
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.2.01 

2. Назва: Економетрика 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:5 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кардаш Оксана 

Любомирівна, к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики. 

9. Результати навчання:  
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

- виконувати специфікацію економетричної моделі; 

- оцінювати параметри економетричної моделі; 

- виконувати верифікацію моделі; 

- розробляти прогнози на основі економетричної моделі; 

- виконувати економіко-математичний аналіз побудованої моделі. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:математичний аналіз, 

методи обчислень, комп’ютерна дискретна математика. 

12. Зміст курсу: Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. Предмет, 

методи та завдання економетрики. Загальні поняття та засади економетричного моделювання. 

Лінійні економетричні моделі. Нелінійні економетричні моделі. Мультиколінеарність. 

Гетероскедастичність. Автокореляція залишків. Економетричні моделі динаміки. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Бредюк В.І. Економетрія: інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпеченнядисципліни. – Рівне: НУВГП, 2006.- 140с. 

2.Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І., Економетрика: підручник. - К: товариство “Знання”, КОО, 

1998. - 494 с. 

3. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: підручник. - K.:КНЕУ, 2000.-

296 с. 

4. Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод. посібникдля 

самостійноговивчення дисципліни-К.:КНЕУ,2001.-192 с. 

5. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручникдля студентівекон. спеціальн. вищ. навч. зал. - 

K.:Четвертахвиля, 1997. - 320 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20год. лекцій, 20год. лабораторних робіт, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні 

та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 5семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                              Грицюк П. М., д.е.н., професор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: 2.2.01 

2. Title: Econometrics; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level:the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied:5; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kardash Oksana 

Liubomyrivna, Ph.D., associate professor of the Department of Economic Cybernetics. 

9. Results o fstudies: 
- to comply with the specification of the econometric model; 
- to evaluate the parameters of the econometric model; 
- to verificate the model; 
- to develop forecasts based on the econometric model; 
- to carry out the economic-mathematical analysis of the constructed model. 
10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:mathematical analysis, computational 

methods, computer discrete mathematics. 
12. Course contents: Conceptual aspects of mathematical modeling of economy. Subject, meodes and 

problems of econometrics. General concepts and principles of econometric modeling. Linear 

econometric models. Nonlinear econometric models. Multicollinearity. Heteroscedasticity. 

Autocorrelation of residues. Econometric models of dynamics. 

13. Recommended educational editions: 
1. Bredyuk V.I. Econometrics: an interactive complex of teaching and methodological support of 

discipline. - Rivne: NUVGP, 2006.- 140 p. 

2. Lukyanenko I.G., Krasnikova LI, Econometrics: a textbook. - K: Society "Knowledge", KOO, 2008. 

- 494 p. 

3. Nakonechny SI, Tereshchenko T.O., Romaniuk T.P. Econometrics: a textbook. - K .: KNEU, 2010.-

296 p. 

4. Nakonechny SI, Tereshchenko T.O. Econometrics: Teaching method. A manual forin dependent 

study of discipline-K .: KNEU, 2010.-192 p. 

5. Tolbatov Yu. A. Econometrics: Text book for students of economics. Special highertutorhall. - K .: 

Fourth wave, 2007. - 320 p.14.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours lectures, 20 hours laboratory work, 80 hours independent work. Together - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual and group research 

tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control: completionat the end of 5 semesters. 

 Current Control (100 points): Testing, Surveys. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

Head of the Department                           Grytsyuk P.M., Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


