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І. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЇЇ МІСЦЕ 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

В умовах значних змін у сучасному світі, світової інтеграції і 
взаємозв’язків, зростання складності наукових досліджень, набуває 
особливого значення підготовка науковців, спроможних здійснювати 
статистичний аналіз досліджуваних явищ та процесів і розроблювати 
прогнози їх майбутнього розвитку.

В ході вивчення дисципліни головна увага приділятиметься 
сутності статистичних моделей сучасних фінансових, соціально-еко
номічних процесів, умовам застосування методів оцінювання їх пара
метрів та дослідження, науковій інтерпретації результатів аналізу та 
практичному застосуванню створених моделей.

Метою дисципліни є вивчення основних теоретичних і прак
тичних положень побудови математико-статистичних моделей склад
них процесів та практичного використання результатів аналізу для 
забезпечення наукових висновків та гіпотез.

Об’єктом вивчення дисципліни є результати масових процесів 
різного походження (фінансових, соціально-економічних, техноло
гічних тощо).

Предметом дисципліни є механізм застосування статистичних 
методів в аналізі та дослідженні масових процесів.

Основним завданням дисципліни є засвоєння методологічних і 
методичних положень моделювання взаємозв’язків, класифікації та 
динаміки розвитку масових процесів на основі математико-статистич- 
них методів.

В результаті вивчення дисципліни науковець повинен знати:
-  ймовірносну природу результатів масових процесів;
-  методологічні основи статистичного моделювання та прогнозу

вання, перевірки гіпотез і верифікації прогнозів;
-  особливості моделювання взаємозв’язків досліджуваних показ

ників та аналізу результатів наукових експериментів;
-  сучасні методологічні підходи до моделювання динаміки одно- 

вимірних економічних процесів (моделі трендів, сезонності, 
адаптивні);

-  методологію аналізу та прогнозування за даними взаємозв’язаних 
динамічних рядів;

-  сутність статистичних методів класифікації за наявності та від
сутності навчальних вибірок;
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-  принципи та методи виявлення латентних (не спостережуваних) 
змінних та моделювання зв’язків між ними.

Підготовлений науковець повинен вміти:
-  висувати та перевіряти за статистичними даними гіпотези щодо 

досліджуваних явищ і процесів,
-  складати плани проведення і аналізувати результати експери

ментів;
-  створювати статистичні моделі динаміки та взаємозв’язків дослі

джуваних явищ і процесів;
-  проводити тестування моделей і визначати оптимальні;
-  прогнозувати досліджувані показники;
-  проводити класифікацію досліджуваних об’єктів;
-  досліджувати складні причинно-наслідкові зв’язки між змінними, 

в тому числі, безпосередньо не спостережуваними;
-  здійснювати розрахунки з використанням сучасних пакетів при

кладних програм.
Проведення практичних занять і самостійна робота передбача

ються з використанням пакетів програм економетричного моделю
вання ЄЯЕТЬ та середи програмування та пакетів статистичного 
аналізу Я, що дозволяють використовувати всі розглянуті методи та є 
безкоштовними і вільними у доступі.

Результатами вивчення дисципліни є набуття студентами 
системних знань і навичок щодо практичного статистичного аналізу 
результатів масових процесів, створенню математико-статистичних 
моделей досліджуваних явищ, аналізу відповідності створених моде
лей досліджуваним процесам, прогнозування розвитку процесів, 
класифікації об’єктів, вимірюванню складних соціально-економічних 
категорій що дозволить перевіряти висунуті наукові гіпотези та 
обґрунтовувати отримані наукові висновки.

Міждисциплінарні зв’язки: Викладення дисципліни ґрунту
ється на таких дисциплінах освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
і «магістр» як: «Вища математика для економістів», «Теорія імовір
ностей», «Статистика», «Економічна статистика», «Статистика ринку 
товарів та послуг», «Економіко-математичне моделювання», 
«Економетрія», «Інформаційні системи в бізнесі», «Статистика 
якості».
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ІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Методологічні основи статистичного аналізу
та прогнозування

Теоретичні основи статистичного аналізу, моделювання та 
прогнозування масових процесів. Імовірнісний характер масових про
цесів та його значення для прийняття наукових висновків. Сутність 
моделювання. Моделювання в науковій діяльності. Етапи процесу 
моделювання. Мета та об’єкт моделювання. Аналіз і інтерпретація 
результатів моделювання. Принципи розроблення прогнозів. Види 
прогнозів. Методи прогнозування, особливості їх застосування, межі 
використання.

