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1. Вступ 
 
Робоча програма навчальної дисципліни «Методи та моделі кількісної економіки» 

складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії усіх 

спеціальностей економічного спрямування. 

Економічні системи, що вивчаються сучасною наукою, з великими труднощами 

піддаються дослідженню звичайними (вербальними) теоретичними методами. Прямий 

експеримент над ними неможливий. Ціна помилок і прорахунків велика, тому викорис-

тання кількісних методів у дослідженні економічних процесів є необхідною складовою 

науково-технічного прогресу. 

Методи та моделі кількісної економіки  – це порівняно новий напрям економіко-

математичного моделювання, що утворився від поєднання, математики, економічної 

статистики, економетрики, статистичного моделювання та прогнозування. Моделюван-

ня – основний специфічний науковий метод, що застосовується для аналізу та синтезу 

складних економічних систем. Це особовий пізнавальний спосіб, коли суб’єкт дослі-

дження замість безпосереднього досліджуваного об’єкта пізнання обирає чи створює 

подібний до нього допоміжний об’єкт – образ чи модель, досліджує його, а отримані но-

ві знання переносить на об’єкт–оригінал. Завдяки активній ролі суб’єкта, сам процес 

моделювання має творчий, активний характер. Швидкий розвиток і широке застосуван-

ня новітніх пакетів прикладних програм та інструментів обчислювальної техніки зумов-

люють необхідність формування у фахівця з прикладної статистики нових компетентно-

стей, спрямованих на набуття знань та вмінь використання економіко-математичного 

моделювання для аналізу складних, масових соціально-економічних явищ та процесів. 

Навчальна дисципліна «Методи та моделі кількісної економіки» є вибірковою на-

вчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки здобува-

чів денної форми навчання. Вона містить теоретичні і практичні знання про якісні та кі-

лькісні властивості економічних систем, оцінку взаємозв’язку кількісних показників роз-

витку економіки, а також економетричні моделі економічних процесів у вітчизняному та 

європейському просторі. 

Об’єктом навчальної дисципліни є економічні процеси та системи. 

Предметом дисципліни є теоретичні та практичні питання вивчення кількісних 

функціональних залежностей й окремих якісних властивостей в економічних системах 

при проведенні наукових досліджень. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методи та моделі кількісної економі-

ки» є набуття теоретичних знань та професійних компетентностей щодо методів аналі-

зу існуючих тенденцій та закономірностей роз-витку макро- та мікроекономічних проце-

сів із застосуванням економіко-математичного моделювання.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

поглиблення та синтез знань щодо наукового пошуку статистичних даних та ви-

мог до побудови інформаційного простору дослідження різноманітних економічних про-

цесів;  

використання методів первинної обробки статистичних даних для обґрунтованої 

побудови інформаційного простору наукового дослідження;  
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поглиблення знань економіко-математичних методів апроксимації соціально-
економічних процесів, представлених у вигляді часових рядів та просторових вибірок.  

  

Курс 1 

Семестр 2 

Кількість кредитів ЕСТS 3 

Аудиторні навчальні заняття 
лекції 20 

лабораторні 20 

Самостійна робота  110 

Форма підсумкового контролю залік 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Економіка  

Всі дисципліни загальноосвітньої та професій-

ної підготовки. 

Написання дисертаційної роботи 

Економіко-математичні дисци-
пліни 

Статистика 

Інформатика 

 
 

2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 
 

Компетентності Результати навчання 

Здатність до побудови обґрунтованої 
системи показників як основи науко-
вого дослідження, пошуку релевант-
ної інформації 
 

Визначати об’єкт моделювання,  обирати тип 
економіко-математичних моделей, необхідний 
для вирішення прикладної задачі та формувати 
вимоги щодо її побудови. Проводити первинний 
аналіз інформаційного простору дослідження, 
виявляти аномальні дані, перевіряти закон роз-
поділу вихідних рядів даних 

Здатність обґрунтованого викорис-
тання економіко-математичних мето-
дів та моделей в процесі наукового 

дослідження 

Проводити оцінку параметрів лінійної регресій-
ної моделі, визначати її адекватність та за до-
помогою моделі прогнозувати зміну факторної 
ознаки. Проводити оцінку регресійної моделі на 
мультиколінеарність та усувати її за необхідніс-
тю. Використовувати фіктивні змінні для оцінки 
впливу якісних факторів на розвиток економіч-
них систем та виявлення специфічних законо-
мірностей перебігу економічних процесів 

Здатність до прогнозування економі-
чних процесів, представлених дина-
мічними рядами 

