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Анотація навчальної дисципліни 

 

Сучасний науковець для адекватної оцінки та аналізу об’єктів та суб’єктів в економіці, 

що є соціально-економічними системами, має добре володіти математичним інструментом та 

його реалізацією в різних програмних середовищах, технологіями визначення величин. Саме 

економіко-математичні методи є тим інструментом дослідження різних соціально-економічних 

систем, що дозволяють отримувати достовірну інформацію щодо їх характеристик. Завдяки 

математичним методам розробляються економіко-математичні моделі та здійснюється пізнання 

нового і виробництво нових знань. Реалізація всіх функцій управління в економічній сфері 

діяльності людини відбувається з підтримкою математичних методів, які надають можливості 

описати та оптимізувати процеси, що мають місце в цій сфері діяльності, описати та 

прогнозувати її стани. Об’єктивність результатів аналізу соціально-економічних даних 

обумовлюється технологією його здійснення, а також залежить від коректного використання 

математичних методів розроблених для метричних величин та для неметричних величин. 

Процес викладання дисципліни «Аналіз соціально-економічних даних» здійснюється з 

використанням сучасних IT-технологій та мультимедійного обладнання, що забезпечує новий 

підхід в навчанні, який успішно реалізований в ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Однією з умов цього 

підходу є здійснення ґрунтовної математичної підготовки науковців. 

Метою навчальної дисципліни: є формування системи знань і практичних умінь 

професійного проведення аналізу соціально-економічних даних, обробки інформації на основі 

використання сучасних технологій, аналітичних методів, математичних інструментів та 

програмного забезпечення. 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Курс 1А 

Семестр 2 

Кількість кредитів ЕСТS 5 

Форма підсумкового контролю  залік 
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Прериквізити Постреквізити 

Всі математичні дисципліни за 

навчальним планом 

Всі дисципліни за навчальним 

планом 
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Компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

Компетентності Результати навчання 

Здатність до аналізу соціально-

економічної інформації з різних джерел. 

Здатність використання сучасних 

інформаційних технологій, 

комп’ютерних засобів та програм  

Знання здійснювати аналіз соціально-

економічної інформації з різних джерел, 

використовувати сучасні інформаційні технології, 

комп’ютерні засоби та програми. 

Компетентність у використанні сучасних 

методів моделювання та прогнозування 

із використанням новітніх прикладних 

програм, комп’ютерних систем та 

мереж, програмних продуктів при 

створенні нових знань, отриманні 

наукових та практичних результатів у 

сфері економіки 

Вміння та навички використовувати економіко-

математичні методи аналізу, формувати необхідні 

економіко-математичні моделі для визначення 

тенденцій розвитку об’єктів дослідження. 

Знання та розуміння загальних понять та етапів 

математичного моделювання соціально-

економічних систем і процесів; основ 

оптимального (математичного) програмування; 

сутності методів математико-статистичного 

аналізу та прогнозування економічної динаміки; 

вирішення завдань на основі сформульованих 

моделей як аналітичними методами, так і з 

використанням ЕОМ; математичного апарату 

дослідження широкого класу типових і 

прикладних задач економічного аналізу і 

прийняття рішень. 

Здатність виконувати постановку та 
формалізацію задач вимірювання 
величин ознак об’єктів в економіці 
 

Знання теоретичних основ вимірювання величин 
ознак об’єктів в економіці 
 

Здатність аналізувати соціально-
економічні дані, які виміряні в метричних 
шкалах  

Знання, вміння та навички щодо використання 

математичних інструментів для аналізу 

соціально-економічних даних, виміряних в 

метричних шкалах 

Здатність аналізувати соціально-
економічні дані, які виміряні в 
неметричних шкалах  
 

Знання, вміння та навички щодо використання 

математичних інструментів для аналізу 

соціально-економічних даних, виміряних в 

неметричних шкалах 

Здатність визначати складні ознаки 
соціально-економічних систем  

Знання, вміння та навички щодо визначення 

складних ознак соціально-економічних систем 

Здатність виконувати постановку та 
формалізацію задач, які передбачають 
аналіз соціально-економічних даних, 
його здійснення  в програмних 
середовищах Statgraphics, MatLab, Excel  

Знання, вміння та навички застосування 
математичних інструментів в програмних 
середовищах Statgraphics,  MatLab, Excel 
 

 

 

 

 

 

 



 5 

Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Математичні методи та технології аналізу соціально-

економічних даних, виміряних в метричних шкалах  

Тема 1. Методологічні засади вимірювання ознак об’єктів в економіці. 