Імовірнісні моделі законів розподілу. Закони розподілу дискрет
них величин. Закони розподілу неперервних величин. Нормальний 
закон розподілу та його властивості. Параметри законів розподілів. 
Типи статистичних даних. Відповідність статистичних даних і мето
дів їх аналізу.

Джерела даних для статистичного аналізу. Результати бізнес- 
процесів підприємств як внутрішні джерела даних. Інформаційне 
забезпечення їх отримання, збереження та обробки. Бази та сховища 
даних (Date Warehousing). Оперативна аналітична обробка даних 
(OLAP). Поняття «видобування даних» (Data Mining). Зростання 
обсягів та частоти даних (Big Data).

Результати наукових експериментів як джерела статистичних 
даних.

Зовнішні джерела даних: державна статистична інформація, 
маркетингові дослідження, обстеження ділової кон’юнктури, зовнішні 
бази даних: Світового банку, Світової організації торгівлі, ООН, 
Евростату.

Використання даних державної (офіційної) статистики у науко
вих дослідженнях, правові засади та інформаційні можливості їх 
використання. Форми статистичної звітності.

Можливості та порядок отримання статистичної інформації 
у вітчизняних органах державної статистики.

Тема 2. Статистичне оцінювання параметрів масових процесів та 
основи статистичного висновку. Статистична перевірка гіпотез

Вибіркова сукупність як джерело даних, що представляє об’єкт 
дослідження для статистичного аналізу та моделювання. Визначення
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мінімально необхідного обсягу вибірки для проведення наукових 
досліджень.

Статистичні параметри розподілів показників масових процесів 
та їх оцінювання. Оцінювання статистичних параметрів із заданою 
ймовірністю.

Статистичні гіпотези щодо розподілів показників досліджуваних 
процесів. Принципи їх перевірки та формулювання статистичного 
висновку. Основні статистичні гіпотези та критерії їх перевірки.

Параметричні критерії перевірки гіпотез.
Непараметричні критерії перевірки гіпотез.
Дисперсійний аналіз та його застосування в наукових дослі

дженнях.

Тема 3. Статистичне моделювання взаємозв’язків показників та
результатів експериментів

Поняття причинності, причинно-наслідкових відношень, регре
сії, кореляції.

Моделювання причинно-наслідкових взаємозв’язків соціально- 
економічних процесів. Класичним кореляціино-регресіинии аналіз. 
Перевірка адекватності побудованих моделей. Інтерпретація отри
маних результатів.

Порушення припущень щодо класичного кореляційно-регресій- 
ний аналізу: мультиколінеарність, гетероскедастичність, автокореля- 
ція, їх виявлення та методичні підходи щодо усунення.

Поняття множинної (багатофакторної) регресії. Критерії та 
підходи для знаходження оптимальної моделі. Покрокова регресія та 
отримання найкращої структури регресійної моделі. Інформаційні 
критерії: критерій Акайке, Шварта, критерій Байеса.

Нелінійна регресія: приведення до лінійної форми моделей, 
логарифмування, прогнозування на основі нелінійних моделей.

Коефіцієнти оцінки зв‘язку якісних ознак (представлених двома 
та кількома градаціями). Непараметричні методи аналізу зв‘язків. 
Рангові методи оцінки зв‘язків.

Основні поняття теорії планування експерименту: план, фактор, 
рівень фактора. Повний факторний експеримент. Ефекти взаємодії 
факторів.

Дробові факторні експерименти. Дробова репліка.
Статистичне моделювання залежностей за результатами плано

ваного експерименту.
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Перевірка відповідності моделей за результатами експерименту. 
Метод статистичних випробувань (Монте-Карло). Використання 
результатів експериментів для дослідження залежних показників.

Приклади використання класичного кореляційно-регресійного 
аналізу та планованих експериментів для виявлення структурних 
залежностей та оптимізації досліджуваних показників в економіці, 
фінансах, технологічних дослідженнях.

