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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі (Економетрика)» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня
програма Фінанси, банківська справа та страхування).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є економетричні методи та моделі.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Основи економетрики. Парні економетричні моделі.
2. Багатофакторні економетричні методи та моделі. Особливі випадки.

1.

Опис навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та
моделі (Економетрика)» є засвоєння теоретичних та практичних знань щодо кількісної оцінки взаємозв‘язків економічних показників для різних масивів економічної інформації, а також визначення методів кількісного вимірювання зв‘язків, які доцільно використовувати в
кожному конкретному випадку
 ознайомити студентів зі спеціальними розділами економіко-математичного моделювання, необхідного для розв’язку теоретичних та практичних задач економіки;
 розвинути логічне та алгоритмічне мислення;
 вироблення у студентів уміння проводити економетричний аналіз економічних та
прикладних задач;
 оволодіння математичними методами дослідження та розв’язання задач, а за можливістю й складання математичних моделей задач.
1.2. Основним завданням вивчення дисципліни є засвоєння методів побудови економетричної моделі і визначення можливостей її використання для опису, аналізу та прогнозування реальних економічних процесів. Курс передбачає опанування студентами знань
щодо сутності економетричного моделювання, дослідження на предмет визначення специфікації економічної моделі і обчислення її параметрів, оцінки якості самої моделі і економікостатистичного тлумачення отриманих результатів, використання прикладних програм при
проведенні розрахунків на ПЕОМ та розробці практичних рекомендацій з прийняття рішень.
1.3. Кількість кредитів – 6
1.4. Загальна кількість годин – 180
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
2-й
2-й
Семестр
3-й
3-й
Лекції
32 год.
10 год.
Практичні, семінарські заняття
64 год.
Лабораторні заняття
Самостійна робота, у тому числі
84 год.

170 год.
Індивідуальні завдання
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.6. Заплановані результати навчання:
Компетентності
ЗК5. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК9. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
СК3. Здатність використовувати теоретичній та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
СК4. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської
справи та страхування.
СК10. Здатність розробляти завдання для проектування інформаційних систем в сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
Програмні результати навчання:
РН2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.
РН6. Демонструвати критичне мислення, виявляти проблемні ситуації, розуміти сутність досліджуваних проблем, спроможність їх аналізувати, приймати обґрунтовані
рішення та нести відповідальність за прийняття рішень у стандартних і невизначених
ситуаціях.
РН8. Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та страхування і приймати обґрунтовані рішення та професійний розвиток.
РН9. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та
нормативів в професіональній діяльності.
РН10. Розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування та
управляти ними.
РН14. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
РН15. Демонструвати управлінські навички у фінансів, банківської справи та страхування.
РН16. Обґрунтувати управлінь сі рішення у сфері фінансів, банківської справи та
страхування та оцінювати їх ефективність.
РН23. Формувати систему прогнозних показників для прийняття ефективних управлінських рішень в сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.
2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Основи економетрики. Парні економетричні моделі.
Тема 1. Основи економетрики та економетричного моделювання.
Визначення економетрики. Економетрика як наукова дисципліна, її зв’язок з іншими
економічними дисциплінами. Предмет, цілі, завдання та структура дисципліни. Методологічні основи економетричного моделювання. Математичне моделювання в економіці та класифікація економіко-математичних моделей. Етапи економетричного моделювання.
Тема 2. Проста лінійна регресія.
Кореляційно-регресійний аналіз в економіці. Опис моделі та основні припущення регресійного аналізу. Парні зв’язки в економіці. Лінійна модель з двома змінними. Метод найменших квадратів. Властивості оцінок коефіцієнтів регресії. Визначення довірчих інтервалів
для коефіцієнтів моделі простої регресії. Визначення коефіцієнта кореляції та коефіцієнта
детермінації. Оцінка моделі простої регресії засобами MS Excel. Побудова точкового та інтервального прогнозу.
Тема 3. Нелінійні моделі.
Специфікація моделей. Етапи економетричного аналізу. Лінійні та нелінійні економетричні моделі. Перехід від нелінійних до лінійних моделей. Порівняння моделей.
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Розділ 2. Багатофакторні економетричні методи та моделі. Особливі випадки.
Тема 4. Багатофакторні моделі. Теорема Гаусса-Маркова. Методи побудови багатофакторних моделей.
Багатофакторні економетричні моделі та їх опис. Основні припущення класичного
кореляційно-регресійного аналізу. Застосування методу найменших квадратів для оцінки параметрів множинної лінійної регресії. Статистичні висновки в моделі множинної лінійної регресії. Визначення довірчих інтервалів для коефіцієнтів моделі регресії. Інтерпретація регресійних коефіцієнтів. Порівняння факторів за ступенем їх впливу. Оцінка якості моделі множинної регресії засобами MS Excel. Етапи дослідження загальної лінійної моделі множинної
регресії.
Тема 5. Фіктивні змінні. Фіктивні змінні у сезонному аналізу.
Випадки використання фіктивних змінних в економетричному аналізі. Правила побудови моделі регресії з фіктивними змінними. Статистичні висновки в моделі множинної регресії.
Тема 6. Мультиколлінеарність.
Поняття про мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі. Виявлення
мультиколінеарності. Алгоритм Фаррара-Глобера. Наслідки мультиколінеарності змінних на
оцінки методу найменших квадратів. Способи усунення мультиколінеарності. Метод головних компонентів.
Тема 7. Гетероскедастичність.
Виявлення гетероскедастичності та її природа. Тестування наявності гетероскедастичності. Тести Гольдфельда-Квандта та Глейсера. Усунення гетероскедатичності. Наслідки
гетероскедатичності збурень на оцінки методу найменших квадратів. Доступний зважений
метод найменших квадратів
Тема 8. Автокореляція залишків моделі множинної регресії.
Природа автокореляції та її наслідки. Виявлення автокореляції методом ДарбінаУотсона та за допомогою критерію фон Неймана. Коефіцієнти автокореляції та їх застосування. Наслідки автокорельованості збурень на оцінки методу найменших квадратів. Побудова та оцінка регресійної моделі з автокорельованими збуреннями. Процедура КохрейнаОркатта.
3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Назви розділів і тем

денна форма
усього

1

2

заочна форма

у тому числі
л

п

лаб.

