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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета навчальної дисципліни — формування системи знань з 
методології та інструментарію побудови і використання різних типів 
економіко-математичних моделей.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення основних 
принципів та інструментарію постановки задач, розбудови економіко-
математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою 
використання в економіці. 

 

Компетентності (згідно з освітньо-професійної програми): 
Шифр Сутність 

СК04 
Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 
теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 

СК06 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення економічних задач. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 
обґрунтування економічних рішень. 

СК3.6. Здатність діагностувати і планувати основні економічні показники розвитку 
підприємства 

 

Результати навчання (згідно з освітньо-професійної програми): 
Шифр Сутність 

ПР05 

Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння 
логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами 
(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної 
влади). 

ПР07 
Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 
принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку 
економічної науки. 

ПР08 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення економічних задач. 

ПР13 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР24 Показувати навички самостійної роботи, виявляти критичність та 
самокритичність. 

ПР 3.6. Розуміти, діагностувати та планувати основні економічні показники розвитку 
підприємства 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Економічна інформатика Методи прийняття управлінських рішень 
Управління персоналом Управління трудовим потенціалом 
Оптимізаційні методи та моделі Діагностика і планування діяльності 

організації 
Економічна теорія Стратегія підприємства 
  



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає __66,7__ (%). 
 
 

  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
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1 2 3 4 5 
Змістовий модуль № 1 Загальні поняття і засади економетричного моделювання 

1 Л 
СР 

4 
5 

Тема 1. Економетрія. ЇЇ задачі та методи 
…1.1 Сутність економетрії 
…1.2 Типи залежностей між змінними 
…1.3 Емпіричні статистичні дані, як основа 
економетричних досліджень 
…1.4 Економетрична модель у загальній постановці 
…1.5 Основні етапи і проблеми економетричного 
моделювання 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 
 
 
 
 
 

2 ЛЗ 6 Лабораторна робота № 1 «Парна лінійна регресія» 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 

3 Л 
СР 

4 
5 

Тема 2. Оцінка тісноти лінійного зв’язку між двома 
випадковими величинами 
 
Тема 3. Парна лінійна регресія 
…3.1 Сутність парного лінійного регресійного аналізу 
…3.2 Методи найменших квдратів 
…3.3 Економічний зміст параметрів парної лінійної 
регресії 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 
 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9 
 

4 ЛЗ 6 Лабораторна робота № 1 «Парна лінійна регресія» 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 

5 Л 
СР 

4 
5 

Тема 4 Оцінка якості моделі парної лінійної регресії 
…4.1 Перевірка статистичної значущості та довірчі 
інтервали оцінок параметрів регресії 
…4.2 Оцінка якості моделі парної лінійної регресії 
 
Тема 5. Прогнозування на основі моделі парної 
лінійної регресії 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10 
 
 
 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

6 ЛЗ 6 Лабораторна робота №2 «Множинна лінійна регресія» 1, 2, 4, 6, 7, 11 
Змістовий модуль № 2 Множинний кореляційний аналіз 

7 Л 
СР 

4 
5 

Тема 6. Множинний кореляційний аналіз 
…6.1 Оцінка лінійних взаємозвязків між економічними 
змінними за парними коефіцієнтами кореляції 
…6.2 Оцінка лінійних взаємозвязків між економічними 
змінними за часними коефіцієнтами кореляції 
…6.3 Множинний коефіцієнт кореляції 
…6.4 Мультиколінеарність 

1, 2, 4, 6, 7, 11 
 
 
 
 
 

8 ЛЗ 6 Лабораторна робота №2 «Множинна лінійна регресія» 1, 2, 4, 6, 7, 8, 
11 



 
1 2 3 4 5 

9 Л 
СР 

4 
5 

Тема 7. Класична нормальна лінійна модель множинної 
регресії  
…7.1 Загальний вигляд моделі множинної лінійної 
регресії 
…7.2 Передумови застосування МНК для оцінки 
вектору параметрів моделі множинної лінійної регресії 
…7.3 Використання МНК для оцінки параметрів 
множинної лінійної регресії 
…7.4 Стандартизовані параметри регресії та 
коефіцієнти еластичності 

 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 
11 
 

10 ЛЗ 6 Лабораторна робота №3 «Ряди динаміки» 2, 7, 11, 12, 13, 
14 

11 Л 
СР 

4 
5 

Тема 8. Оцінка якості моделі множинної лінійної 
регресії та прогнозування на його основі 
…8.1 Статистична значущість і довірчі інтервали 
оцінок параметрів регресії 
…8.2 Оцінка значущості моделі множинної регресії в 
цілому 
…8.3 Прогнозування на основі моделей лінійної 
регресії 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 
11 
 

