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1. Загальна інформація 

Навчальна дисципліна викладається: 

денна форма навчання – на другому курсі у четвертому семестрі (курс 2 – семестр 4); 

заочна форма навчання – на третьому курсі у п’ятому семестрі (курс 3 – семестр 5) 

 

Тип дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 

Кількість кредитів – 3, годин – 90 

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

Аудиторні заняття, годин: всьо-

го 

лек-

ції 

лабора-

торні 

прак-

тичні 
всього лекції 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

44 22 22 - 8 4 4 - 

Самостійна робота, годин 46 82 

Форма підсумкового контролю семестр 4 спец. 051, 071 – 

екзамен 

семестр 5 –  спец.051 - екзамен; 

спец. 071 - залік 

Розклад занять  

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Економетрика -  це наука, що вивчає кількісні закономірності та взаємозв’язки економі-

чних об’єктів і процесів на основі математико-статистичних методів та моделей. Кінцева мета 

застосування економетричних моделей - прогнозування економічних показників. 

Економетрика - відносно нова дисципліна в підготовці спеціалістів економічного профі-

лю, вона передбачає певну підготовку слухачів в області математики, теорії ймовірностей, ста-

тистики, макро- і мікроекономіки. Засвоєння інструментарію економетрики дає можливість пе-

рейти від якісного до кількісного рівня аналізу досліджуваних економічних величин, що є важ-

ливим для майбутніх спеціалістів в сфері економіки і бізнесу. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є надання знань студентам про методи оцінювання параметрів зале-

жностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами. 

Основні завдання дисципліни - надання знань з принципів моделювання економічних 

процесів на основі застосування  економетричних моделей 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; 

http://physics.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


 виконати аналіз результатів і сформулювати висновки. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний; підсумковий: іспит - сп. 051, 071- денна ф.н. 

         іспит - сп.051; залік - сп. 071 -заочна ф.н.  

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з урахуван-

ням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в 

ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

 

 

 Викладач  ________________ Л.Л. Лобоцька 
                  підпис 

 

 

 Завідувач кафедри ________________ О.І. Павлов 
                 підпис 
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