Тема 4. Аналіз одновимірних динамічних процесів 
та їх прогнозування

Аналіз динамічних процесів. Методи аналізу компонент ряду 
динаміки: Виявлення основної тенденції розвитку: трендові моделі 
динамічного ряду; типи трендових моделей. Сезонна декомпозиція; 
спектральний аналіз, оцінювання сезонної компоненти. Експонен
ціальне згладжування та прогнозування. Сезонно-декомпозиційна 
модель Холта-Вінтера. Міри точності прогнозів.

Поняття стаціонарного динамічного ряду. Тестування на наяв
ність одиничного кореня. Нестаціонарні динамічні ряди. Приведення 
ряду до стаціонарного.

Моделі стаціонарних часових рядів. Адаптивні моделі прогнозу
вання. Модель ковзного середнього (МА). Функція автокореляції. 
Модель авторегресії (AR) та її поширення. ARMA-процес. Прогнозу
вання на основі ARMA-моделей: прогнозування на основі залишків, 
прогнозування на основі лагових змінних. Класичне оцінювання 
невідомих коефіцієнтів.

Аналіз часових рядів Бокса-Дженкінса: ідентифікація моделі 
ARtMA-моделей, оцінка моделі, діагностика моделі, аналіз залишків, 
порівняння моделей, числові критерії адекватності моделей.

Нелінійні моделі динамічних рядів. Моделі авторегресійної 
умовної гетероскедастичності, умови їх застосування та аналізу. 
Моделі зі змінною дисперсією: ARCH, GARCH, TGARCH та інші. 
Оцінювання моделей зі змінною дисперсією та особливості їх 
прикладного застосування в аналізі фінансових процесів.

Приклади аналізу та прогнозування одновимірних фінансово- 
економічних процесів, а саме: основних макроекономічних показ
ників, цін, валютних курсів тощо.
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Тема 5. Комплексний аналіз та моделі 
динамічних процесів

Багатовимірні динамічні моделі. Хибна регресія. Причинність за 
Гренджером. Коінтеграція та критерії її виявлення. Тест перевірки 
часових рядів на коінтеграцію Гренджера. Тест перевірки часових 
рядів на коінтеграцію Йохансена.

Моделі векторної авторегресії. Оцінка стаціонарних VAR-моде
лей. Імпульсний аналіз відгуку ряду від шоку. Розкладання дисперсії 
відгуку. Прогнозування на основі VAR-моделей. Структурний аналіз 
на основі VAR-моделей (структурні моделі векторної авторегресії).

Застосування коінтеграції для представлення моделі корекції 
похибок.

Моделювання часових рядів при зміні економічної ситуації 
(структурних змінах). Економічній аналіз на основі моделей зі зміною 
економічних ситуацій.

Приклади моделювання систем макроекономічних показників 
для визначення впливу політики державних органів та зовнішніх 
факторів з метою аналізу можливих сценаріїв розвитку, розроблення 
прогнозів.

Тема 6. Моделі панельних даних

Особливості панельних даних та їх значення у фінансово- 
економічній діяльності. Структура панельних даних: приховані змінні 
та індивідуальні ефекти.

Створення та аналіз моделей з фіксованими ефектами: оціню
вання коефіцієнтів моделі, перевірка значущості групових ефектів, 
оцінювання «в межах груп» і «між групами».

Моделі з випадковими ефектами. Оцінювання узагальненим 
методом найменших квадратів. Перевірка значущості випадкових 
ефектів. Тест Хаусманна для порівняння моделей з різними типами 
ефектів.

Дослідження стаціонарності моделей з панельними даними. 
Прогнозування на основі моделей панельних даних.

Приклади використання моделей панельних даних в аналізі груп 
підприємств, регіонів, країн.
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Тема 7. Статистичні моделі класифікації 
у науковій діяльності

Моделі класифікації у фінансово-економічній діяльності. Одно
рідність і типологія. Поняття однорідності сукупності. Методологічний 
принципи класифікації. Забезпечення інформаційної однорідності 
показників. Відстань у багатовимірному просторі. Матриця відстаней.

Багатовимірне ранжування. Етапи конструювання інтегральної 
оцінки. Таксономічний показник рівня розвитку.

