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  1. Пояснювальна записка 

 

1.1 Мета та завдання навчальної дисципліни  

 Економетрика -  це наука, що вивчає кількісні закономірності та взає-

мозв’язки економічних об’єктів і процесів на основі математико-

статистичних методів та моделей. Кінцева мета застосування економетрич-

них моделей - прогнозування економічних показників. 

 Економетрика - відносно нова дисципліна в підготовці спеціалістів 

економічного профілю, вона передбачає певну підготовку слухачів в області 

математики, теорії ймовірностей, статистики, макро- і мікроекономіки. За-

своєння інструментарію економетрики дає можливість перейти від якісного 

до кількісного рівня аналізу досліджуваних економічних величин, що є ва-

жливим для майбутніх спеціалістів в сфері економіки і бізнесу. 

 Метою викладання дисципліни є надання знань студентам про ме-

тоди оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні вза-

ємозв’язки між економічними величинами. 

 Основні завдання дисципліни - надання знань з принципів моделю-

вання економічних процесів на основі застосування  економетричних моде-

лей і методів. 

В результаті вивчення курсу економетрики  студенти повинні 

 знати: 

 роль і значення економетричного моделювання в розв’язанні 

різноманітних економічних задач;  

 різновиди, порядок побудови економетричних моделей; 

 методи розв’язання економетричних моделей; 

 порядок аналізу і застосування отриманих результатів. 

вміти: 

 виконати постановку задачі; 

 побудувати економетричну модель; 

 оцінити параметри моделі за допомогою ПК; 

 виконати аналіз результатів і сформулювати висновки. 

 

1.2 Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

 В результаті вивчення навчальної дисципліни «Економетрика» здобу-

вач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні 

результати навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціально-

стей 051Економіка та 071 Облік і оподаткування  й освітньо-професійних 

програмах «Економіка підприємства»  та «Облік і аудит» підготовки бака-

лаврів. 

      

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути гото-

вим до засвоєння та застосування набутих знань.  

ЗК 8. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як ус-

но, так і письмово.  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/051-ekonomika-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/071-oblik-i-opodatkuvannya-bakalavr.pdf
http://nv.onaft.edu.ua/opp/051b-ep2016.pdf
http://nv.onaft.edu.ua/opp/071b-oia2016.pdf
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ЗК 9. Навички використання сучасних інформаційних та комунікацій-

них технологій.  

ЗК 11. Здатність презентувати результати проведених досліджень.  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК 1. Здатність до економічного мислення на основі знань про еко-

номічну систему.  

ФК 2. Здатність до використання економічних знань щодо функціону-

вання та управління розвитком суб’єктів господарювання  

ФК 3. Здатність досліджувати тенденції інноваційного розвитку еко-

номіки  (підприємства)  за допомогою обліково-аналітичного інструмента-

рію, робити  відповідні узагальнення з метою прийняття управлінських рі-

шень. 

ФК 6. Здатність до опрацювання і використання облікової інформації 

в   управлінні та оціночній діяльності.  

ФК 7. Здатність використовувати економіко-математичний інструме-

нтарій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних еко-

номічних та оптимізаційних завдань в сфері економіки.  

ФК 8. Здатність до здійснення підприємницької діяльності 

ФК 10. Здатність застосовувати отриманні знання та набуті навички в 

практичній діяльності,  проводити аналіз господарської діяльності підпри-

ємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринко-

вого позиціонування.  

ПРН 4. Раціонально розміщувати та організовувати виробництво,       

обґрунтовувати вибір проектних рішень.  

ПРН 11.  Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів ма-

тематики в обсязі, необхідному для застосовування економіко- математич-

них методів у обраній професії.  

ПРН 13.  Застосовувати прикладні системи оброблення економічних 

даних та систем програмування для персональних комп’ютерів і локальних 

комп’ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та 

розв'язування завдань фахового спрямування.  

ПРН  16.  Вміти працювати як автономно, так і в команді, проявляти 

самостійність і відповідальність у роботі, дотримуватися в роботі етичних 

принципів  

1.3 Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні: «Вища математика», «Інформатика», «Теорія 

ймовірностей і математична статистика», «Економіка підприємства». 

