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1. Обсяг навчальної дисципліни (для денної / заочної форм навчання) 

Загальна кількість годин – 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них:  

– лекційних занять – 16 / 4 год.;  

– практичних занять – 14 / 2 год.; 

– індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача – 2 / 2 год.;  

– самостійна робота – 58 / 84 год.  

 

2. Актуальність навчальної дисципліни 

Невід’ємним інструментом сучасних дослідників є програми для наукових розрахунків. 

Розвиток обчислювальних методів зробив можливим розв’язання різноманітних по складності 

наукових завдань за допомогою обчислювальної техніки. Програмне забезпечення розробляється 

багатьма організаціями, як невеликими компаніями, так і великими корпораціями світового рівня. 

Випускаються спеціалізовані програми для різних дисциплін – математики, астрономії, хімії, 

фізики, біології, лінгвістики, інженерії, розробки штучного інтелекту тощо. Програмне 

забезпечення необхідне як при елементарному відтворенню графіків, так і при обробці великих 

масивів інформації, зібраної науковими приладами.  

 

3. Мета, завдання, об’єкт та предмет навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: одержання знань по економетричним методам, необхідним 

для перевірки пропонованих і виявлені нових емпіричних залежностей, побудови прогнозу в 



результаті науково-дослідних робіт, написанні курсових і дипломних робіт; оволодіння 

практичними навиками в побудові економетричних моделей при вивченні економічних явищ і 

процесів з використанням комп’ютерних технологій.  

Завдання навчальної дисципліни: сформувати теоретичну базу з методології дослідження 

соціально-економічних процесів за допомогою економетричних методів; виробити практичні 

навички щодо: 

– побудови економетричних моделей, оцінюванні їхніх параметрів для пояснення 

поведінки досліджуваних економічних явищ; 

– перевірки висунутих гіпотез про властивості економічних показників і форми їхніх 

зв’язків; 

– оцінки й використання результатів економетричного аналізу для прогнозу й прийняття 

обґрунтованих рішень.  

Об’єктом навчальної дисципліни виступають соціально-економічні процеси.  

Предметом навчальної дисципліни є побудова економетричних моделей і визначення 

можливостей їхнього використання для опису, аналізу й прогнозування реальних економічних 

процесів. 

 

4. Загальні та спеціальні програмні компетентності навчальної дисципліни 

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти компетентностями: 

ЗК.1 Компетенції соціально-особистісні: проява ініціативності, врахування професійної 

етики в процесі прийняття рішень; 

ЗК.2 Загальнонаукові компетенції: інноваційність мислення, логічність передачі 

інформації, уміння доводити та спростовувати свою думку, уміння оцінювати ідеї інших науковців, 

високий рівень абстрактно-теоретичного мислення, наукової інтуїції, уміння оперувати 

методологією наукового апарату (проблема, ідея, мета, завдання; об’єкт, предмет, гіпотеза 

дослідження); 

ЗК.3 Інструментальні компетенції: знаходити нове в явищах, виявляти в них невідомі 

зв’язки й закономірності, що потребує, передусім, загальної культури та високої фахової 

підготовки, певного досвіду й спеціальних знань і вмінь, зокрема саме в дослідницькій роботі, 

розвиток свого загальнокультурного і професійного рівня, набуття й використання знань; 

ЗК.4 Особистісно-етичні компетенції визначення системи норм, правил і критеріїв 

професійної етики в усіх видах професійної діяльності, що регулюють відносини між членами 

професійного колективу підприємства (установи, закладу тощо), захищають їх людську цінність і 

гідність, підтримують якість професійної діяльності фахівців, честь їх професії, створюють 

професійну культуру колективу. володіння основами побутового та ділового спілкування як 

звичайного, так і з застосуванням комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій; 

ЗК.5 Навички популяризації: здатність спілкуватися із неспеціалістами, включаючи 

формування навичок до викладання; 

ЗК.6 Комунікативна здатність: здатність ефективно спілкуватися, надавати складну 

комплексну інформацію у стислій формі усно та/або письмово із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою у тому числі іноземною; 