12 ЛЗ 6 Лабораторна робота №3 «Ряди динаміки» 2, 7, 11, 12, 13, 
14 

13 Л 
СР 

4 
5 

Тема 9. Часові ряди. Виявлення загальної тенденції 
…9.1 Сутність та структура рядів динаміки 

…9.2 Виявлення загальної тенденції, вибір функції 

2, 7, 11, 12, 13, 
14 
 

14 ЛЗ 6 Лабораторна робота №4 «Нелінійна регресія» 2, 7, 11, 12, 13, 
14 

15 Л 
СР 

4 
5 

Тема 10 Авторегресійні моделі прогнозування 
…10.1 Виявлення циклічності та сезонності 
…10.2 Автокореляція та методи її визначення 

2, 7, 11, 12, 13, 
14 
 

16 ЛЗ 6 Лабораторна робота №4 «Нелінійна регресія» 2, 7, 11, 12, 13, 
14 

Разом 
(годин) 120   

 
  



САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 6 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  10 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  4 

4 Виконання індивідуального завдання: 20 
5 Інші види самостійної роботи - 
 Разом 40 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
Розрахунково-графічне завдання 

________________________________________________________________________________________________ 
 (вид індивідуального завдання) 

 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

 Назва: Розрахункове завдання з дисципліни «Аналіз 
економіки. Побудова математичної моделі» 15 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Згідно з планом навчальної дисципліни передбачено проведення лекцій, 

практичних занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання 
(реферату).  

При викладанні дисципліни застосовуються такі методи навчання, як: 
1. Репродуктивний. 
2. Проблемного викладання. 
3. Евристичний (частково-пошуковий). 
4. Дослідницький. 
Проведення лекційних занять передбачено з використанням традиційних 

форм (вступної, тематичної, оглядової). В процесі викладання 
використовується: 

Лекція – бесіда, яка передбачає «діалог з аудиторією». Це проста форма 
активного залучення студентів до навчального процесу. Передбачається 
безпосередній контакт з аудиторією, що дає змогу зосередити увагу студентів 
на найбільш важливих проблемах теми, яка вивчається, визначити зміст і темп 
викладу навчального матеріалу з урахуванням рівня підготовленості та освіти 
аудиторії. Участь студентів у лекції-бесіді забезпечується різними прийомами, 
зокрема запитання до аудиторії. Вони носять інформаційний характер, тобто 



спрямовані не на контроль, а на з'ясування думок і рівнів поінформованості 
учнів з проблеми, що вивчається, актуалізації знань, необхідних для її 
розуміння, та визначення ступеня готовності до сприйняття матеріалу лекції. 
Запитання адресуються всій аудиторії. Студенти відповідають з місця. З метою 
заощадження часу запитання слід формулювати так, щоб можна було дати 
однозначну відповідь. З урахуванням змісту відповідей будуються подальше 
викладення матеріалу.  

Лекція-візуалізація, яка передбачає використання демонстраційного 
матеріалу, форми наочності, які не лише доповнюють словесну інформацію, а й 
самі виступають носіями змістовної інформації. Читання лекції представляє 
собою вільне, розгорнуте коментування підготованих матеріалів. У візуальній 
лекції важливі візуальна логіка, ритм подачі матеріалу, його дозування, 
майстерність і стиль спілкування викладача з аудиторією. 

Лекція – дискусія – яка передбачає обмін думками та поглядами 
учасників з приводу певної теми (питання), а також розвивають мислення, 
допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння 
формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших 
людей, критично підходити до власних поглядів. 

Практичні та лабораторні заняття передбачають інтерактивний підхід до 
проведення занять, який включає у себе проведення наступних видів занять: 

1. Підтверджуючі практичні роботи. Виконуючи їх, студент отримує 
підтвердження правильності викладених на лекціях теоретичних знань. 

2  Частково-пошукові практичні заняття. На таких заняттях студенти 
мають більше можливостей для творчої роботи. Деталізацію плану дослідження 
і визначення повного переліку питань, які необхідно дослідити, виконує сам 
студент. 

3. Ділові ігри - моделювання реальної діяльності у спеціально створеній 
проблемній ситуації. Ділова гра передбачає активне навчання, яке сприяє 
досягненню конкретних завдань, структурування системи ділових стосунків 
учасників. її конструктивними елементами є проектування реальності, 
конфліктність ситуації, активність учасників, відповідний психологічний 
клімат, міжособистісне та міжгрупове спілкування, розв'язання 
сформульованих на початку гри проблем.  

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів ураховує 
види занять, які, згідно із програмою навчальної дисципліни, передбачають 
лекційні, лабораторні заняття, а також виконання самостійної роботи. 
Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 
накопичувальною 100-бальною системою. 

Контрольні заходи передбачають: 
• поточний контроль, що здійснюють протягом семестру під час 

проведення лекційних, лабораторних занять і оцінюють за сумою набраних 



балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 
складати іспит, – 35 балів); 

• семестровий контроль, що здійснюють у формі семестрового 
екзамену, відповідно до графіка навчального процесу. 

