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

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: Формування компетентностей з використання методів оцінювання 
параметрів залежностей, які характеризують кількісні причинно-наслідкові 
взаємозв’язки між економічними показниками, а також використання 
економетричних моделей в економічних дослідженнях, у практиці управління 
економічними  процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки.  
 
Компетентності 

ЗК04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК05 Знання та розуміння предметної області професійної діяльності 
ЗК10 Здатність до креативного та критичного мислення 

СК01 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 
мікро-, макро-  та міжнародному рівнях 

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 

СК09 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 
моделей соціально-економічні процеси 

ЗК-9 
СК10. Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 
управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 
аналітичних звітів.  

СК4.1 Здатність моделювати економічні та соціальні процеси і явища, аналізувати і 
змістовно інтерпретувати отримані результати 

СК4.4. Здатність обґрунтовувати прийняття економічними суб’єктами оптимальних 
управлінських рішень 

 
Результати навчання 
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 

ПР14 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники 

ПР4.1 Моделювати соціально-економічні системи, процеси і явища, аналізувати і 
змістовно інтерпретувати отримані результати 

ПР4.4 Обґрунтовувати прийняття економічними суб’єктами оптимальних 
управлінських рішень  

ПР5.5 Демонструвати здатність застосовувати економіко-математичні методи та 
моделі для вирішення економічних задач 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Макроекономіка 
Мікроекономіка 
Економічна інформатика 
Економіка підприємства 
Теорія ймовірностей і математична 
статистика 
Оптимізаційні методи та моделі 

Засоби аналізу даних 
Статистичний аналіз даних 
Прогнозування соціально-економічних 
процесів 

Моделювання економічних систем 
Моделі економічної динаміки 
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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 
_53,33_ (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 
   Модуль 1 «Класичні економетричні моделі»  

1 Л 2 

Тема 1. Предмет, методи і завдання 
дисципліни 
1. Визначення дисципліни, її предмет, об’єкт  і 

завдання.  
2. Роль економетричних досліджень в економіці.  
3. Виникнення, розвиток і становлення 

економетрії  
4. Визначення і особливості економетричних 

моделей.  
5. Класифікація економетричних моделей. 

1,2,3,5,6,9,20 

 СРС  
Завдання на самостійну роботу: Приклади 

економетричного дослідження економічних явищ і 
процесів. 

 

2 Л 2 

Тема 1. Загальні поняття і засади 
економетричного моделювання 
6. Кореляційно-регресійний аналіз в економіці. 
7. Статистична база економетричних моделей. 
8. Формування сукупності спостережень. Поняття 

однорідності спостережень. Точність вихідних 
даних. 
9. Етапи і задачі економетричного дослідження 

економічних явищ і процесів. Основні етапи 
побудови економетричної моделі. Загальна 
характеристика основних етапів побудови 
економетричної моделі 

1,2,3,5,6,9,20 

 СРС  
Завдання на самостійну роботу: Підготовка 

інформаційної бази економетричної моделі 
 

3 Л 2 

Тема 2. Парна лінійна модель 
1. Специфікація моделі.  
2. Лінійна регресія і кореляція: зміст і оцінка 

параметрів. Оцінювання параметрів лінійної 
моделі парної регресії за допомогою методу 
найменших квадратів.  
3. Перевірка якості побудованої парної лінійної 

моделі. Оцінка статистичної значущості 

1,2,3,5,6,9,20 
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коефіцієнтів регресії та кореляції.  
4. Дисперсійний аналіз. Коефіцієнт детермінації. 

Перевірка адекватності економетричної моделі. 

 СРС  
Завдання на самостійну роботу: Нелінійна 

регресія.  

4 ЛР 3 
Побудова економетричної моделі парної лінійної 

регресії та її веріфікація 4,7,8,13,14 

5 ЛР 2 
Веріфікація моделі парної лінійної регресії та 

отримання прогнозу із її застосуванням 4,7,8,13,14 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3. Множинна лінійна економетрична 
модель 
1. Визначення загальної лінійної економетричної 

моделі. Теоретична (дійсна) і вибіркова 
(емпірична) модель.  
2. Оцінювання параметрів загальної лінійної 

моделі МНК. Основні положення класичного 
лінійного регресійного аналізу.  
3. Властивості МНК-оцінок.  
4. Верифікація загальної лінійної економетричної 

моделі. Показники якості і адекватності моделі 

2,3,11,12,15,16, 
17,18,19 

7 ЛР 3 
Побудова двофакторної лінійної економетричної 

моделі та її веріфікація 4,7,8,13,14 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3. Множинна лінійна економетрична 
модель 
5. Верифікація загальної лінійної економетричної 