Наступні: «Основи прогнозування», «Оптимізаційні методи і моделі», 

«Фондовий ринок». 
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1.3.1 Питання для проведення вхідного контролю знань студентів 

Забезпечуючи 

дисципліни 
Перелік питань 

В
и

щ
а 

м
а-

те
м

а-

ти
к
а 1. Поняття матриці, операції над матрицями 

2. Поняття похідної, частинної похідної 

Ін
ф

о
р
-

м
ат

и
к
а 1.Структура, основні блоки ПК 

2.Поняття файлу, папки файлів 

3. Робота з формулами, функціями  Excel 

Т
ео

р
ія

 

й
м

о
в
ір

-

н
о
ст

ей
 і

 

м
ат

ем
а-

ти
ч
н

а 

ст
ат

и
с-

ти
к
а 1. Основні числові характеристики випадкової величини 

2. Поняття кореляції 

Е
к
о
н

о
-

м
ік

а 

п
ід

п
р
и

-

єм
ст

в
а 1. Ціни, ціноутворення.  

2. Дохід,  прибуток та рентабельність. 

 

 

 1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах CTS 
Кількість кредитів – 3, годин – 90 

Форма навчання Денна, спец. 051, 071 Заочна, спец.  051,071 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції 
лабора-

торні 

прак-

тичні 

всьо-

го 

лек-

ції 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

44 22 22 - 8 4 4 - 

Самостійна робота, годин 46 82 

Форма підсумкового конт-

ролю 
семестр 4 спец. 051, 071 – 

екзамен 

семестр 5 –  спец.051 - 

екзамен; 

спец. 071 - залік 

 2. Зміст дисципліни 

 2.1 Структура дисципліни 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. в 

т.ч. 

інд 

л п лаб с.р. в 

т.ч. 

інд 

Змістовий модуль 1.  «Лінійні регресійні моделі і шляхи їх розв’язання» 

Тема 1. Математичне 

моделювання як метод 

науково-го пізнання 

економічних процесів. 

4 2   2  10    10 2 

Тема  2. Загальна лі-

нійна економетрична 

модель 

24 6  8 10  21 1  4 16 2 

Тема 3. Мультико-

лінеарність 

7 1  2 4  8,5 0,5   8 2 

Тема 4.  Гетероскедас-

стичність, узагальне-

ний метод найменших 

квадратів (метод Ейт-

13 3  2 8  9 1   8 2 
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кена) 

 Усього 48 12  12 24  48,5 2,5  4 42 8 

Змістовий модуль 2 «Особливі економетричні моделі» 

Тема 5. Автокореляція 

в економетричних мо-

делях динаміки 

11 3  2 6  11 1   10 1 

Тема 6. Оцінка пара-

метрів системи одно-

часних рівнянь 

11 3   8  16,5 0,5   16 1 

Тема 7. Методи дослі-

дження якісних еко-

номічних показників 

20 4  8 8  14    14 2 

Усього 42 10  10 22  41,5 1,5   40 4 

Разом з дисципліни 90 22  22 46  90 4  4 82 12 

    

  2.2 Програма змістовних модулів   
№ 

те

ми 

№ 

ле-

кці

ї 

д/з 

Зміст теми 

Годин 
Де

нна 

ф.н

. 

За-

очна 

ф.н. 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Лінійні регресійні моделі і шляхи їх розв’язання 

1.  1/- Математичне моделювання як метод наукового пізнання еко-

номічних процесів. 

Об’єкт, предмет і  задачі курсу. Поняття моделі,  математичної мо-

делі, математичного методу. Класифікація економіко-математич-

них моделей і методів. Суть і особливості економетричної моделі. 

Статистична база економетричних моделей, етапи їх побудови. 

2  

- 

2. 2-4 

/1 
Загальна лінійна економетрична модель    

Загальний вигляд лінійної класичної регресійної моделі, її структу-

ра. Специфікація моделі. Оцінка параметрів лінійної моделі мето-

дом найменших квадратів (МНК). Передумови застосування МНК. 

