
I. Навчально-тематичний план  

 

Метою курсу «Економетрика» є надання студентам знань про методи 

оцінювання параметрів рівнянь залежностей, які характеризують кількісні 

взаємозв’язки між економічними величинами. 

Завдання курсу – вивчення економетричних моделей, набуття вмінь 

використання їх у практиці управління економічними процесами на різних 

ієрархічних рівнях національної економіки. 

Предметом курсу є залежності та взаємозв’язки між економічними 

величинами. 

 

Тематичний план дисципліни 

Денна форма навчання 

Теми 

Обсяг у годинах 

Лекції 
Групові 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовний модуль 1. Загальні основи 

побудови структурних економетричних 

моделей 

   

1. Предмет, методи і завдання дисципліни 2 2 4 

2. Методи побудови загальної лінійної 

моделі 
6 6 6 

3. Мультиколінеарність та її вплив на 

оцінки параметрів моделі 
2 2 6 

4. Узагальнений метод найменших 

квадратів 
2 2 6 

Змістовний модуль 2. Використання 

економетричного моделювання в аналізі 

динамічних рядів 

   

5. Економетричні моделі динаміки 2 4 6 

6. Емпіричні методи кількісного аналізу на 

основі статистичних рівнянь 
2 2 6 

7. Побудова економетричної моделі з 

автокорельованими залишками 
2 2 4 

8. Методи інструментальних змінних 2 2 4 

9. Моделі розподіленого лагу 4 2 6 

Змістовний модуль 3. Системи одночасних 

рівнянь 
   

10. Економетричні моделі на основі системи 

структурних рівнянь 
4 2 4 

Разом 28 28 52 

 

Денна форма навчання (перепідготовка) 

Теми Обсяг у годинах 



Лекції 
Групові 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовний модуль 1. Загальні основи 

побудови структурних економетричних 

моделей 

   

1. Предмет, методи і завдання дисципліни 1 1 7 

2. Методи побудови загальної лінійної 

моделі 
2 2 8 

3. Мультиколінеарність та її вплив на 

оцінки параметрів моделі 
1 1 8 

4. Узагальнений метод найменших 

квадратів 
1 1 8 

Змістовний модуль 2. Використання 

економетричного моделювання в аналізі 

динамічних рядів 

   

5. Економетричні моделі динаміки 2 2 8 

6. Емпіричні методи кількісного аналізу на 

основі статистичних рівнянь 
1 1 8 

7. Побудова економетричної моделі з 

автокорельованими залишками 
1 1 8 

8. Методи інструментальних змінних 1 1 7 

9. Моделі розподіленого лагу 1 1 8 

Змістовний модуль 3. Системи одночасних 

рівнянь 
   

10. Економетричні моделі на основі системи 

структурних рівнянь 
2 2 8 

Разом 13 13 78 

 

Заочна форма навчання 

Теми 

Обсяг у годинах 

Лекції 
Групові 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовний модуль 1. Загальні основи 

побудови структурних економетричних 

моделей 

   

1. Предмет, методи і завдання дисципліни - - 9 

2. Методи побудови загальної лінійної 

моделі 
2 2 10 

3. Мультиколінеарність та її вплив на 

оцінки параметрів моделі 
1 1 9 

4. Узагальнений метод найменших 

квадратів 
1 1 9 

Змістовний модуль 2. Використання 

економет-ричного моделювання в аналізі 
   



динамічних рядів 

5. Економетричні моделі динаміки 2 2 10 

6. Емпіричні методи кількісного аналізу на 

основі статистичних рівнянь 
- - 9 

7. Побудова економетричної моделі з 

автокорельованими залишками 
1 - 9 

8. Методи інструментальних змінних - - 9 

9. Моделі розподіленого лагу - - 9 

Змістовний модуль 3. Системи одночасних 

рівнянь 
   

10. Економетричні моделі на основі системи 

структурних рівнянь 
1 2 9 

Разом 8 8 92 

 



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1. Загальні основи побудови структурних 

економетричних моделей  

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни 

Предмет економетрики. Історія виникнення та становлення економетрики. 

Поняття моделі. Класифікація моделей. Статистична база економетричних 

моделей. Приклади економетричних моделей. 

 

Тема 2. Методи побудови загальної лінійної моделі 

Специфікація простої вибіркової лінійної регресії. Лінійна регресія: зміст 

та оцінка параметрів. Основні припущення, що лежать в основі методу 

найменших квадратів (МНК). Оцінка значущості параметрів лінійної регресії 

та кореляції. Інтервальний прогноз на основі лінійного рівняння регресії. 

Нелінійна регресія. 

Відбір факторів для побудови множинної регресії та вибір форми її 

рівняння. Оцінка параметрів рівняння множинної регресії. Множинна 

кореляція. Оцінка надійності результатів регресії та кореляції. Побудова 

інтервалів довіри для параметрів регресії та прогнозних значень у. 

 

Тема 3. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі 

Визначення мультиколінеарності та її природа. Теоретичні та практичні 

наслідки мультиколінеарності в загальному випадку. Тестування 

мультиколінеарності та засоби її вилучення. 

 

Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів 

Визначення гетероскедастичності та її природа. Тестування наявності 

гетероскедастичності. Використання узагальненого методу найменших 

квадратів для оцінки параметрів у разі гетероскедастич-ності. 

 

Змістовний модуль 2. Використання економетричного моделювання в аналізі 

динамічних рядів 

Тема 5. Економетричні моделі динаміки 

Основні елементи часового ряду. Автокореляція рівнів часового ряду і 

виявлення його структури. Моделювання тенденції часового ряду. 

Моделювання сезонних і циклічних коливань. Стаціонарні і нестаціонарні 

часові ряди. 

Тема 6. Емпіричні методи кількісного аналізу на основі статистичних 

рівнянь 

Специфіка статистичної оцінки взаємозв’язку двох часових рядів. 

Коінтеграція та хибна (уявна) регресія. Тест Гренджера. Методи виключення 

тенденції. Бінарні змінні. Порівняння двох регресій. 

 



Тема 7. Побудова економетричної моделі з автокорельованими 

залишками 

Автокореляція в залишках. Критерій Дарбіна-Уотсона. Оцінювання 

параметрів рівняння регресії при автокореляції у залишках. 

 

Тема 8. Методи інструментальних змінних 

Сутність методу інструментальних змінних. Підходи до визначення 

параметрів моделі методами інструментальних змінних. 

 

Тема 9. Моделі розподіленого лагу 

Поняття лагу і лагових змінних. Взаємна кореляційна функція. Метод 

Койка. Моделі часткових пристосувань та адаптивних очікувань. Методи 

оцінювання параметрів лагової моделі. Метод Ейткена. 

 

Змістовний модуль 3. Системи одночасних рівнянь 

Тема 10. Економетричні моделі на основі системи структурних 

рівнянь 

Поняття про систему одночасних рівнянь. Структурна і приведена форма 

моделі. Ідентифікованість та неідентифікованість моделі. Оцінка параметрів 

системи одночасних рівнянь. Приклади застосування системи одночасних 

рівнянь. 

 

 


