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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма – Економічна кібернетика 

Загальний обсягдисципліни –  5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – обов`язкова 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 

Курс – 1; семестр – 2; вид підсумкового контролю – екзамен 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: евристичний метод, інтерактивні методи, метод інформаційно-

комунікативних технологій, метод моделювання, пояснювально-ілюстративний метод, 

аналітико-синтетичний метод, метод e-learning 

Форми навчання: денна, дистанційна 

Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 

Кишакевич Богдан Юрійович 

E-mail: b_kyshakevych@ukr.net 

доктор економічних наук, професор 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − вивчення методів оцінювання параметрів залежностей, які 

характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними показниками, а також використання 

економетричних моделей в економічних дослідженнях, у практиці управління економічними 

процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Економетрика»студент повинен: 

знати:  

 суть і види економетричних моделей, що застосовуються для опису взаємозв’язків між 

економічними явищами;  

 теоретичні основи економетричного дослідження як способу формування інформаційної бази 

для дослідження економічного середовища та прийняття управлінських рішень;  

 методичні підходи до побудови економетричних моделей та перевірки їх якості;  

 методику прогнозування та моделювання соціально-економічних параметрів. 

уміти: 

 застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних 

для статистичного дослідження;  

 виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп'ютерної техніки у 

відповідності із метою економетричного дослідження, наявною вихідною статистичною 

інформацією;  



 перевіряти статистичну значущість моделі в цілому, здійснювати перевірку статистичної 

значимості параметрів моделі;  

 прогнозувати економічні показники на основі економетричних моделей. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності: 

 здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач; 

 здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів; 

 здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси; 

 здатність розробляти й аналізувати економіко-математичні моделі об’єктів/систем 

управління; 

 здатність використовувати сучасне програмне забезпечення при моделюванні та 

прогнозуванні економічних процесів; 

 здатність здійснювати системний аналіз і моделювати соціально-економічні системи 

різних рівнів. 

Програмні результати навчання: 

 пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки; 

 застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач; 

 використовувати VaR методологію для оцінювання та управління ризиками; 

 застосовувати програмні засоби комп'ютерної техніки для вирішення поставлених 

задач; 

 оцінювати загальну тенденцію стохастичного явища; 

 використовувати методи оптимізації, економетричного  моделювання та методи 

нечіткої логіки в економічному аналізі; 

 оцінювати загальну тенденцію стохастичного явища.  

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Дослідження 

операцій», «Статистика». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Оптимізаційніметоди та моделі», «Моделювання економіки». 

4. Програма дисципліни. 
1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ЕКОНОМЕТРИКИ 

Природа економетрики. Визначення дисципліни, її предмет, об’єкт і завдання. Роль 

економетричних досліджень в економіці. Місце і значення курсу у підготовці фахівців зі 

спеціальності «Економіка». Виникнення, розвиток і становлення економетрики. Приклади 

економетричного дослідження економічних явищ і процесів. Взаємозв’язок економетрії з іншими 

науковими дисциплінами. Основне завдання економетрії. Приклади моделей та методів, які 

носять характер економетричних досліджень.  Формування сукупності спостережень. Поняття 

однорідності спостережень. 

2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ 

Загальні принципи математичного моделювання економічних явищ і процесів. Етапи економіко-

математичного моделювання. Кореляційнорегресійний аналіз в економіці. Визначення і типи 

економетричних моделей. Класифікація економетричних моделей. Статистична база 

економетричних моделей. Етапи і задачі економетричного дослідження економічних явищ і 

процесів. 



3. ПАРНА ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ 

 Сутність парного лінійного регресійного аналізу. Економетрична модель. Лінійна регресійна 

модель. "регресор" та "Регресанд". Специфікація моделі. помилка специфікації. Теоретична 

(дійсна) і вибіркова (емпірична) модель. Умови Гауса-Маркова. Центральна гранична теорема 

Ляпунова. Структура моделі та основні припущення при її побудові. Оцінювання моделі. Метод 

найменших квадратів. Надійні інтервали оцінок. Числові критерії адекватності моделі. 

Коефіцієнт детермінації. Інші методи оцінювання моделі та їхнє практичне значення. 

Властивості параметрів моделі. Залишки моделі. Дисперсія моделі. Перевірка статистичних 

гіпотез. Гіпотеза про значимість одного з коефіцієнтів. Гіпотеза про лінійні обмеження 

коефіцієнтів. Перевірка моделі на адекватність. Перевірка моделі на наявність структурних 

розривів. Критерій дисперсійного аналізу. Критерій Чоу. Прогнозування за допомогою простої 

лінійної регресії. Моделі, які зводяться до моделі множинної лінійної регресії. Приклади 

застосування простої лінійної регресії. 

4. МНОЖИННА РЕГРЕСІЯ 

Структура моделі та основні припущення при її побудові. Оцінювання моделі. Метод найменших 

квадратів. Надійні інтервали оцінок. Числові критерії адекватності моделі. Коефіцієнт 

детермінації. Скоригований коефіцієнт детермінації. Властивості параметрів моделі. Залишки 

моделі. Дисперсія моделі.. Моделі, що зводяться до моделі множинної лінійної регресії. 