Класифікація без навчальної вибірки. Кластерні процедури 
класифікації. Ієрархічні методи класифікації. Метод ^-середніх. 
Критерії якості класифікації.

Класифікація на основі навчальної вибірки. Дискримінантна 
функція та оцінювання її параметрів. Класифікація на основі 
дискримінантної функції.

Спеціальні моделі регресії: логіт і пробіт-моделі та прогнозу
вання бінарної змінної. Класифікація на основі спеціальних моделей 
регресії. Порівняльний аналіз методів класифікації у науковій 
діяльності.

Приклади використання моделей класифікації відповідно до 
переліку питань паспортів наукових спеціальностей здобувачів.

Тема 8. Статистичні моделі латентних змінних 
у наукових дослідженнях

Поняття латентних змінних. Методологічні принципи побудови 
моделей латентних змінних. Причинні та відображаючи спостережу
вані індикатори латентних змінних.

Виявлення латентних соціально-економічних факторів. Метод 
головних компонент. Підтверджуючий факторний аналіз.

Моделі структурних рівнянь з латентними змінними. Етапи 
створення моделей. Методи оцінювання параметрів моделей з латент
ними змінними. Показники якості та аналізу відповідності моделей.

Латентні змінні як інтегральні оцінки невідчутних показників 
підприємств (іміджу, задоволеності споживачів, лояльності).

Приклади моделювання психологічних, соціально-економічних, 
фінансово-економічних інтегральних показників як латентних 
величин.
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ІІІ. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН 
ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

Теми

Кількість годин
Форми

кон
тролю

Усього
год/кред.

з них

лекції
практичні 

(семінарські) 
заняття / МК

лабора
торні

заняття

самостійна
робота

студентів
Тема 1. Методологічні 
основи статистичного 
аналізу та прогно
зування

8 2 - - 6 Т

Тема 2. Статистичне 
оцінювання парамет
рів масових процесів 
та основи статистич
ного висновку. Стати
стична перевірка 
гіпотез

14 2 2 - 10 ПЗ, Т

Тема 3. Статистичне 
моделювання взаємо
зв’язків показників та 
результатів експери
ментів

14 2 2 - 10 ПЗ, Т

Тема 4. Аналіз одно- 
вимірних динамічних 
процесів та їх про
гнозування

12 2 2 - 8 ПЗ, Т

Тема 5. Комплексний 
статистичний аналіз 
динамічних рядів

12 2 2 - 8 ПЗ, Т

Тема 6. Моделі 
панельних даних 6 2 - - 4

Тема 7. Статистичні 
моделі класифікації у 
науковій діяльності

12 2 2 - 8 ПЗ, Т

Тема 8. Статистичні 
моделі латентних 
змінних у наукових 
дослідженнях

12 2 2 - 8 ПЗ, Т

Разом 90/3 16 12 — 62
Підсумковий
контроль

Умовні позначення: О -  опитування, ПЗ -  перевірка завдань, 
Т -  тестування, КР -  контрольна робота.
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ІУ. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

Знати: теоретико- 
методологічні засади 
моделювання та 
прогнозування в 
науковій діяльності, 
розуміти ймовірнос- 
ний характер масо
вих процесів, підхо
ди до класифікації 
моделей і прогнозів, 
розуміння способів 
та джерел отримання 
даних, що описують 
досліджувані 
процеси

Тема 1. Методологічні основи 
статистичного аналізу, моде
лювання та прогнозування

Лекція 1. «Методологічні основи 
статистичного аналізу та 

прогнозування»

План лекції 1

1. Методологічні основи моделю
вання та прогнозування.

2. Економіко-статистичне 
моделювання в соціально-еконо
мічній діяльності.

3. Етапи моделювання. Мета та об’єкт 
моделювання. Аналіз і інтер
претація результатів моделювання.

4. Прогноз. Види прогнозів. Методи 
прогнозування, їхні особливості, 
межі використання в науковій 
діяльності.

2

Вміти:
Проводити визна
чення типів даних 
досліджуваних 
змінних та отриму
вати потрібні 
статистичні дані

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1- 9.
Додаткові: 1- 9

Вивчення, доповнення матеріалу теми 1
та підготовка матеріалів стосовно:
1. Класифікації моделей, які засто

совуються у соціально-еконо
мічній діяльності.

