
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  ПП 8 (кодування за навчальним планом); 
2. Назва: Економетричний аналіз ; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: 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: Бредюк В.І., к.т.н, доцент 

кафедри економічної кібернетики; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• на основі глибокого і детального вивчення модельованого економічного об’єкта виконувати 

змістовну постановку задачі економетричного дослідження; 

• виконувати коректну специфікацію економетричної моделі; 

•  оцінювати параметри специфікованої економетричної моделі; 

•  виконувати верифікацію оціненої економетричної моделі; 

•  розробляти прогнози та виконувати економіко-математичний аналіз на основі побудованої 

моделі; 

• в процесі економетричного дослідження використовувати економетричний пакет EViews. 

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

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  Вища математика, 

Статистика, Економіко-математичні методи і моделі.  

12. Зміст курсу: (перелік тем) Загальні засади прикладного економетричного аналізу, Методологічні 

аспекти специфікації економетричних моделей, Методологічні аспекти оцінювання та верифікації 

економетричних моделей, Корегування економетричних моделей, Економетричні моделі з 

фіктивними змінними, Ендогенність пояснюючих змінних. Інструментальні змінні, Економетричні 

моделі панельних (лонгітюдних) даних, Особливості економетричного моделювання на основі 

просторових і часових вибірок. Економетричні моделі динаміки. Симультативні моделі. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Економетрика : підручник / Черняк О.І., Ставицький А.В., Баженова О.В., Шебаніна О.В.; за ред. 

О.І. Черняка. – 2-ге вид., переробл. і допов . Миколаїв : МНАУ, 2014. 414 с. 

2. Лук’яненко І.Г.,  Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах : навч. посібник. 

Київ : Літера ЛТД, 2002. 352 с. 

3. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І.  Економетрика:. підручник.  Київ : товариство «Знання»,КОО, 

1998. 494 с. 

4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Економетрика: учебник. Москва: Дело, 2001.400 с. 

5. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: підручник. Київ : КНЕУ, 2000. 296 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 22 год. лабораторні заняття, 78 год. самостійної робота, в тому числі індивідуальне 

завдання - курсова робота 22 год. Разом – 120.  

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 (40 балів): екзамен  тестовий  в кінці 5 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, самостійне опрацювання тем, захист 

лабораторних робіт. 

Курсова робота оцінується  також за 100-бальною шкалою: 60 балів за виконання і 40 балів за 

захист. 

16. Мова викладання:  українська. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PP 8; 

2. Title: Econometric Analysis; 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: Bachelor; 

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

6. Semester when studying discipline: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Bredyuk VI, Ph.D., associate 

professor of the Department of Economic Cybernetics; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• on the basis of in-depth and detailed study of the modeled economic object to carry out a meaningful 

statement of the problem of econometric research; 

• perform the correct specification of the econometric model; 

• to evaluate the parameters of a specific econometric model; 

• Verify the estimated econometric model; 

• to develop forecasts and carry out the economic-mathematical analysis on the basis of the built 

model; 

• In the process of econometric study, use EViews econometric package. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher Mathematics, Statistics, Economics 

and Mathematical Methods and Models. 

12. Course content: (list of topics) General principles of applied econometric analysis, Methodological 

aspects of the specification of econometric models, Methodological aspects of evaluation and verification of 

econometric models, Correcting econometric models, Econometric models with fictitious variables, 

Endogenicity of explanatory variables. Instrumental variables, Econometric models of panel (longitudinal) 

data, Features of econometric modeling based on spatial and temporal samples. Econometric models of 

dynamics. Simultaneous models. 

13. Recommended editions: 
1. Економетрика : підручник / Черняк О.І., Ставицький А.В., Баженова О.В., Шебаніна О.В.; за 

ред. О.І. Черняка. – 2-ге вид., переробл. і допов . Миколаїв : МНАУ, 2014. 414 с. 

2. Лук’яненко І.Г.,  Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах : навч. посібник. 

Київ : Літера ЛТД, 2002. 352 с. 

3. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І.  Економетрика:. підручник.  Київ : товариство «Знання»,КОО, 

1998. 494 с. 

4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Економетрика: учебник. Москва: Дело, 2001.400 с. 

5. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П.  Економетрія: підручник. Київ : КНЕУ, 2000. 296 

с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 years lectures, 22 hours laboratory lessons, 78 hours independent work, including an individual task - 

course work 22 hours. Together – 120 hours. Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, 

individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

   Final test (40 points): exam test at the end of 4 semesters. 

   Current control (60 points): testing, survey, independent study of topics, defense of laboratory work. 

Coursework is also assessed on a 100-point scale: 60 points for performance and 40 points for protection. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department  P.M.  Grytsuk, Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