Емпірична регресія, оцінка її параметрів. Властивості оцінок, їх 

характеристика. Коректність побудови економетричної моделі, пе-

ревірка значущості оцінок параметрів і моделі в цілому. Статисти-

чні критерії перевірки значущості. Стандартні похибки. Прогноз: 

точковий, інтервальний, довірчі межі функції регресії. Поняття β-

коефіцієнтів, коефіцієнтів еластичності,їх визначення і застосуван-

ня в економетричному аналізі. Стандартизована економетрична 

модель. Побудова моделей методом покрокової регресії. Виробничі 

функції (ВФ), побудова лінійної і лінійно-логарифмічних  ВФ. Еко-

нометричний аналіз ВФ, інтерпретація результатів. 

6 1 

3. 5/1 Мультиколінеарність 

Поняття мультиколінеарності (МК), її вплив на оцінки параметрів 

регресійних моделі. Методи виявлення МК, шляхи її усунення. 

1 0,5 

 

 

4. 5-6 

/1 
Гетероскедастичність, узагальнений метод найменших квадра-

тів (метод Ейткена) 

Поняття гомо- і гетероскедастичності. Вплив гетероскедастичності 

на властивості оцінок параметрів  регресії. Методи виявлення гете-

3 1 
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роскедастич-ності. Узагальнений МНК (метод Ейткена) оцінки па-

раметрів лінійної економетричної моделі з гетероскедастичними 

залишками. Приклад застосування методу. 

Змістовий модуль 2.  Особливі економетричні моделі 

5. 7-8 

/2 
Автокореляція в економетричних моделях динаміки  
Природа і наслідки автокореляції. Методи виявлення автокоре-

ляції. Автокореляційні функції (корелограми). Авторегресійні 

моделі. Методи оцінки параметрів: Ейткена, перетворення вхід-

ної інформації, метод найменших квадратів, метод на основі ви-

користання коефіцієнтів автокореляції. Багатофакторні лінійні 

економетричні моделі динаміки та особливості їх побудови. По-

няття лагу, лагових змінних. Взаємна кореляційна функція. Ме-

тоди оцінки параметрів. Прогноз. 

3 1 

6. 8-9 

/2 
Оцінка параметрів системи одночасних рівнянь 

Системи одночасних структурних рівнянь, перехід до приведеної 

форми, їх взаємозв’язок. Приклад системи одночасних рівнянь. 

Поняття ідентифікації. Строго ідентифікована, надідентифікова-

на, недоідентифікована система рівнянь.   Двокроковий метод 

найменших квадратів (2 НМК) оцінки параметрів надідентифі-

кованої системи одночасних рівнянь, узагальнений алгоритм 

методу. 

3 0,5 

7. 10-

11/- 
Методи дослідження якісних економічних показників 

Поняття про шкали вимірювання. Основи частотного аналізу. 

Експертні оцінки. Узгодження експертних оцінок.  Спеціалізо-

вані програмні пакети SSPS, STATGRAPHICS, MATRIXER. 

Можливості застосування функцій і модулей  EXCEL в  

розв’язанні економетричних  моделей. Можливості використан-

ня  Internet для пошуку даних 

4 - 

  Усього 22 4 

     

 2. 3 Теми  лабораторних  занять 

№ 

пр. 

зан.. 

Назва практичного заняття Годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1 Роботи № 1-2-3. Однофакторна регресія 6 - 

2 Роботи № 4-5 -6 Багатофакторна (множинна) лінійна регресія 6 4 

3 Робота № 7 Авторегресійні моделі 2 - 

4 Роботи № 8-9 Метод експертних бальних оцінок 4 - 

5 Роботи № 10-11 Метод експертних рангових оцінок 4 - 

 Усього 22 4 

  

2.4  Зміст самостійної роботи  

2.4.1 Перелік тестів, задач для розв'язання 

№ 

те

ми 

Назва теми 

Об’єм   у 

год. №№ тестів, задач 

 [3, Мет.забезп] 
Д.ф.н.  З.ф.н 

1 2 3 4 5 

1.  Математичне моделювання як ме-

тод наукового пізнання економіч-

них процесів 

4 4 Тести 1-4 теми 1, задачі 

1.1-1.3 

2.  Загальна лінійна економетрична 8 8 Тести 1-5  теми 2, задачі 
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модель    2.1-2.6 