Застосовувати методи адаптивного прогнозу-
вання  при дослідженні перспективних та рет-
роспективних тенденцій розвитку економічних 
процесів. Оцінювати узгодженість експертів та 
якість проведеної експертизи. Розробляти еко-
номіко-математичні моделі на підставі викорис-
тання кількісно-якісної інформації 
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Здатність до застосування інформа-
ційних технологій побудови економі-
ко-математичних моделей 

Проводити візуальний аналіз даних та здійсню-
вати візуалізацію даних. Використовувати MS 
Exel та ППП Statistica для обробки та аналізу 
ретроспективної та перспективної інформації. 
Використовувати MS Exel та ППП Statistica для 
побудови економіко-математичних моделей 

Розробляти ефективні рішення з ви-
користанням економіко-математичних 
методів та моделей 

Формувати вектори розвитку економічних про-

цесів та явищ на підставі отримання прогнозної 

інформації. Визначати коливання між планови-

ми та фактичними траєкторіями. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Методи дослідження динамічних процесів 

 

Тема 1. Методи попередньої обробки статистичних даних наукового дослідження 

 

1.1. Поняття соціально-економічних систем, їх структура як об’єкта моделювання.  

1.2. Моделювання як метод наукового пізнання.  

1.3. Особливості використання методу математичного моделювання в економіці.  

1.4. Сутність та класифікація економіко-математичних моделей.  

1.5. Вимоги та принципи до побудови моделей.  

Лабораторне заняття 1. Знайомство з пакетом Statistica 10.0. Первинний аналіз 

даних 

 

Тема 2. Методи дослідження економічних процесів, представлених часовими 

рядами 

2.1. Часовий ряд як спосіб представлення вихідної інформації.  

2.2. Перетворення вихідної інформації.  

2.3. Аномальні спостереження, методи їх визначення та аналізу.  

2.4. Методи визначення закономірностей динаміки явищ, що досліджуються.  

Лабораторне заняття 2. Побудова моделі декомпозиції часових рядів.  

 

Тема 3. Методи дослідження економічних процесів, представлених кількіс-

но-якісною інформацією 

3.1. Групування та класифікація статистичних даних.  

3.2. Компоненти часового ряду.  

3.3. Методи визначення невипадкової компоненти у часовому ряду.  

Лабораторне заняття 3. Дослідження впливу якісних факторів на розвиток СЕС. 

 

Змістовий модуль 2. 

Моделювання складних економічних сукупностей та процесів при проведенні на-

укових досліджень 
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Тема 4. Методи формування та розпізнавання сукупностей однорідних еко-

номічних об’єктів 

4.1. Сутність кластерного аналізу.  

4.2. Стандартизація та нормування.   

4.3. Поняття відстані.  

4.4. Методи кластерного аналізу.  

Лабораторне заняття 4. Використання кластерного аналізу для дослідження економіч-

них процесів 

Тема 5. Моделювання складних економічних процесів за допомогою систе-

ми рівнянь.  

5.1. Складні економетричні моделі.  Приведена та структурна форма моделі.  

5.2. Проблема ідентифікації системи одночасових рівнянь.  

5.3. Економічні приклади систем регресійних рівнянь.  

Лабораторне заняття 5. Побудова систем структурних рівнянь 

 

4. Порядок оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у здобувачів враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, лаборатор-

ні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компе-

тентностей у здобувачів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. Від-

повідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів навчання 

здобувачів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, кон-

трольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення ле-

кційних, лабораторних  занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 

100 балів; мінімальна сума, що дозволяє здобувачеві отримати залік – 60 балів); 

модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного контролю за 

відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів навчання здобу-

вача після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового моду-

ля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового 

заліку, відповідно до графіку навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться  

в таких формах: 

активна робота на лекційних заняттях; 

захист лабораторної роботи; 

захист індивідуального дослідного завдання (есе); 

проведення поточного тестування; 

проведення модульної письмової контрольної роботи. 

Модульний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться у формі пись-

мової контрольної роботи. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі заліку. Семестровий за-
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лік – форма оцінки підсумкового засвоєння здобувачами теоретичного та практичного ма-

теріалу з окремої навчальної дисципліни.  

Порядок проведення поточного оцінювання знань здобувачів.  

Оцінювання знань здобувача під час лабораторних занять має на меті перевір-

ку рівня підготовленості здобувача до виконання конкретної роботи. Лабораторна робо-

та оцінюється в 5 балів, з них: 

2 бали – правильність відповідей за темою роботи. Викладач в усній формі пере-

віряє теоретичні знання здобувача за відповідною темою та практичні навички їх вико-

ристання; 

2 бали – знання програмних продуктів та технологій використання ЕОМ. Здобу-

вач має знати основні модулі програмних продуктів, які використовуються в лаборатор-

ній роботі, вміти інтерпретувати результати розрахунків у них;  

0,5 бали –  робота з інтернет-ресурсами та підбір статистичних даних. Здобувач 

має самостійно та коректно обрати статистичні дані для лабораторної роботи, вміти 

інтерпретувати результати розрахунків відповідно до обраного об’єкту дослідження. 