моделі. Перевірка  статистичної  значимості і 
інтервали довіри 
6. Прогнозування  і економіко-математичний 

аналіз. 
7. Методи  побудови  загальної лінійної 

економетричної  моделі 

2,3,11,12,15,16, 
17,18,19 

9 ЛР 2 
Отримання прогнозу із застосуванням моделі 

парної лінійної регресії 4,7,8,13,14 

10 ЛР 2 
Економіко-математичний аналіз на основі 

двофакторної лінійної економетричної моделі 4,7,8,13,14 

11 ЛР 4 Багатофакторна лінійна економетрична модель 4,7,8,13,14 

12 ЛР 2 
Реалізація методу виключень для побудову 

багатофакторної економетричної моделі 4,7,8,13,14 

13 Л 2 

Тема 4. Нелінійні економетричні моделі 
1. Загальне поняття про нелінійну регресію.  
2. Типи нелінійних моделей. Основні види 

нелінійних моделей.  
3. Методи лінеаризації нелінійних 

економетричних моделей і оцінювання їхніх 
параметрів.  
4. Прогнозування і аналіз за моделями нелінійної 

регресії. 

2,3,11,15,16, 
17,19 

14 ЛР 3 Нелінійна економетрична модель 4,7,8,13,14 
15 ЛР 3 Прогнозування та економіко-математичний 4,7,8,13,14 
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аналіз на основі нелінійних економетричних 
моделей 

12  2 Модульна контрольна робота №1  
   Модуль 2 «Узагальнені економетричні моделі»  

13 Л 3 

Тема 5. Мультиколінеарність 
1. Поняття мультиколінеарності, її природа і 

причини виникнення. Наслідки 
мультиколінеарності. 
2. Тестування наявності мультиколінеарності. 
3. Шляхи і засоби усунення мультиколінеарності. 
4. Оцінювання параметрів економетричної моделі 

у випадку мультиколінеарності. 

2,3,11,15,16, 
17,19 

14 ЛР 2 Тестування наявності мультиколінеарності 4,7,8,13,14 

15 ЛР 4 
Оцінювання параметрів економетричної моделі у 

випадку мультиколінеарності 4,7,8,13,14 

16 Л 3 

Тема 6. Гетероскедастичність  
1. Поняття гетероскедастичності, її природа і 

причини виникнення. Наслідки 
гетероскедастичності.  
2. Тестування наявності гетероскедастичності.   
3. Оцінювання параметрів економетричної моделі 

при наявності гетероскедастачності.  
4. Верифікація узагальненої економетричної 

моделі у випадку гетероскедастачності.  
5. Прогнозування у випадку 

гетероскедастичності. 

2,3,11,15,16, 
17,19 

17 ЛР 3 Тестування наявності гетероскедастичності 4,7,8,13,14 

18 Л 2 

Тема 7. Автокореляція залишків 
1. Поняття автокореляції залишків, її природа і 

причини виникнення. Види автокореляції 
залишків. Наслідки автокореляції залишків.  
2. Тестування автокореляції залишків.  
3. Оцінювання параметрів економетричної моделі 

при наявності автокореляції залишків.  
4. Прогнозування у випадку автокореляції 

залишків. 

2,3,11,15,16, 
17,19 

19 ЛР 2 Тестування автокореляції залишків 4,7,8,13,14 

20 ЛР 4 
Оцінювання параметрів економетричної моделі 

при наявності автокореляції залишків 4,7,8,13,14 

21 Л 4 

Тема 8.Моделювання одновимірних часових 
рядів 
1. Моделювання одновимірних часових рядів. 

Основні елементи часового ряду. Автокореляція 
рівнів часового ряду і виявлення його структури. 
2. Моделювання тенденції часового ряду.  
3. Моделювання сезонних та циклічних коливань. 

4. Моделювання тенденції часового ряду за 
наявністю структурних змін.  
5. Моделі авторегресії і ковзного середнього. 

2,3,11,15,16, 
17,19 
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6. Специфіка статистичної оцінки взаємозв’язку 
двох часових рядів.  
7. Прогнозування за часовими рядами в 

економічних дослідженнях. 
 СРС  Завдання на самостійну роботу:  

22 ЛР 4 Моделювання одновимірних часових рядів 4,7,8,13,14 
23 ЛР 2 Моделі авторегресії і ковзного середнього  

19 Л 2 

Тема 9. Економетричні  моделі динаміки 
1. Поняття лагу і лагових змінних. Поняття 

дистрибутивно-лагових і  авторегресійних 
моделей.  
2. Методи оцінювання параметрів 

дистрибутивно-лагових моделей з кінцевим 
числом лагів.  
3. Корелограми і їх використання.  
4. Методи оцінювання параметрів моделей 

нескінченого розподіленого лагу.  