2. Типів прогнозів та способів їх 
отримання.

3. Вивчення принципів та способів 
збору даних що характеризують 
досліджувані економічні процеси.

6 5
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Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

Завдання для самостійної роботи:

1. Здійснити визначення змінних, що 
характеризують досліджувані еко
номічні процеси.

2. Визначити тип цих змінних. 
Провести збір даних, їх підготовку до 
використання в програмному забез
печенні

- 5

Тема 2. Статистичне оцінювання 
параметрів масових процесів та 
основи статистичного висновку. 
Статистична перевірка гіпотез

Знати: вибіркову 
сутність результатів 
спостережень масо
вих процесів, їх 
статистичні пара
метри, принципи 
отримання інтер- 
вальних оцінок 
статистичних пара
метрів, види статис
тичних гіпотез та 
основні принципи та 
критерії їх перевірки

Лекція 2. «Статистичне 
оцінювання параметрів 

масових процесів»

План лекції 2

1. Вибірковий характер показників 
соціально-економічних процесів. 
Вибіркова сукупність як джерело 
інформації для статистичного 
моделювання.

2. Вибіркові статистичні характе
ристики центру ряду розподілу.

3. Варіація ознак, її сутність і зна
чення в управлінні.

4. Види статистичних показників 
варіації. Розмах варіації. Середнє 
лінійне відхилення. Дисперсія. 
Середнє квадратичне відхилення. 
Коефіцієнт варіації.

5. Оцінка середньої генеральної 
сукупності та генеральної частки

Рекомендовані джерела:
Основні: 1, 2, 3, 7, 8, 9.
Додаткові: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

1
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Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

Знати: теоретичні 
розподіли показників 
масових процесів та 
статистичні оцінки їх 
параметрів

Самостійне вивчення та доповнення 
питань стосовно:
1. Основних теоретичних розподілів 

показників соціально-економічних 
процесів.

2. Визначення мінімально необхід
ного обсягу вибірки для прове
дення соціально-економічних до
сліджень

5 2

Вміти:
статистично
оцінювати
параметри
розподілів
показників процесів

Практичне заняття 1.
«Статистичне оцінювання 

параметрів досліджуваних явищ»

1. Отримання вибіркових оцінок 
параметрів центру розподілу та 
варіації соціально-економічних 
процесів.

2. Отримання оцінок економічних 
процесів із заданим рівнем досто
вірності

1 3

Знати:
необхідність,
сутність та принципи
перевірки
статистичних
гіпотез, критерії їх
перевірки та
принципи
статистичного
висновку

Лекція № 3. «Основи 
статистичного висновку. 

Статистична перевірка гіпотез»

План лекції 3

1. Сутність статистичних гіпотез та 
принципи їх перевірки.

2. Основні статистичні гіпотези та 
критерії їх перевірки. Параметричні 
критерії перевірки.

3. Сутність дисперсійного аналізу та 
його види.

Рекомендовані джерела:
Основні: 2, 7-9.
Додаткові: 1, 2, 8

1
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Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

Самостійне вивчення та доповнення 
питань стосовно:
1. Непараметричні критерії перевірки 

гіпотез.
2. Застосування статистичних гіпотез 

як основи висновку в інших видах 
статистичного аналізу

5 4

Вміти: форму
лювати статистичні 
гіпотези, обирати 
критерії їх перевірки 
та робити висновки 
за їх результатами

Знати: теоретико-
методологічні засади
моделювання
взаємозв’язків
досліджуваних
процесів

Практичне заняття 2. «Перевірка 
гіпотез щодо статистичних 

параметрів досліджуваних явищ»

1. Перевірка статистичних гіпотез 
щодо виду розподілу досліджу
ваних показників.

2. Перевірка статистичних гіпотез 
щодо варіації розподілів.

3. Перевірка статистичних гіпотез 
щодо центру розподілу досліджу
ваних показників.

4. Дослідження ефекту факторів за 
допомогою дисперсійного аналізу.

1 6

Тема 4. Статистичне моделювання 
взаємозв’язків показників та 

результатів експериментів

Лекція 4. «Статистичне 
моделювання взаємозв’язків 

показників»

План лекції 4

1. Методологічні засади статистич
ного аналізу взаємозв’язків еко
номічних процесів.

