаборатона робота 4.2 «Експертні методи
бізнес-аналітики»
Набуття навичок обробки даних за
допомогою методів аналітичної обробки
даних в пакеті Statistica 8.0 та Ecxel
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Тема 5. Прогнозування на підставі
економетричних моделей

Лабораторна робота № 5 «Аналітичний
звіт:
структура
та
особливості
складання»
Отримання навиків якісної презентації
результатів аналітичного дослідження
для
їх
подальшого
ефективного
використання

Тема 6. Адаптивні методи прогнозування
Тема 7. Моделювання і прогнозування
багатомірних процесів

4. Самостійна робота
Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу,за якої заплановані завдання виконуються студентом самостійно підметодичним керівництвом викладача.
Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для
засвоєння теоретичних знань з навчальної дисципліни,наведенів табл. 4.
Таблиця 4
Завдання для самостійної роботи студентів та форми її контролю
Назва теми

Завдання для самостійної роботи

Тема 1. Візуальна
інформація в
інформаційному
суспільстві
Тема 2. Сучасні
інструменти візуалізації
даних. Інфодизайн

Пошук, підбір та огляд літературних
джерел
за
темою
1.
Виконання
домашнього завдань та підготовка до
проходження тестів
Пошук, підбір та огляд літературних
джерел
за
темою
2.
Виконання
домашнього завдань та підготовка до
проходження тестів. Поетапне виконання
ІНДЗ
Пошук, підбір та огляд літературних
джерел
за
темою
3.
Виконання
домашнього завдань та підготовка до
проходження тестів. Поетапне виконання
ІНДЗ

Тема 3. Збір,
планування, збір та
підготовка даних для
візуалізації. Огляд
джерел інформації.
Тема 4. Основи бізнесаналітики. Основні
методи обробки
цифрової інформації.

Пошук, підбір та огляд літературних
джерел
за
темою
4.
Виконання
домашнього завдань та підготовка до
проходження тестів. Поетапне виконання
ІНДЗ
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Форми
контролю
СРС
Перевірка
ДЗ

Перевірка
ДЗ

Перевірка
ДЗ

Перевірка
ДЗ

Назва теми

Завдання для самостійної роботи

Тема 5. Економічна
інтерпретація
візуального аналізу
даних. Підготовка звітів.

Пошук, підбір та огляд літературних
джерел
за
темою
5.
Виконання
домашнього завдань та підготовка до
проходження тестів. Підготовка да
захисту ІНДЗ

Форми
контролю
СРС
Перевірка
ДЗ

5. Методи навчання
При викладанні навчальної дисципліни "Візуалізація даних та
візуальна аналітика" для активізації навчально-пізнавальної діяльності
студентів передбачено застосування таких навчальних технологій, як:
проблемні

лекції;

презентації;

самооцінка;

банки

візуального

супроводження (табл. 8.1).
Таблиця 8.1
Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання
Методики активізації процесу
Практичне застосування навчальних технологій
навчання
Проблемні лекції направлено Проблемна лекція з питання "Місце та роль
на розвиток логічного мислен- візуальної аналітики в сучасній економіці" (тема 1)
ня студентів, коло питань теми Проблемна лекція з питання "Проблеми формування інформаційної бази дослідження бізнес-процесів"
обмежується двома-трьома
ключовими моментами, вико- (тема 3)
ристовується досвід закордон- Проблемна лекція з питання "Критерії вибору
них навчальних закладів з роз- джерел інформації" (тема 3)
дачею студентам під час лекцій Проблемна лекція з питання "Переваги та недоліки
друкованого матеріалу та
використання сучасних методів обробки цифрової
виділенням головних висновків інформації" (тема 4)
з питань, що розглядаються.
Проблемна лекція з питання "Експертні методи
При читанні лекцій студентам візуалізації даних" (тема 4)
даються питання для самостійного розмірковування
Презентації – виступи перед
Демонстрація та обговорення результатів
аудиторією, що використовувиконання лабораторних робіт та теоретичної
ються для представлення пев- підготовки до їх виконання
них досягнень
Демонстрація та обговорення результатів
самостійної підготовки з окремих питань
Демонстрація та обговорення результатів
самостійної підготовки ІНДЗ
Банки візуального
Презентацію лекційного матеріалу в PowerPoint
супроводження за допомогою
наочності сприяють активізації Лабораторні роботи
творчого сприйняття змісту
Питання для самостійної роботи
дисципліни
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