2,3,11,15,16, 
17,19 

20 ЛР 2 Корелограми і їх використання 4,7,8,13,14 

 СРС  

Завдання на самостійну роботу: Методи 
оцінювання параметрів авторегресійних моделей. 
Тестування автокореляції залишків в 
авторегресійних моделях. 

 

21  2 Модульна контрольна робота №2  
Разом 
(годин) 

80   

Примітки 
1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 
2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості 
аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які вивчаються 
студентом самостійно (п. 3 додатку 8).  
3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до лабораторних занять  8 
3 Підготовка презентацій виконаних лабораторних робіт 12 
4 Підготовка до захисту виконаних лабораторних робіт 10 

5 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  8 

6 Виконання індивідуального домашнього завдання 10 

7 Підготовка звіту з виконання індивідуального домашнього 
завдання 4 

8 Інші види самостійної роботи 10 
 Разом 70 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
_____________________________________розрахункове_______________________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
  

Задача 1. Побудувати модель парної лінійної 
регресії. Здійснити її верифікацію та застосувати її для 
здійснення економетричного аналізу і прогнозування. 

 
Задача 2. Побудувати модель багатомірної лінійної 

регресії. Здійснити її верифікацію та застосувати її для 
здійснення економетричного аналізу. 

 
Задача 3. Побудувати модель часового 

(динамічного) ряду. Здійснити її верифікацію та 
застосувати її для здійснення прогнозування. 

 
6 тиждень 

 
 
 

10 тиждень 
 
 
 

14 тиждень 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
У навчальному процесі використовуються наступні форми та методи навчання.  
Відповідно до вимог ДСВО і ГСВОУ МОН для реалізації компетентністного 

підходу при викладанні навчальної дисципліни «Економетрика» передбачається 
застосування таких навчальних технологій, як проблемні лекції, міні-лекції, мозкові 
атаки, презентації, що дозволяє активізувати навчально-пізнавальну діяльність 
студентів Основні відмінності активних та інтерактивних навчальних технологій від 
традиційних полягають не тільки у використанні іншої методики викладання, але й в 
інтенсифікації навчального процесу і, як наслідок, в більш ефективному засвоєнні 
теоретичних знань, їх закріплення на практиці, розвиненню у студентів здатності до 
співпраці та прийняття колективних рішень.  

Лекція-інформація орієнтована на виклад і пояснення студентам наукової 
інформації, що підлягає осмисленню і запам'ятовуванню. Це традиційний тип лекцій в 
практиці вищої школи. 

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів проблемного 
навчання студентів. Вони спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. На 
початку проблемної лекції викладач чітко формулює проблему, яку необхідно вирішити 
студентам. При викладанні теоретичного матеріалу лектор пропонує питання 
проблемного характеру, що дозволяє залучати студентів до самостійного розв’язання 
відповідної задачі. Це активізує мислення студентів у пошуках правильної відповіді. 
Проте лектор не чекає ґрунтовної відповіді від студентів, а спрямовує їх думки в 
потрібному напрямку й поступово сам висвітлює розв’язок відповідної проблеми.  

Міні-лекції  передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 
проміжок часу. Вони характеризуються значною концентрацією інформації, складністю 
логічних побудов та їх узагальнень. Лекційний матеріал представляється в так званому 
структурно-логічному вигляді, при цьому питання, що зафіксовані в плані лекції, 
викладаються в стислій формі. Міні-лекції можуть проводитися як складова частина 
занять досліджень. Більш детальне вивчення  матеріалу виноситься на самостійне 
опрацювання.  

Робота в малих групах дає змогу структурувати практичні заняття за формою і 
змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, 
забезпечує формування особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. Малі 
групи створюються і для виконання роботи, спільний результат якої визначається 
внеском кожного окремого члена групи.   

Презентації – виступи студентів перед аудиторією, що використовуються для 
представлення певних досягнень (оригінальне  розв’язання задач того чи іншого типу, 
звіт про виконання індивідуального науково-дослідного завдання) з метою обміну 
досвідом. 

Лабораторне заняття – це форма навчального заняття, за якої студент під 
керівництвом викладача особисто проводить імітаційні експерименти чи досліди 
певного економічного процесу з метою практичного підтвердження окремих 
теоретичних положень навчальної дисципліни. У ході лабораторних  занять  студент 
набуває  професійних компетенцій та практичних навичок роботи з комп'ютерним 
обладнанням  та відповідними програмними продуктами. Лабораторні роботи 
виконуються за допомогою пакету MathCAD.  

