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1. Мета дисципліни - ознайомлення із сукупністю математичних методів, що 
використовуються для кількісної оцінки економічних явищ і процесів, розв’язування 
математично формалізованих економічних задач.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: основні означення та твердження з нормативних курсів “Математичний аналіз”, 

“Лінійна алгебра”, “Теорія ймовірностей”, “Математична статистика”. 
2. Вміти: застосовувати основні поняття та курсів “Математичний аналіз”, “Лінійна алгебра”, 

“Теорія ймовірностей”, “Математична статистика” при дослідженні конкретних 
математичних моделей економічних задач. 

3. Володіти елементарними навичками розв’язування основних типів задач курсів 
“Математичний аналіз”, “Лінійна алгебра”, “Теорія ймовірностей”, “Математична статистика”. 

3. Анотація навчальної дисципліни (до 700 символів):  
Навчальна дисципліна «Економетрика» є складовою освітньої програми підготовки фахівців 

за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 11 Математика та статистика зі спеціальності 111 
математика освітньої програми «Економетрика». Дана дисципліна є вибірковою. Дисципліна 
«Економетрика» вивчає сучасні математичні методи, що використовуються для кількісної оцінки 
економічних явищ і процесів, основи економетричного моделювання, математичний апарат, що 
допомагає аналізувати, моделювати і розв’язувати економічні задачі різного характеру.  
Викладається у 8 семестрі 4 курсу в обсязі 90 год. (3 кредити ECTS1) зокрема: лекції – всього 
– 26 год., консультації – 4 год., самостійна робота – 60 год. У курсі передбачено 2 змістових 
модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна  заліком. 

 
4. Завдання (навчальні цілі): формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні 
проблеми у математиці або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 
математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов; набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх 
досягнень у математиці, відповідно до освітнього рівня «Бакалавр».  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація.) 

Код Результати навчання (формуються 
розробником) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплі 

ни 

РН 1.1 
Знати основні принципи побудови 
економетричних моделей, підходи їх аналізу і 
прогнозування, поняття парної лінійної 
регресії, лінійної множинної регресії  

10% 

РН 1.2 

Знати поняття мультиколінеарності, види і 
наслідки мультиколінеарності, поняття 
гетероскедастичності та її наслідки, типи 
нелінійних моделей, найпростіші перетворення 
нелінійних моделей у лінійні  

Лекція, 
самостійна 

робота 

Залік, активна 
робота на лекціях, 

усні відповіді 
10% 

РН 2.1 Вміти застосовувати базові методи до 
побудови економетричної моделі 

Лекція, 
самостійна 

Контрольна 
робота 1,2 (60% 10% 

                                                
1кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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РН 2.2 
Вміти досліджувати парну лінійну регресійну 
модель, прогнозувати економічні показники на 
основі загальної лінійної економетричної 
моделі 

10% 

РН 2.3 

Вміти користуватися методами побудови 
множинних регресій, знаходити параметри 
лінійної множинної регресії методом 
найменших квадратів, знаходити основні 
статистичні оцінки багатофакторного рівняння 
регресії 

14% 

РН 2.4 

Вміти тестувати наявність 
мультиколінеарності, використовувати шляхи і 
засоби усунення мультиколінеарності, 
тестувати наявність гетероскедастичності, 
оцінювати параметри економетричної моделі 
за наявності гетероскедастичності 

16% 

РН 2.5 
Вміти використовувати найпростіші 
перетворення нелінійних моделей у лінійні, 
визначати типи нелінійних моделей, 
оцінювати невідомі параметри  

робота правильних 
відповідей), залік, 

 виконання 
завдань, винесених 

на самостійну 
роботу 

20% 

РН 3.1 Здатність обґрунтовувати власний погляд на 
задачу та формулювати робочі гіпотези, 
спілкуватися з колегами з питань застосування 
математичних методів та теорій 

5% 

РН 3.2 Вироблення навиків командної роботи 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Активна робота 
на лекціях,  усні 

відповіді 
5% 

 

 
 

7. Схема формування оцінки. 
 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на лекції, усні відповіді: PH1.1, PH1.2, PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, 
PH2.5, PH3.1, РН3.2 – 10 балів/ 5 балів; 
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, 
PH2.5, PH3.1, РН3.2 – 10 балів/6 балів; 
3. Модульна контрольна робота 1: PH1.1, PH2.1, PH2.2, РН2.3 – 20 балів/12 балів; 
4. Модульна контрольна робота 2: PH1.2,  PH2.4, PH2.5 – 20 балів/12 балів;  
Разом: 60/35  

- підсумкове оцінювання: залік. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH2.1, PH2.2, РН2.3, 
PH2.4, PH2.5; 
- форма проведення і види завдань: письмова робота. 
 