Генезис аналізу даних в економіці.  

Тема 2. Теоретичні та практичні проблеми застосування математичних методів в аналізі 

соціально-економічних даних, виміряних в метричних шкалах: описова статистика, регресійний 

аналіз. 

Розгляд проблем застосування інструментів описової статистики, регресійного аналізу та 

їх реалізація та комп’ютері для аналізу соціально-економічних даних, виміряних в метричних 

шкалах.  

Тема 3. Теоретичні та практичні проблеми застосування математичних методів в аналізі 

соціально-економічних даних, виміряних в метричних шкалах: факторний аналіз, кластерний 

аналіз. 

Розгляд проблем застосування інструментів факторного та кластерного аналізів та їх 

реалізація та комп’ютері для аналізу соціально-економічних даних, виміряних в метричних 

шкалах 

Тема 4. Теоретичні та практичні проблеми застосування математичних методів в аналізі 

соціально-економічних даних, виміряних в метричних шкалах: канонічний аналіз, 

дискримінантний аналіз. 

Розгляд проблем застосування канонічного аналізу, дискримінантного аналізу та їх 

реалізація та комп’ютері для аналізу соціально-економічних даних, виміряних в метричних 

шкалах.  

Тема 5. Динамічні економетричні моделі.  

Економетричні моделі з лаговими змінними. Поняття про лаг і лагові змінні. Загальні 

характеристики моделей з розподіленими лагами. Види лагових моделей. Інтерпретація 

параметрів моделей з розподіленим лагом.  

Тема 6. Прогнозування за часовими рядами. 

Екстраполяція та інтерполяція. Прогноз за простою трендовою моделлю. Порівняння 

прогнозу тенденції часового ряду за різними моделями. Прогноз за моделлю тренда з 

урахуванням сезонних коливань. Оцінювання надійності параметрів тренду. Довірчий інтервал 

для лінії тренду. Прогнозування за моделлю багатофакторної регресії. 

 

Змістовий модуль 2.  Математичні методи та технології аналізу соціально-

економічних даних, виміряних в неметричних шкалах 

Тема 7. Теоретичні та практичні проблеми застосування математичних методів в аналізі 

соціально-економічних даних, виміряних в неметричних шкалах. 

Розгляд проблем застосування математичних методів та їх реалізація та комп’ютері для 

аналізу соціально-економічних даних, виміряних в неметричних шкалах  

Тема 8. Особливості технологій аналізу соціально-економічних даних, виміряних в різних 

шкалах.  

Розгляд проблем застосування математичних методів та їх реалізація та комп’ютері для 

аналізу соціально-економічних даних, виміряних в різних шкалах.  

Тема 9. Базисні описові моделі, що використовуються в аналізі соціально-економічних 

даних. 

Розроблення описових моделей для аналізу соціально-економічних даних на основі 

базисних моделей цього типу. 

Тема 10. Рекомендації щодо використання системи описових моделей для аналізу даних в 

реальних економічних задачах. 

Розгляд побудови ієрархічної системи описових моделей для аналізу соціально-

економічних даних в реальних економічних задачах. 
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Перелік практичних / лабораторних занять, а також питань та завдань до самостійної 

роботи наведено у таблиці "Рейтинг-план навчальної дисципліни". 

 

Методи навчання та викладання 
 

Методи, що застосовуються під час викладання навчальної дисципліни «Аналіз 

соціально-економічних даних», спрямовані на формування компетентностей, які визначені за 

кожною темою навчальної дисципліни. Під час лекцій, практичних занять передбачається 

використання пояснювально-ілюстративного, репродуктивного методів із застосуванням 

елементів проблемного викладу, дискусій, а також дослідницького та евристичного методів. З 

метою активізації та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності аспірантів 

застосовуються презентації (під час лекцій), а також індивідуальна дослідницька робота 

(самостійна творча робота), результатом якої є написання наукової статті.  

 

Порядок оцінювання результатів навчання 
 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця використовує накопичувальну (100-бальну) систему оцінювання. 