3.  Мультиколінеарність 4 4 Тести 1-2 теми 3, задачі 

3.1--3.2 

4.  Гетероскедастичність, узагальнений 

метод найменших квадратів (метод 

Ейткена) 

6 4 Тести 1-3 теми 4, задачі 

4.1-4.3 

5.  Автокореляція в економетричних 

моделях динаміки 

6 4 Тести 1-4 теми 5, задачі 

5.1-5.3 

6.  Оцінка параметрів системи одноча-

сних рівнянь 

6 6 Тести 1-3 теми 6, задачі 

6.1-6.3 

 

 

Методи дослідження якісних еко-

номічних показників 

4 4 Тести 1-3 теми 7, задачі 

7.1-7.4 

8. Індивідуальне завдання  - 12 Підготовка реферату 

9. Підготовка до модульної КР1 4 6 Зразок завдання до МКР 1 

10. Підготовка до модульної КР2 4 6 Зразок завдання до МКР 2 

11. Опрацювання лекційного матеріалу - 12 Теми 2, 3, 4, 5, 6 

12.  Опрацювання тем, не винесених на 

лекції 

- 12 Теми 1, 7 

 Всього 46 82  

 

Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальне завдання 

у вигляді реферату. Тему реферату студент обирає за номером прізвища в 

списку групи. 

2.4.2  Умови індивідуального завдання (теми рефератів) 

для студентів спец.  051,  071 заочної форми навчання на  20__20__н.р.  

1.  Поняття економіко-математичної  моделі, економіко-математичного ме-

тоду,  їх різновиди, особливості економетричних моделей, їх основні типи, 

етапи  побудови 

2.  Загальний вид лінійної економетричної моделі, інформаційна база еко-

нометричних моделей. 

3.  Варіаційні ряди та їхні характеристики, приклад варіаційного ряда. 

4.  Динамічні ряди та їхні характеристики, приклад динамічного ряда. 

5.  Сутність методу найменших квадратів (МНК), оцінка параметрів лінійної 

регресії за допомогою методу найменших квадратів (МНК), передумови 

використання МНК для побудови регресійної моделі. 

6.  Критерії якості, точності лінійного рівняння регресії. 

7.  Поняття про коефіцієнт парної кореляції,  коефіцієнт детермінації, 

порядок їх визначення, перевірка значимості. 

8. Точковий  та  інтервальний прогнози залежної змінної за моделлю простої 

лінійної регресії. 

9. Функція Кобба-Дугласа, її особливості, порядок визначення параметрів 

фукції  Кобба-Дугласа. 

10. Коефіцієнт множинної кореляції та детермінації,  перевірка значимості 

коефіцієнтів. 

11. Перевірка адекватності багатофакторної регресійної моделі за критерієм 

Фішера. 

12. Поняття про коефіцієнти еластичності, бета-коефіцієнти, порядок їх 

визначення, інтерпретація. 
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13. Визначення мультиколінеарності та її природа, наслідки мультиколі-

неарності. 
14. Тестування наявності мкльтиколінеарності, засоби вилучення 
мультиколінеарності. 
15. Визначення гетероскедастичності випадкової змінної  u t  та природа 

гетероскедастичності. 
16. Тестування наявності гетероскедастичності: тест рангової кореляції 
Спірмена. 
17. Сутність методу Ейткена. 
18. Автокореляція, її природа, тестування автокореляції в ряду випадкової 
змінної  u t , вилучення автокореляції. 

19. Автокореляційна функція, її застосування. 
20. Авторегресійне рівняння, його порядок, оцінка параметрів авторе-
гресійної моделі за допомогою коефіцієнтів автокореляції, поняття лага.. 
21. Структурна форма економетричної моделі, приведена форма економе-
тричної моделі. 
22.  Ідентифікація системи одночасних рівнянь. 
23. Суть двокрокового методу найменших  квадратів (2МНК). 
24. Шкали вимірювання, приклади застосування 
25. Поняття про експертні оцінки, коефіцієнт Кендалла.  