Поточний контроль із цієї навчальної дисципліни здійснюють в таких 
формах, як: 

• активна робота на лекційних заняттях; 
• активна участь у виконанні лабораторних завдань та їх захист; 
• захист розрахунково-графічної роботи; 
• проведення поточної контрольної роботи. 
Семестровий контроль здійснюють у формі семестрового екзамену.  
Семестрові екзамени – форма оцінювання підсумкового засвоєння 

студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 
дисципліни, що проводять як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. Оцінювання 
знань студента під час лабораторних занять та виконання індивідуальних 
завдань здійснюють за накопичувальною 100-бальною системою за такими 
критеріями: 

• розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядають; 

• ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
• ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядають; 
• уміння поєднувати теорію з практикою під час розгляду 

виробничих ситуацій, розв'язання задач, здійснення розрахунків у процесі 
виконання індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в 
аудиторії; 

• логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і в 
ході виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки; 

• правильність розрахунків при виконанні курсового проекту. 
Максимально можливий бал ставлять за умови відповідності 

індивідуального завдання студента або його усної відповіді всім зазначеним 
критеріям. Відсутність тієї або іншої складової частини знижує кількість балів. 
У процесі оцінювання індивідуальних завдань увагу також приділяють якості, 
самостійності та своєчасності здавання виконаних завдань викладачу, згідно із 
графіком навчального процесу. Якщо якусь із вимог не буде виконано, то бали 
буде знижено.  

Поточну письмову контрольну роботу проводять 2 рази на семестр, вона 
містить теоретичні та практичні завдання різного рівня складності, відповідно 
до тем змістового модуля. Результати поточного контролю (поточна 
успішність) можуть враховуватись як допоміжна інформація для виставлення 
оцінки з даної дисципліни. 



Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів. 
Загальними критеріями, за якими здійснюють оцінювання позааудиторної 
самостійної роботи студентів, є: 

• глибина і міцність знань; 
• рівень мислення; 
• уміння систематизувати знання за окремими темами; 
• уміння робити обґрунтовані висновки; 
• володіння категорійним апаратом; 
• навички та прийоми виконання практичних завдань; 
• уміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її 

систематизацію та опрацювання; 
• самореалізація на практичних та семінарських заняттях. 
Порядок здійснення підсумкового контролю з навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів із навчальної 
дисципліни здійснюють на підставі проведення семестрового екзамену. 
Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни й передбачає визначення 
рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу загалом, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності 
творчого використання накопичених знань, уміння формулювати своє 
ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

В умовах реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень 
засвоєння студентом компетентностей, передбачених кваліфікаційними 
вимогами. Кожен екзаменаційний білет складено із теоретичних питань і 
практичних ситуацій, які передбачають вирішення типових професійних 
завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень 
теоретичної підготовки студента й рівень його компетентності з навчальної 
дисципліни. 

Студента слід уважати атестованим, якщо сума балів, набраних за 
результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або 
перевищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний 
контроль упродовж семестру – 35 та мінімально можлива кількість балів, 
набраних на екзамені, – 25. 

У разі набрання менш ніж 60 балів студент обов'язково складає екзамен 
після закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом факультету 
термін. У разі повторного набрання менш ніж 60 балів декан факультету 
призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі із завідувачем кафедри та 
визначає термін перескладання екзамену, після чого приймає рішення, 
відповідно до чинного законодавства: якщо «зараховано» – студент продовжує 
навчання за графіком навчального процесу, а якщо «не зараховано», тоді декан 
факультету пропонує студенту повторно вивчати навчальну дисципліну 
протягом наступного навчального періоду самостійно.  

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Максимальна сума балів, що може бути набрана студентом за 

результатами поточного контролю з навчальної дисципліни, складає 100 балів. 
Кількість балів на кожну тему змістових модулів визначають з 

урахуванням складності, обсягу та значущості в засвоєнні дисципліни: 
практичних, лабораторних робіт та індивідуальних завдань (таблиця 1). 

Шкала оцінювання знань та умінь студента (національна та ECTS) 
наведена у таблиці 2. 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
ум

а 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 ІНДЗ 
(РГЗ) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
(М1) 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
(М2) 

 100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 
 
Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Економетрика». 
2. Конспект лекцій за темами навчальної дисципліни «Економетрика». 
3. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання з 

навчальної дисципліни «Аналіз економіки. Побудова математичної моделі». 
4. Методичні рекомендації до вивчення лабораторно-парктичних завдань з 

навчальної дисципліни «Економетрика». 



5. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Економетрика». 
6. Завдання для самостійної роботи. 
Адреса сайту:  http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/ 
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