2. Побудова та оцінювання пара
метрів моделей регресії.

3. Проведення перевірки адекват
ності отриманих моделей.

4. Порушення основних умов до 
моделей та їх вплив на резуль
тати аналізу.

1
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Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

5. Моделі регресії з якісними залеж
ними змінними. Моделі з фіктив
ними змінними.

1

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1-9.
Додаткові: 1-4, 6-9

Розуміти практичні 
обмеження класич
ної регресійної 
моделі, видів пору
шень її умов, сут
ність критеріїв пере
вірки та способів їх 
усунення

Самостійне вивчення та доповнення 
питань стосовно:
1. Критеріїв перевірки порушення 

основних умов до класичної 
моделі регресії.

2. Критеріїв перевірки достатності 
змінних, лінійності моделі.

3. Методів оцінювання параметрів 
моделі регресії в разі порушення 
припущень та підходів щодо усу
нення припущень.

4. Застосування моделей регресії в 
наукових дослідженнях

5 2

Вміти: створювати, 
оцінювати пара
метри та досліджу
вати класичні моделі 
регресії і здійсню
вати прогнозування 
на їх основі

Практичне заняття 3.
«Кореляційно-регресійний аналіз 

досліджуваних показників»

1. Побудова та оцінювання парамет
рів моделей регресії досліджуваних 
фінансово-економічних процесів.

2. Проведення перевірки адекват
ності отриманих моделей.

3. Діагностика порушень основних 
припущень щодо класичного коре- 
ляційно-регресійного аналізу.

4. Створення моделей з фіктивними 
факторними змінними.

5. Прогнозування досліджуваних по
казників на основі створених 
моделей.

1 3
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Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

Знати: методоло
гічні основи прове
дення планованих 
експериментів та 
аналізу їх 
результатів

Тема 4. Статистичне моделювання 
взаємозв’язків показників та 

результатів експериментів

Лекція 5. «Створення планів 
експериментів та аналіз їх 

результатів»

План лекції 5

1. Основні поняття теорії планування 
експерименту: план, фактор, рівень 
фактора, репліка.

2. Статистичне моделювання залеж
ностей за результатами планова
ного експерименту. Визначення 
ефектів впливу факторів на дослі
джувані показники.

3. Перевірка відповідності моделей за 
результатами експерименту.

Рекомендовані джерела:
Основні: 4, 9.
Додаткові: 2.

1

Вміти: створювати 
плани статистичного 
експерименту та 
проводити опти- 
мізацію показників 
на їх основі

Доповнення матеріалу лекції.

1. Визначення ефектів взаємодії фак
торів на показники якості.

2. Створення планів дробового фак
торного експерименту.

3. Визначення напрямів вдоскона
лення досліджуваних показників за 
результатами статистичного аналізу 
планованого експерименту

5 2

Практичне заняття 4. «Виявлення 
впливу факторів за результатами 

експерименту»

1. Побудова планів повного фактор
ного експерименту.

2. Побудова планів дробового фак
торного експерименту.

3. Статистичний аналіз результатів 
експерименту.

1 3
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Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

Знати: теоретико- 
методологічні осно
ви аналізу динаміч
них рядів фінансово- 
економічних показ
ників, сутність ста
ціонарності та тести 
її виявлення

Тема 5. Аналіз одновимірних 
динамічних процесів та їх 

прогнозування

Лекція 6. «Аналіз одновимірних 
нестаціонарних часових рядів»

План лекції 6

1. Поняття стаціонарності часових 
рядів в слабкому і сильному сенсі.

2. Нестаціонарні моделі тренда (Т8). 
Моделі стаціонарні в різницях 
(Б8). Тести на наявність поодино
ких коренів. Тест Дикки-Фуллера 
(АББ-тест).

3. Методи аналізу компонент ряду 
динаміки: трендові моделі дина
мічного ряду; сезонні моделі, 
експоненціальне згладжування та 
прогнозування.

Рекомендовані джерела:
Основні: 2-7.
Додаткові: 2-7

1

Розуміти: основні 
способи декомопо- 
зиції динамічних 
рядів та методів 
аналізу їх компонент

Самостійне вивчення та доповнення 
питань стосовно:
1. Моделей ковзного середнього.
2. Методів дослідження циклічних та 

сезонних коливань.
3. Тести стаціонарності процесів.