Система оцінювання сформованих компетентностей у аспірантів під час вивчення навчальної 

дисципліни враховує види занять, що згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають 

лекційні, практичні заняття, а також виконання аспірантами самостійної роботи. Поточний та 

підсумковий контроль, що здійснюють протягом семестру під час проведення лекційних, 

практичних занять і оцінюють сумою набраних балів (максимальна сума дорівнює 100 балів; 

мінімальна сума, що дозволяє аспірантам складати залік, становить 60 балів). 

Поточний та підсумковий контроль включає оцінювання аспірантів під час: 

лекцій – у формі колоквіумів (протягом семестру аспіранти пишуть два колоквіуми – 

максимальна кількість балів за обидва колоквіуми – 16); 

практичних занять – у формі завдань письмових та самостійних контрольних робіт на 

практичних заняттях (протягом семестру аспіранти виконують чотири контрольні роботи –

максимальна кількість балів за чотири контрольні роботи – 38); 

самостійної роботи: 

у формі домашніх завдань (протягом семестру аспіранти виконують десять домашніх 

завдань – максимальна кількість балів за виконання десяти домашніх завдань – 30); 

у формі творчої роботи (протягом семестру аспіранти виконують одну творчу роботу – 

максимальна кількість балів – 16). 

Аспіранта слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60.  

Виставлення підсумкової оцінки здійснюється за шкалою, наведеною в таблиці “Шкала 

оцінювання: національна та ЄКТС”. Форми оцінювання та розподіл балів наведено у таблиці 

“Рейтинг-план навчальної дисципліни”. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 
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Рейтинг-план навчальної дисципліни  

 

Т
ем

а
 

Форми та види навчання 
Форми 

оцінювання 

M

Мax 

бал 

Т
ем

а
 1

  

Аудиторна робота 

Лекція Лекція 1. Методологічні засади 

вимірювання ознак об’єктів в 

економіці. 
  

Практичне заняття  Вивчення загального переліку 

інструментів аналізу соціально-

економічних даних. 

  

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання  

Вивчення лекц. матеріалу, 

підготовка до практичн. занять, 

виконання домашн. завдань. 

Вивчення етапів технології 

вимірювання та економіко-

математичного моделювання.  

Обговорення 

матеріалу, що 

отримані 

самостійно 

3 
Завдання 1. Вибір математичного 

забезпечення процедури 

вимірювання соціально-

економічних ознак для аналізу їх 

даних 

Т
ем

а
 2

 

Аудиторна робота 

Лекція Лекція 2. Теоретичні та практичні 

проблеми застосування 

математичних методів в аналізі 

соціально-економічних даних, 

виміряних в метричних шкалах 

(описова статистика, регресійний 

аналіз) 

  

Практичне 

заняття 

Використання методів описової 

статистики та регресійного аналізу 

елементарних ознак соціально-

економічних систем, які виміряні в 

метричних шкалах, та їх реалізація 

на комп’ютері 

  

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Розроблення описових та 

регресійних моделей 

елементарних ознак, виміряних в 

метричних шкалах.  
Самостійне 

завдання 
3 Завдання 2. Вивчення лекц. 

матеріалу, підготовка до практичн. 

занять, виконання домашн. 

завдань. Вивчення основних 

процедур статистичного пакету 

Statgraphics 
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Т
ем

а
 

Форми та види навчання 
Форми 

оцінювання 

M

Мax 

бал 

Т
ем

а
 3

 

Аудиторна робота 

Лекція Лекція 3. Теоретичні та практичні 

проблеми застосування 

математичних методів в аналізі 

соціально-економічних даних, 

виміряних в метричних шкалах 

(факторний аналіз, кластерний 

аналіз) 

  

Практичне 

заняття 

Використання факторного аналізу, 

кластерного аналізу та їх 

реалізація на комп’ютер 

Обговорення 

матеріалу, що 

отримані 

самостійно. 

Самостійна КР 

11 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Вивчення лекц. матеріалу, 

підготовка до практичн. занять, 

виконання домашн. завдань.  
Самостійне 

завдання 
3 Завдання 3. Проведення аналізу 

соціально-економічних систем з 

використанням факторного та 

кластерного аналізу 

Т
ем

а
 4

 

Аудиторна робота 

Лекція Лекція 4. Теоретичні та практичні 

проблеми застосування 

математичних методів в аналізі 

соціально-економічних даних, 

виміряних в метричних шкалах 

(канонічний аналіз, дискримінант 

ний аналіз) 

  

Практичне 

заняття 

Використання канонічного, 

дискримінантного аналізу для 

аналізу соціально-економічних 

даних та їх реалізація на 

комп’ютері 

Обговорення 

результатів, що 

отримані 

самостійно. 