Виділення сезонних коливань. Регресійні залежності довільного типу. Модель Коба-Дугласа. 

Приклади застосування множинної лінійної регресії. Інтерпретація коефіцієнтів регресії. 

Порівняння факторів за ступенем їх впливу. Економічний зміст коефіцієнтів регресії. 

Коефіцієнти еластичності. 

5. ОЦІНКА ЯКОСТІ МОДЕЛІ ПАРНОЇ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ 

Перевірка статистичної значущості параметрів регресії за критерієм Стю'дента. Побудова 

довірчих інтервалів оцінок параметрів регресії. Коефіцієнт детермінації. Перевірка статистичної 

значущості коефіцієнта детермінації за критерієм Фішера. Перевірка гіпотез. Гіпотеза про 

значимість одного з коефіцієнтів. Гіпотеза щодо системи лінійних обмежень. Перевірка моделі 

на адекватність. Перевірка моделі на наявність структурних розривів. Прогнозування за 

допомогою лінійної регресії.  

6. МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ 

Перевірка наявності мультиколінеарності в побудованій двох факторній моделі. 1-й метод – 

розрахунок парних коефіцієнтів кореляції. 2й метод – аналіз R2 і t-критерія. 3-й метод – метод 

Фаррара-Глаубера.  4-й метод – дисперсійно-інфляційний фактор.  Способи усунення 

мультиколінеарності. 

7. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНІСТЬ 

 Поняття гетероскедастичності залишків, її природа і причини виникнення. Узагальнений 

метод найменших квадратів (метод Ейткена). Наслідки гетероскедастичності. Тестування 

наявності гетероскедастичності: тест рангової кореляції Спірмена, тест Голфельда-Квондта, тест 

Глейзера. Оцінювання параметрів економетричної моделі при наявності гетероскедастачності. 

Верифікація узагальненої економетричної моделі у випадку гетероскедастачності. 

8. МЕТОД МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАВДОПОДІБНОСТІ 

Методи специфікації моделей. Використання стохастичних регресорів. Безумовне прогнозування 

за допомогою регресії. Умовне прогнозування за допомогою регресії. Метод максимальної 

правдоподібності. Використання оцінок максимальної правдоподібності. Перевірка гіпотез за 

допомогою функції правдоподібності. Моделі бінарного та множинного вибору. Перспективи 

економетрики. 

9. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ЧАСОВИХ РЯДІВ 

Основні визначення. Порядок аналізу часових рядів. Адитивна та мультиплікативна моделі 

часових рядів. Міри точності прогнозів. Лаговий оператор. Стаціонарність часових рядів. 

Функція автокореляції. Стабільність моделі. Методи згладжування часових рядів. Класичні 

підходи: метод усереднення, подвійне усереднення, процентне диференціювання, процентна 

різниця). Методи експоненціального згладжування: звичайне, подвійне, потрійне. Несезонна 

модель Холта-Вінтера. Проблема дезагрегування часових рядів. 

Тематика практичних занять 

1. Предмет та метод економетрики. 

2. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів 

3. Парна лінійна регресійна модель. 



4. Множинна регресія 

5. Оцінка якості моделі парної лінійної регресії 

6. Мультиколінеарність 

7. Гетероскедастичність 

8. Метод максимальної правдоподібності 

9. Вступ до теорії часових рядів 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК,, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення пакет R, PSPP, в умовах дистанційного 

навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни перевіряється усним опитуванням, 

контрольною роботою, індивідуальним семестровим завданням, завданнями для самостійної 

роботи, співбесідою з лектором, екзаменом. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Поточний контроль 

Екзамен 

Контрольна робота  35 

Практичні заняття 30 

Індивідуальне завдання 20 

Завдання для самостійної роботи 10 

Співбесіда з лектором 5 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 30 балів за шість 

усних відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів. 

Студент обирає з наведеного переліку та виконує письмово п’ять завдань для самостійної 

роботи, кожне з яких оцінюється у 2 бали. 

Письмоваконтрольна робота проводиться післявивчення студентами завершеного за 

змістомобсягунавчальногоматеріалу. 

Співбесіда з лектором проводиться вкінці семестру за наперед оголошенимрозкладом. 

Критерії оцінювання індивідуального завдання: 

 

Підсумковий екзамен проводиться у письмовій формі за екзаменаційними білетами, що 

передбачають виконання теоретичних та прикладних завдань і оцінюється у 100 балів.  

Підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи за семестр з 

ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен з ваговим коефіцієнтом 0,4. Оцінка виставляється 

за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі і оцінюється за 

стобальною шкалою.  

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового контролю 

у терміни, визначені їх індивідуальним планом. 

7. Політика дисципліни. 

№ з/п Критерії оцінювання Кількість балів 

1 Повнота виконання дослідження 0-6 

2 Рівень самостійного виконання ІНЗ  0-4 

3 

 

Якість оформлення відповідно до вимог, які залежать від 

обраного типу завдання 

0-4 

4 Якість та точність розрахунків, зроблені висновки 0-2 

5 Захист ІНДЗ 0-4 

 Загальна кількість балів 20 



Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з 

навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна 



 