3. Критерії оцінювання результатів навчання, денна іспит - спец. 0,51, 
071; заочна іспит - спец. 0,51, залік - спец. 071 

Види  роботи, що підляга-

ють  контролю 

Бали за оди-

ницю робіт 

Форма навчання 

денна заочна 

min max 
кільк. 

робіт  

сумарні 

бали 
кільк. 

робіт  

сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1 

Робота на лекціях 0,6/3 1,2/6 10 6 12 1 3 6 

Опрацювання тем, не винесе-

них на лекції 

4 6    1 4 6 

Робота на лабораторних за-

няттях  

3/4 5/6 6 18 30 2 8 12 

Виконання індивідуального  

завдання (теор. питання) 

7 12 1   1 7 12 

Дистанційний модуль 10 18 1 10 18    

Виконання тестів, задач 2 4    6 12 24 

Проміжна сума    34 60  34 60 

Модульна контрольна робота 1 26 40 1 26 40 1 26 40 

Оцінка за змістовий  модуль 1     60 100  60 100 

Змістовий модуль 2 

Робота на лекціях 0,8/6 1,8/12 10 8 18 1 6 12 

Опрацювання тем, не винесе-

них на лекції 

10 18    1 10 18 

Робота на лабораторних за-

няттях   

4 6 5 20 30    

Виконання тестів, задач 1/3 2/5 6 6 12 6 18 30 

Проміжна сума    34 60  34 60 
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Модульна контрольна робота 2 26 40 1 26 40 1 26 40 

Оцінка за  змістовий модуль 2     60 100  60 100 

4. Інформаційні  ресурси 

                            4.1 Основна література 

1.   Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – Київ.: То-

вариство «Знання», КОО, 1998. – 494 с. 

3.  Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для студентів екон. спец. 

вищ. закл. Київ: Четверта хвиля, 1997. – 320 с. 

3.   Лугінін О.Е. Економетрія. Навч.пос.2-е видання, перероб.та доп. Київ.: 

Центр учб. літ-ри , 2008. –278 с. 

4.   Назаренко О.М. Основи економетрики: Вид.2-ге,  перероб.: підручник. 

Київ: «Центр навчальної літератури», 2005. – 392 с. 

5.   Денискин В.В. Основы экономического прогнозирования в пищевой 

промышленности. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. –192 с. 

 

4.2 Додаткова література 

 

1.  Грубер Й. Эконометрия Том 1. Введение в эконометрию. Пер. с нем. К.:, 

1996. – 397 с. 

2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-

ный курс. Учебное пособие. 2-изд., испр.  М.: Дело, 1998.  – 248 с. 

3.  Бородич С.А. Эконометрика: Учеб.пособие/ Минск.: Новое знание, 

2001. – 408с. 

4.3 Методичне забезпечення 
 

1.  Конспект лекцій з курсу «Економетрика»  для бакалаврів спеціальнос-

тей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»  денної та заочної 

форм навчання. / Укл. Л.Л.Лобоцька.  Одеса, ОНАХТ, 2020. – 70 с. 

2.  Методичні вказівки  до виконання лабораторних робіт з курсу «Еко-

нометрика» для студентів напряму підготовки бакалаврів 051  «Еконо-

міка»,  071 «Облік і оподаткування»  і 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» усіх форм навчання/Укладачі  Л.Л. Лобоцька, О.Л. 

Фрум. Одеса: ОНАХТ, 2017. 45 с. 

3.  Методичні Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дис-

ципліни  «Економетрика» для студентів спеціальностей  051 «Економіка» і 

071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання, ступінь ви-

щої освіти бакалавр/ Укладачі Л.Л. Лобоцька,  Д.Ф.Дерменжі. Одеса, 

ОНАХТ, 2020. – 23 с.   

4.4 Електронні ресурси 

1.  Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

2.  Бібліотека ОНАХТ URL: https://library.onaft.edu.ua 

3  Веб-сторінка Міністерства агропромислової політики України. URL: 

http://www.minagro.kiev.ua  

  4.   Веб-сторінка Державного комітету статистики України. URL:    

http://www.nbuv.gov.ua/
https://library.onaft.edu.ua/
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  http://www.ukrstat.gov.ua  