MathCAD - це потужна і в той же час проста універсальне середовище для 
вирішення завдань в різних галузях науки і техніки, фінансів і економіки, фізики та 
астрономії, математики і статистики тощо. MathCAD залишається єдиною системою, в 
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якій опис розв'язання математичних задач задається за допомогою звичних 
математичних формул і знаків. MathCAD дозволяє виконувати як чисельні, так і 
аналітичні (символьні) обчислення, має надзвичайно зручний математико-орієнтований 
інтерфейс і прекрасні засоби наукової графіки. Незважаючи на те, що ця програма, в 
основному, орієнтована на користувачів, які не є програмістами, Mathcad також 
використовується в складних проектах, щоб візуалізувати результати математичного 
моделювання шляхом використання розподілених обчислень і традиційних мов 
програмування. 

СРС включає: опрацювання лекційного матеріалу; опрацювання та вивчення 
рекомендованої літератури; підготовку до лабораторних занять, до захисту 
лабораторних робіт; поглиблене опрацювання питань, що винесені на самостійну 
роботу; виконання індивідуальних домашніх завдань; вирішення розрахункових 
компетентнісно-орієнтованих  завдань за  вивченою темою; перевірку особистих знань 
за запитаннями для самодіагностики; підготовку до письмових  контрольних робіт та 
інших форм поточного контролю; 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

У процесі вивчення дисципліни використовується комплекс методів контролю, 
який містить поточний контроль знань студентів у ході лабораторних занять, захисту 
виконаних лабораторних робіт, контроль виконання індивідуальних завдань, 
оцінювання виконання модульних контрольних робіт, вихідний контроль знань 
студентів на заліку. 

Система оцінювання компетентностей, які були сформовані у студента під час 
вивчення навчальної дисципліни, ураховує види занять, що  згідно з програмою  
навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні заняття, лабораторні роботи, 
а також виконання студентами самостійної роботи. Оцінювання сформованих у 
студентів компетентностей здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 
Відповідно до Тимчасового положення «Про порядок оцінювання результатів навчання 
студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою» НТУ «ХПІ, контрольні 
заходи включають:  

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 
лекційних, практичних занять та лабораторних робіт і оцінюється сумою набраних 
балів (максимальна сума дорівнює 100 балів);  

модульний контроль, що проводиться за відповідним  змістовим модулем, має на 
меті  інтегральне оцінювання результатів навчання студента після вивчення матеріалу з 
логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля;  

підсумковий/семестровий контроль  проводиться у формі семестрового заліку. 
Поточний контроль  з даної навчальної дисципліни проводиться в таких формах:  
активна робота на парі (лекційні заняття);  
активна робота на парі (лабораторні заняття);  
виконання індивідуального домашнього завдання;  
компетентнісно-орієнтовані завдання (захист лабораторних робіт);  
проведення письмових контрольних робіт. 
Перевірка компетентнісно-орієнтованих завдань  здійснюється  у формі захисту 

лабораторних робіт за темами, які об’єднані у відповідний змістовий  модуль, і  
проводиться  двічі за семестр  як  робота  у малих групах. У ході захисту  лабораторних 
робіт  окрім рівня знань матеріалу підлягає оцінюванню вміння студента критично 
мислити, аргументовано відповідати на питання опонентів, об’єктивно оцінювати 
результати роботи інших учасників.   

Модульний контроль  з даної навчальної дисципліни проводиться у формі 
колоквіуму. Колоквіум – це форма перевірки й оцінювання знань студентів у системі 
освіти у вищих навчальних закладах.  Колоквіум проводиться двічі за семестр у  
письмовій формі для перевірки знань студентів  теоретичного матеріалу,  а також їх  
володіння  категорійним апаратом.  Він  містить  теоретичні питання з навчальної 
дисципліни. Перелік питань, які винесені на колоквіум за темами змістового модуля, 
включає питання для самоперевірки за цими темами.   

Підсумковий/семестровий контроль  проводиться у формі семестрового  заліку.  
Семестровий  залік  –  це  форма оцінювання підсумкового  засвоєння студентами 
теоретичного та практичного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться як 
контрольний захід.  
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 КР2  
6 7 10 10 10 10 10 10 10 7 10 100 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

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 
(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 
1. Робоча навчальна програма дисципліни. 
2. Методичні вказівки до лабораторних робіт. 
3. Методичні вказівки і завдання до розрахункових робіт. 
4. Критерії оцінювання виконання контрольних робіт. 
5. Завдання для контрольних робіт. 
6. Критерії оцінювання виконання контрольних робіт. 
7. Завдання до самостійної роботи студентів. 
8. Екзаменаційні білети. 
9. Критерії оцінювання відповідей студентів на іспиті. 
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