0,5 бали – якісно оформлений звіт з лабораторної роботи. 

При оцінюванні виконання лабораторних робіт увага також приділяється якості, 

самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком на-

вчального процесу). У випадку несвоєчасності здачі оцінка складає 70% від отриманого 

результату. 

Тестові завдання охоплюють теоретичний матеріал теми, який вивчаються в 

межах навчальної дисципліни та згруповані за двома модулями, кожен з яких склада-

ється з тестових завдань різного рівня складності. 

 Формат тестових завдань поділяється на: 

завдання закритої форми із запропонованими відповідями, із яких вибирають 

одну правильну; 

завдання відкритої форми з вільно конструйованими відповідями. 

Тестові завдання для проміжного тестового контролю обираються за відповід-

ними модулями з загального переліку. 

Для поточного тестування використовуються тести в електронному вигляді та ро-

зміщені на сайті «Персональних навчальних систем Харківського національного еконо-

мічного університету».   

Тестове завдання містить 15 запитань щодо перевірки знань основних категорій 

навчальної дисципліни залежно від теми. 

Тестове завдання оцінюється в 1 бал, з них: 25% вірних відповідей – 0,25 бал; 

50% вірних відповідей – 0,5 бал; 75% вірних відповідей – 0,75 бали; 100% вірних відпо-

відей – 1 бал. 

Робота на лекції оцінюється в 1 бал з них: 

0,5 балів – присутність на лекції; 

0,5 балів – активна участь в дискусії, відповіді на запитання лектора. 

Поточна контрольна робота оцінюється у 25 балів, здійснюється та оцінюється 

в письмовій формі за відповідними завданнями, зміст яких містить питання теоретично-

го та практичного характеру. Впродовж семестру поточна контрольна проводиться од-

нократно (наприкінці навчального семестру). Теоретична частина завдання поточного ко-
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нтролю містить: тестові завдання закритої та відкритої форм. 

Практична частина завдання поточного контролю складається з комплексного за-

вдання, розрахунки за яким проводиться на ОЕМ за допомогою відповідних програмних 

продуктів. 

Есе оцінюється у 30 балів та за змістом відповідає тематиці наукового дослі-

дження PhD студента. В якості есе може виступати стаття аспіранту, що містить елеме-

нти наукового дослідження з економіко-математичною підтримкою.  

 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи. 

Максимальна кількість балів, яку здобувач може отримати по результатам пере-

вірки контрольної роботи, складає 25 балів. При цьому максимальна оцінка за тестову 

частину складає 5 балів (0,5 бали за вірну відповідь). Максимальна кількість балів за 

кожне із двох завдань практичної частини складає по 10 балів. Бали  розподілено таким 

чином: 

1 – 2  бали – здобувачем розроблено формальний вид моделі або наведено не-

обхідну формулу розрахунку;  

3 – 5 балів – завдання вирішено невірно, але деякі етапи наведено вірно; 

6 –7 балів – завдання виконано вірно наполовину: проведено лише частину  роз-

рахунків; 

8 балів  – завдання виконано повністю, проте є несуттєві неточності в розрахун-

ках чи відсутні коментарів до розрахунків та висновки; 

9 балів – завдання виконано повністю, проте не наведено обґрунтовано доціль-

ність використання того чи іншого статистичного інструментарію чи відсутні економічні 

висновки за результатом розрахунків; 

10 балів – завдання виконано вірно, якісно оформлено, наведено повне обґрун-

тування проведених розрахунків та  економічні висновки. 

Здобувача слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результа-

тами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Міні-

мально можлива кількість балів за поточний і модульний контроль упродовж семестру – 

60 балів, а максимально можлива кількість балів, набраних протягом семестру – 100. 
 

Розподіл балів за тижнями  
 

Теми змістовного модулю 
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. 
 

Тема 1 1 тиждень 2 5  2      9 

Тема 2 3 тиждень 2 5 2     9 

Тема 3     5 тиждень 2 5  2     9 

З
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о

в
и й
  

м
о

д
у

л
ь

 

2
. 

 

Тема 4 7 тиждень 2 5  2     9 
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Тема 5 9 тиждень  2 5 2  30 25  64 

Всього 10 25 10 30 25 100 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, 

отриманих під отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою 

(відповідно із технологічною картою навчальної дисципліни). Сумарний результат у ба-

лах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зара-

ховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни».  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового  
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А 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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