Письмова КР 

8 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Вивчення лекц. матеріалу, 

підготовка до практичн. занять, 

виконання домашн. завдань. 

Самостійне 

завдання 
3 

Завдання 4. Виявлення механізму 

причинно-наслідкових 

взаємозв’язків в системі 

елементарних ознак на основі 

використання канонічного, 

дискримінантного аналізу 

Т
ем

а
 

5
 

Аудиторна робота  

Лекція Лекція 5. Динамічні економетричні 

моделі 
Колоквіум 8 



 9 

Т
ем

а
 

Форми та види навчання 
Форми 

оцінювання 

M

Мax 

бал 

Практичне 

заняття 

Аналіз соціально-економічних 

даних на основі динамічних 

економетричних моделей. 

  

 Самостійна робота 
Питання та 
завдання до 
самостійного 
опрацювання 

Вивчення теоретичного матеріалу 

за темою 

Самостійне 

завдання 
3 

Завдання 5. Аналіз складних 

сумісних ознак соціально-

економічних систем на основі 

динамічних економетричних 

моделей 

Т
ем

а
 6

 

Аудиторна робота 

Лекція Лекція 6. Прогнозування за 

часовими рядами 
  

Практичне 

заняття 

Прогнозування тенденції розвитку 

соціально-економічних систем на 

основі їх даних. 
  

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Вивчення теоретичного матеріалу 

за темою 
Самостійне 

завдання 
3 Завдання 6. Аналіз складних ознак 

соціально-економічних систем на 

основі розроблення кривих росту 

Т
ем

а
  
7
 

Аудиторна робота 

Лекція Лекція 7. Теоретичні та практичні 

проблеми застосування 

математичних методів в аналізі 

соціально-економічних даних, 

виміряних в неметричних шкалах. 

  

Практичне 

заняття 

Аналіз соціально-економічних 

даних, які виміряні на неметричних 

шкалах. 
  

Самостійна робота 
Питання та 
завдання до 
самостійного 
опрацювання 

Вивчення теоретичного матеріалу 

за темою. 
Самостійне 

завдання 
3 Завдання 7. Проведення аналізу 

неметричних (порядкових) ознак 

соціально-економічних систем 

Т
ем

а
 8

 

Аудиторна робота 

Лекція Лекція 8. Особливості технологій 

аналізу соціально-економічних 

даних, виміряних в різних шкалах. 

  

Практичне 

заняття 

Використання вимірників в аналізі 
соціально-економічних даних 

Обговорення 

результатів, що 

отримані 

самостійно. 

Письмова КР 

8 
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Т
ем

а
 

Форми та види навчання 
Форми 

оцінювання 

M

Мax 

бал 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Вивчення теоретичного матеріалу 

за темою 
Самостійне 

завдання 
3 Завдання 8. Розроблення  

вимірників в аналізі соціально-

економічних даних  

Т
ем

а
 9

 

Аудиторна робота 

Лекція Лекція 9. Базисні описові моделі, 

що використовуються в аналізі 

соціально-економічних даних. 

  

Практичне 

заняття 

Аналіз складних сумісних ознак 

соціально-економічних систем на 

основі використання факторного 

аналізу. 

Самостійна КР 11 

 

Самостійна робота 
Питання та 
завдання до 
самостійного 
опрацювання 

Вивчення теоретичного матеріалу 

за темою 
Самостійне 

завдання 
3 Завдання 9. Розроблення моделей, 

які передбачають ознаки, виміряні 

в різних шкалах 

Т
ем

а
 1

0
 

Аудиторна робота 

Лекція Лекція 10. Рекомендації щодо 

використання системи описових 

моделей для аналізу даних в 

реальних економічних задачах. 

Колоквіум, 

творче завдання 
8+16 

Практичне 

заняття 

Аналіз ознак соціально-

економічних систем на основі 

використання ієрархічних 

моделей. 

  

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Вивчення теоретичного матеріалу 

за темою. Підготовка до 

презентації самостійної творчої 

роботи  Самостійне 

завдання 
3 

Завдання 10. Розроблення 

ієрархічних моделей для аналізу 

соціально-економічних даних 

Разом 100 
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