3

4

5

усього

інд. с.р.
6

7

8

у тому числі
л

п

лаб.

інд.

с.р.

9

10

11

12

13

Розділ 1. Основи економетрики. Парні економетричні моделі.
Тема 1. Основи економетрики 18 4 6
8
20
1
та економетричного моделювання.
Тема 2. Проста лінійна регре20 4 8
8
25
2
сія
Тема 3. Нелінійні моделі

22

4 10

8

25

1

19

23
24

Разом за розділом 1 60 12 24
24 70
4
66
Розділ 2. Багатофакторні економетричні методи та моделі. Особливі випадки.
Тема 4. Багатофакторні моделі. 24 4 8
12 25
2
23
Теорема Гаусса-Маркова. Методи побудови багатофакторних моделей.
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Тема 5. Фіктивні змінні. Фік- 24
тивні змінні у сезонному аналізу.
Тема 6. Мультиколлінеарність 24
у моделі множинної регресії.

4

8

12

22

1

21

4

8

12

21

1

20

Тема 7. Гетероскедастичність.

24

4

8

12

21

1

20

Тема 8. Автокореляція залишків моделі множинної регресії.

24

4

8

12

22

1

20

Разом за розділом 2 120 20 40
Усього годин 180 32 64

60
84

110
180

6
10

104
170

4. Теми практичних (лабораторних) занять
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Назва теми
Основи економетрики та економетричного моделювання. Етапи
економетричного аналізу. Оцінка моделі простої регресії методом
найменших квадратів. Перевірка значущості параметрів та адекватності моделі. Висновки.
Оцінка моделі простої регресії засобами MS Exсel (функція ЛИНЕЙН, а також пакет аналізу даних «кореляційно-регресійний
аналіз»). Отримання точкового та інтервального прогнозів. Графічний аналіз. Висновки.
Оцінка нелінійних парних моделей засобами MS Exсel (функція
ЛИНЕЙН, а також пакет аналізу даних «кореляційно-регресійний
аналіз»). Отримання точкового та інтервального прогнозів. Порівняння.
Оцінка моделі множинної регресії засобами MS Exсel. Визначення довірчих інтервалів для коефіцієнтів моделі регресії. Інтерпретація регресійних коефіцієнтів. Порівняння факторів за ступенем
їх впливу.
Побудова моделі з фіктивними змінними. Фіктивні змінні у сезонному аналізу.
Мультиколінеарність: виявлення та усунення.
Гетероскедастичність: виявлення; та усунення
Виявлення автокореляції методом Дарбіна-Уотсона, за допомогою критерію серій, графічним методом. Усунення автокореляції
Разом

Кількість годин
денна заочна
4

4

4

4

4
4
4
4
32

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи

1. Математичне моделювання в економіці. Базові типи моделей.
Класифікація економіко-математичних моделей. Основні типи
економіко-математичних моделей. Етапи економетричного моделювання.
2.
Проста лінійна регресія. Властивості оцінок коефіцієнтів регресії МНК (математичне сподівання, дисперсія оцінок), довірчі інтервали для оцінок коефіцієнтів регресії та для прогнозу.
3.
Перехід від нелінійних до лінійної моделі регресії. Оцінка пара-

Кількість годин
денна
заочна
8

19

8

23

8

24

7
4.

5.
6.
7.
8.

метрів. Коефіцієнт еластичності.
Множинна лінійна регресія: властивості оцінок коефіцієнтів
множинної регресії МНК (математичне сподівання, дисперсія
оцінок), довірчі інтервали для оцінок коефіцієнтів регресії та
для прогнозу.
Фіктивні змінні: випадки використання, правила побудови моделі. Фіктивні змінні у сезонному аналізу.
Мультиколінеарність: методи виявлення, усунення
Гетероскедастичність: методи виявлення, усунення.
Автокореляція залишків моделі множинної регресії: методи виявлення, усунення. Моделювання автокорельованих залишків
моделі.
Разом

12

23

12

21

12
12

20
20

12

20

84

170

6. Індивідуальні завдання
7. Методи контролю
Поточний контроль проводиться на практичних/лабораторних заняттях, при цьому бали виставляються за результатами розв’язання аналітично-розрахункових задач.
Модульний контроль проводиться на останньому занятті кожної теми шляхом тестування.
Підсумкова оцінка з дисципліни становить суму балів отриманих за результатами поточного і модульного контролю за усіма темами, а також за виконання контрольної роботи.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1
Розділ 2
Контрольні роботи,
передбачені навча- Разом
Т1 Т2 Т3 Т4
Т5
Т6 Т7 Т8
льним планом
6

6

8

6

6

6

6

6

20

70

Екзамен

Сума

30

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
70–89
50–69
1–49

Оцінка
для чотирирівневої шкали
оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для дворівневої шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано
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