
Форма № Н-3.03 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 ЕКОНОМЕТРИКА  
 

ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни 

підготовки БАКАЛАВРІВ 

 

галузі знань    11– Математика та статистика 
 

спеціальностей 113  Прикладна математика 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук 

2018рік 



2 

 

  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедрою інформатики і вищої математики Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:  к.ф-м. н., доц.  Н.Г. Кирилаха 
                           

 

 

 
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з галузі знань 11  –  

Математика та статистика,   спеціальність 113 – Прикладна математика  

 

“_______”  __________ 2018 року, протокол № 1 

 

 



3 

 

  

ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Економетрика” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі знань 11  –  

Математика та статистика,   спеціальності 113 – Прикладна математика. 

Змістом навчальної дисципліни є виклад основних економетричних моделей 

дослідження економічних явищ, оволодіння необхідним математичним апаратом який 

застосовується при вирішенні задач дослідження економічної динаміки статистичними 

методами.   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні методи обробки статистичних 

даних про технологічні, соціально-економічні процеси, побудови та дослідження 

економетричних моделей, що відображають кількісні закономірності та динаміку їх 

розвитку.  

Міждисциплінарні зв’язки: математичний апарат, засвоєний студентами при 

вивченні дисципліни “Економетрика” необхідний їм для проведення самостійних наукових 

досліджень, підготовки та захисту бакалаврських та магістерських робіт.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Базові економетричні моделі. 

2. Створення моделей в умовах порушення вимог до 1МНК. 

3. Дослідження часових рядів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Економетрика”  є ознайомлення 

студентів з методами побудови та застосування економетричних моделей, що 

характеризують взаємозв’язок між економічними показниками. Прищепити навички 

економетричного дослідження задач. 

Вивчення предмету має прищепити навички математичного дослідження прикладних 

задач; навчити студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною 

літературою з даного предмету, здобувати необхідні для практики знання та застосовувати їх 

до вирішення конкретних прикладних задач; дати необхідну математичну підготовку та 

знання для вивчення пов’язаних дисциплін, їх прикладних застосувань. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Економетрика” є знайомство із 

основними положеннями побудови економетричних однофакторних та багатофакторних 

моделей  на основі методу 1МНК; знайомство із методиками верифікації якості 

економетричної моделі; знайомство із методами побудови економетричних моделей в умовах 

порушення вимог до 1МНК; знайомство з основами дослідження часових рядів.  

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна 

робота.  

1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

основні економетричні методи та моделі та можливості їх застосовування при 

розв’язанні технічних, соціально-економічних, екологічних, та інших задач, перспективи 

розвитку основних положень дисципліни; 

вміти: 

із опису предметної області та задач, що розв’язуються, приймати  рішення щодо 

застосування того або іншого методу побудови економетричної моделі, використовувати 

можливості обчислювальної техніки для дослідження економетричних моделей. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120  годин   / 4  кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Базові економетричні моделі 

Тема 1. Основні поняття і загальні засади економетричного моделювання. Побудова і 

аналіз однофакторної лінійної економетричної моделі. Метод 1МНК. 

Тема 2. Загальна лінійна економетрична модель, її структура, специфікація та етапи 

побудови. Статистична характеристика оцінок параметрів моделі.  

Тема 3. Нелінійна регресія. Знаходження оцінок параметрів моделі і прогноз при 

побудові нелінійної моделі.  Виробнича функція Коба-Дугласа. 

 

Змістовий модуль 2. Створення моделей в умовах порушення вимог до 1МНК. 
Тема 4. Поняття мультиколінеарності, її вплив на оцінки параметрів моделі. Методи 

визначення мультиколінеарності та способи її усунення. 

Тема 5. Виявлення гетероскедастичності та особливості застосування методу 1МНК 

при наявності гетероскедастичності.  Методи визначення автокореляції та оцінки параметрів 

моделі при наявності автокореляції. 

Тема 6. Системи одночасних структурних рівнянь та їх застосування.  Перехід до 

приведеної форми, їх взаємозв’язок. 

Тема 7. Деякі узагальнення методу МНК. Непрямий метод. Двокроковий МНК.  

Розрахунок параметрів системи економетричних рівнянь попиту і пропозиції НМНК.* 

Рекурсивні системи одночасних рівнянь їх характеристика. 

 

Змістовий модуль 3. Дослідження часових рядів 
Тема 8.  Основні поняття теорії часових рядів. Компонентний склад часового ряду. 

Тема 9. Визначення загальної  тенденції часового ряду. Статистичний аналіз 

складових часового ряду. 

Тема 10.  Моделі авторегрессії-ковзного середнього ARMA (p, q). 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Бородич С. А.  Эконометрика: Учебное пособие / С. А. Бородич. – Мн.: Новое 

знание, 2001. – 408 с. 

2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки. Навч. Посібник / В. В. Вітлінський. – 

К.: КНЕУ, 2003. – 408 с. 

3. Грубер. Й. Економетрія, том 1. Вступ до множинної регресії та економетрії / Й. 

Грубер. – Київ: «Нічлава», 1998. – 384 с. 

4. Грубер. Й. Економетрія, том 2. Вступ до множинної регресії та економетрії / Й. 

Грубер. – Київ: «Нічлава», 1999. – 296 с. 

5. Джонстон Дж. Эконометрические методы / Дж. Джонстон. – М.: Статистика, 1980. 

– 444 с. 

6. Доугерти К. Введение в економетрику / К. Доугерти. – М.: ИНФРА,  2001. – 402 с. 

7. Корольов О. А. Практикум з економетрії: завдання з практичними 

рекомендаціями, алгоритмами та прикладом їх наскрізного виконання. Ч.1. Регресійний 

аналіз: Навч. Посібник / О. А. Корольов, В. В. Рязанцева.  – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 

250 с. 

8. Лещинський О. Л. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл /                     

О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова.  – Л. : МАУП, 2003. – 208 с. 

9. Лук’яненко І. Г. Економетрика: підручник / І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова. – К: 

товариство “Знання”, КОО, 1998. – 494 с. 

10. Лук’яненко І. Г. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник / 

І. Г. Лук’яненко, Ю. О. Городніченко. –  К.: Літера ЛТД, 2002. – 352 с. 



5 

 

  

11. Магнус Я. Р. Эконометрика / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – М.: 

«Дело», 2001. – 400 с. 

12. Наконечний С. І. Економетрія: підручник / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко,       

Т. П. Романюк. – К.: КНЕУ, 2000. – 296 с. 

13. Наконечний С. І. Економетрія: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / 

С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2001. – 192 с. 

14. Толбатов Ю. А. Економетрика: підручник для студентів екон. спеціальностей 

вищого навчального закладу / Ю. А. Толбатов. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 320 с. 

 

Допоміжна 

15. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Н. 

М Гордеенко и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с: ил. 

16. Лук’яненко І. Г. Економетрика: Практикум з використанням комп’ютера /             

І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. 

17. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В. Е. Гмурман.  

– М.: Высшая школа, 1977. 

18. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике / В. Е. Гмурман.  – М.: Высшая школа, 1975. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Економетрика ” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – тричі за семестр. 

 Підсумковий контроль:  5-й семестр –  диф. залік.  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні роботи. Мета контрольних 

робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів за кредитно - 

модульною системою.  

Підсумковим контролем є диференційований залік з навчальної дисципліни.  