7.2. Організація оцінювання: 
Активна робота на лекціях передбачає усні відповіді на запитання лектора щодо раніше 

розглянутого теоретичного матеріалу. 
Самостійна робота передбачає опрацювання певного обсягу теоретичного та практичного 

матеріалу за запропонованими джерелами. 
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Модульна контрольна робота проводиться письмово і складається з теоретичних завдань та 
типових задач за пройденим матеріалом.2 
 

Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 
рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований 
мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну 
роботу та досклаcти домашні завдання. Мінімальна кількість балів, які додаються до 
семестрових – 24 бали, тобто, якщо оцінка студента на іспиті є нижчою від мінімального 
порогового рівня (24 бали), то бали за іспит не додаються до семестрової оцінки (вважаються 
рівними нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною. 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 

контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

 
Форма іспиту – письмова. Заліковий білет складається із 4 завдань, перші два з яких є теоретичними, 
два інших – задачі. Кожне завдання оцінюються від 0 до 10 балів. Всього за залік можна отримати від 
0 до 40 балів. Мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали.  
 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Модульна контрольна робота: на 6-му тижні 8  семестру. 
2. Модульна контрольна робота: на 12-му тижні 8 семестру. 
3. Оцінювання завдань самостійної роботи за PH2.1 на 4-му тижні, за PH2.2 на 8-му 

тижні, за РН2.3 на 10-му тижні, за PH2.4 на 12-му тижні, за PH2.5 на 14-му тижні 
8 семестру. 
 

 
7.3.  Шкала відповідності оцінок 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 
 

                                                
2 Допускається оцінювання за допомогою технологій дистанційного навчання 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 
І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин теми Назва теми 

8-й семестр 
 

Лекції Практичні 
заняття 

Лабораторні 
заняття 

Самост. робота Модульна 
контрольна 

Змістовий модуль 1 „Лінійна регресійна модель” 
1 Основні принципи 

побудови 
економетричних 
моделей. Парна 

лінійна регресійна 
модель 

6   18  

2 Множинний лінійний 
регресійний аналіз. 
Метод найменших 

квадратів для 
знаходження 

параметрів лінійного 
рівняння регресії  

8   14 2 

Змістовий модуль 2 „Порушення умов кореляційно-регресійного аналізу. Нелінійні 
моделі” 

3 Поняття, види і 
наслідки 

мультиколінеарності. 
Поняття і наслідки 

гетероскедастичності 

6   10  

4 Загальне поняття про 
нелінійну регресію. 

Типи нелінійних 
моделей. Найпростіші 

перетворення 
нелінійних моделей у 

лінійні 

6   18 2 

Всього годин 26   60  
 

 
9. Рекомендовані джерела: 
Основна: (базова) 

1. Черняк О.І., Комашко О.В., Ставицький А.В., Баженова О.В. Економетрика : 
Підручник .За ред.. О. І. Черняка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. 

2. Наконечний C. І., Терещенко Т.О.  Економетрія: Підручник. – К. : КНЕУ, 2006.  
3. Толбатов Ю. А. Економетрика: Підручник для студентів. –Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2008. 
4. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навчальний посібник. – Київ, 2003 

Додаткова: 
1. Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 

2. Макроекономіка: Навч. Посіб.  – К.: Вища школа, 2004.  
2. Економетрія : навч. посіб. / за ред.. О. А. Корольова. – К. : Книга, 2005. 
3. Скоков Б. Г. Конспект лекцій до курсу «Економетрія” / Б. Г. Скоков, К. А. 

Мамонов. – Харків : ХНАМГ, 2006 
4. Ачкасов А. Є. Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне 

моделювання» / А. Є. Ачкасов, О. О. Воронков. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 204 с. 