СК1 Глибокі знання та розуміння: проведення аналітичних досліджень за допомогою 

надбаних знань та відповідних спеціальних методів; 

СК2 Навички оцінки: здатність оцінити економічний стан підприємства та окремих його 

складових (основних та оборотних засобів, персоналу, результатів діяльності тощо), знайти 

проблеми та запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення; 

СК3 Математичні навички: здатність зрозуміти та застосувати математичні методи, які 

використовуються в аналітичних дослідженнях підприємств (організацій); 

СК4 Експериментальні навички: здатність моделювати проблеми управління та їх наслідків 

і пропонувати можливі шляхи вирішення із використанням сучасних інформаційних технологій; 

СК7 Культура економіки: здатність пояснити широкий діапазон аналітичних проблем на 

підприємстві; 

СК8 Подальше навчання: здатність до подальшого навчання, формувати проблеми та 

знаходити шляхи їх вирішення спираючись на знання з економічної кібернетики; 

ФК 1 Здатність описувати і моделювати соціально-економічні системи на науковому рівні.  



5. Методи та форми навчання в межах викладання дисципліни 

Лекційні заняття, лабораторні заняття, самостійну та індивідуально-консультаційну роботу, 

розгляд та аналіз ситуаційних завдань, кейсів, застосування інформаційних технологій та елементи 

дистанційного навчання у системі Moodle. При викладанні дисципліни використовується 

дослідницький (полягає у самостійному розв’язанні пізнавального завдання з використанням 

програмного забезпечення), частково-пошуковий (студент самостійно обирає шляхи, прийоми і 

засоби у побудові моделей власного дисертаційного дослідження) і проблемний (викладачем 

створюється проблемна ситуація, яку студент вирішує обираючи оптимальний варіант) методи 

навчання. При викладанні дисципліни застосовують лекційні та лабораторні заняття, індивідуальну 

і самостійну роботу. Методи навчання реалізуються через систему прийомів навчання, а саме 

опрацювання рекомендованої літератури та засвоєння програмного забезпечення, що 

використовується під час лабораторних занять.  

 

6. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Множинний регресійний аналіз 

Тема 1. Прикладна економетрика в системі економіко-математичного моделювання 

Тема 2. Аналіз моделі множинної регресії 

Тема 3. Нелінійна множинна регресія 

Тема 4. Фіктивні змінні в прикладній економетриці 

Тема 5. Аналіз регресійних моделей з гетероскедастичною випадковою складовою 

Тема 6. Аналіз головних компонент і явище мультиколінеарності 

Змістовний модуль 2. Аналіз часових рядів 

Тема 7. Теоретичні аспекти економічного прогнозування часових рядів 

Тема 8. Ідентифікація моделей з лаговими змінними 

Тема 9. Прикладний аналіз часових рядів 

Тема 10. Оцінка параметрів систем лінійних одночасних рівнянь 

 

7. Організація поточного та підсумкового контролю 

Організація поточного та підсумкового контролю знань в межах викладання дисципліни 

передбачає виконання: 

– двох модульних контрольних робіт; 

– залікової роботи наприкінці вивчення курсу. 

 

8. Критерії оцінювання та розподіл балів 

Контроль систематичності та активності роботи на лабораторних заняттях: здійснюється 

усне опитування та перевірка на лабораторних заняттях знань згідно з тематикою практичних 

занять; а також матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. Оцінюється від 0 до 35 балів. 

 

Види самостійної роботи 
Планові терміни 

виконання 

Форми контролю та 

звітності 

Макс. кількість балів 

денна 

форма 

заочна 

форма 

І. Обов’язкові 

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях 

1.1.Підготовка до  практичних 

занять 

Відповідно до 

розкладу занять 

Активна участь в  

практичних заняттях 
35 20 

За виконання модульних (контрольних) завдань 

1.2.Підготовка до модульної 

контрольної роботи 

За графіком 

навчального 

процесу 

Перевірка правильності 

виконання модульних 

контрольних робіт 

5 50 

1.3.Підготовка до підсумкової 

модульної контрольної роботи 

За графіком 

навчального 

процесу 

Перевірка правильності 

виконання модульних 

контрольних робіт 

50 - 

За виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.4.Виконання домашніх 

розрахункових завдань 

За графіком 

практичних занять 

Перевірка правильності 

виконання та захист 

завдань 

10 - 

Разом балів за обов’язкові види СРСР 95 70 

ІІ. Вибіркові 

За виконання завдань для самостійної роботи 



2.1.Пошук, підбір та огляд 

літературних джерел за заданою 

тематикою 

За 3 тижні до 

початку 

екзаменаційної сесії 

Розгляд підготовлених 

матеріалів під час 

аудиторних занять або ІКР 

5 30 

2.2. Підготовка реферату 

За 3 тижні до 

початку 

екзаменаційної 

сесії 

Розгляд підготовлених 

матеріалів під час 

аудиторних занять або ІКР 

5 30 

2.3.Виконання домашніх 

розрахункових завдань 

За графіком 

навчального 

процесу 

Перевірка правильності 

виконання та захист 

завдань 

- 30 

2.4.Підготовка до участі в 

олімпіаді 

Протягом 

навчального 

семестру 

Участь в олімпіаді 5 - 

2.5.Підготовка власних 

досліджень до участі у наукових 

студентських конференціях і 

семінарах 

Протягом 

навчального 

семестру 

Доповіді на наукових 

студентських 

конференціях і семінарах 

5 30 

Разом балів за вибіркові види СРС 5 30 

Всього балів за СРС 100 100 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЄКТС 

здійснюється в такому порядку: 

Сума балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 
Значення оцінки ЄКТС 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за національною 

шкалою 

Екзамен /  

диф. залік 
залік 

90-100 A відмінно високий (творчий) відмінно  

 

 

зараховано 

80-89 B дуже добре достатній 

(конструктивно- 

варіативний) 

добре  
70-79 C добре 

60-69 D задовільно середній 

(репродуктивний) 
задовільно  

50-59 E достатньо 

35-49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

семестрового контролю 
низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно  
не 

зараховано 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

залікового кредиту 

 

Результати складання екзаменів і  диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків – за двобальною шкалою 

(«зараховано», «не зараховано») і вносяться у відомість обліку успішності студента, залікову 

книжку, індивідуальний навчальний план студента (крім «незадовільно» і «не зараховано»). 

 

9. Результати навчання в межах викладання дисципліни 

Програмними результатами навчання відповідно до освітньо-професійної програми є:  

ПРН2. Методи аналітичної обробки економічної інформації;  

ПРН3. Володіння сучасними методами та моделями прогнозування розвитку економічних 

систем; 

ПРН6. Застосовувати навички виконувати аналітичну обробку економічної інформації в 

різних сферах економічної діяльності; 

ПРН7. Здатність застосовувати принципи та методи економіко-математичного 

моделювання економічних процесів в сучасних умовах господарювання;  

ПРН8. Застосовувати здатність ефективно розв'язувати проблеми управління шляхом їх 

формалізації із застосуванням економіко-математичних методів та моделей; 

ПРН15. Уміння створювати обґрунтовані прогнози розвитку соціально-економічних 

систем; 

ПРН17. Уміння ефективно використовувати сучасні програмні продукти і комп'ютерну 

техніку у виробничій, науковій та освітній діяльності; 

ПРН19. Вміти застосовувати знання з бізнес аналітики з метою підвищення ефективності 

діяльності підприємства (організації); 



ПРН22. Деталізувати, систематизувати та моделювати фінансово-економічні відносини, 

зв’язки і залежності, які виникають у процесі прийняття фінансових рішень. 

 

10. Рекомендована література 

Основна література 

1. Доля В.Т. Економетрія: навч. посібник / В.Т. Доля; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: 

ХНАМГ, 2010. – 171 с.  

2. Економетричний аналіз з використанням системи GRETL: навчальний посібник для 
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