4 4

Вміти: досліджувати 
властивості дина
мічних рядів, оціню
вати моделі їх скла
дових і здійснювати 
прогнозування на їх 
основі

Практична робота 5. «Аналіз 
одновимірних нестаціонарних 

часових рядів»

1. Виявлення стаціонарності проце
сів. Тести на наявність поодино
ких коренів. Тест Дикки-Фуллера 
(АББ-тест).

2. Нестаціонарні часові ряди. Аналіз 
компонент ряду динаміки: трендо
ві моделі динамічного ряду; екс
поненціальне згладжування та 
прогнозування; сезонна декомпо- 
зиція.

1 6
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Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

Знати: теоретичні 
положення аналізу 
стаціонарних одно- 
вимірних динаміч
них рядів та створен
ня і аналізу їх відпо
відних моделей

Тема 5. Аналіз одновимірних 
динамічних процесів та їх 

прогнозування

Лекція 7. «Аналіз стаціонарних 
одновимірних часових рядів»

План лекції

1. Поняття автокореляційної функції 
і часткової автокореляційної функ
ції. Побудова коррелограм.

2. Моделі авторегресії з ковзним се
реднім (ARMA-моделі) та їх оціню
вання. Вибір найкращих моделей. 
Визначення порядку ARMA процесів 
по коррелограмі. Прогнозування за 
допомогою моделей ARMA.

3. Підхід Бокса-Дженкінсона. ARIMA- 
моделі. Визначення порядку іден
тифікації моделі -  параметрів р, d, q.

Рекомендовані джерела:
Основні: 1, 3-7.
Додаткові: 2, 4-7

1

Розуміти: сутність 
умовної гетероске- 
дастичності і видів 
моделей за якими 
вона досліджується 
Вміти: досліджувати 
властивості динаміч
них рядів з авторег- 
ресією та гетеро- 
скедастичністю, 
оцінювати їх пара
метри, визначати 
найкращі моделі і 
проводити прогнозу
вання на їх основі

Самостійне вивчення та доповнення 
питань стосовно:
1. Класифікації та умов застосування 

моделей з умовною гетероскедас- 
тичністю.

2. Оцінювання ARCH і GARCH- 
моделей та аналізу і 
прогнозування на їх основі.

Практична робота 6. «Аналіз 
стаціонарних одновимірних 

часових рядів»

1. Моделі авторегресії з ковзним серед- 
нім(ARMA-моделі) та їх оцінювання.

2. Визначення порядку (р, d, q) для 
ARIMA-моделі та її аналіз.

1 6
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Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

3. Вибір найкращих моделей. Прог
нозування за допомогою моделей 
стаціонарних часових рядів.

Знати: теоретичні 
положення причин- 
но-наслідкового 
аналізу багатовимір
них рядів та прове
дення їх аналізу на 
основі відповідних 
моделей

Тема 6. Комплексний статистичний 
аналіз динамічних рядів.

Лекція 8. «Аналіз взаємопов’язаних 
динамічних рядів»

План лекції 8

1. Багатовимірні динамічні моделі. 
Хибна регресія. Причинність за 
Гренджером.

2. Коінтеграція та критерії її вияв
лення. Тест перевірки часових 
рядів на коінтеграцію Гренджера.

3. Моделі стаціонарних взаємопов’я
заних динамічних рядів. Оцінка мо
делей векторної авторегресії (VAR).

4. Структурний аналіз на основі 
VAR-моделей. Імпульсний аналіз 
(IRF) і розкладання дисперсії (ВД).

5. Прогнозування на основі VAR-моделей.

Рекомендовані джерела:
Основні: 5, 6.
Додаткові: 2, 6

2

Знати: сутність 
стаціонарності та 
коінтеграції, основ
них способів їх 
вимірювання, основ
них етапів комплекс
ного аналізу взаємо
пов’язаних багато
вимірних динаміч
них рядів

Самостійне вивчення та доповнення
питань стосовно:
1. Тест перевірки часових рядів на 

коінтеграцію Йохансена.
2. Застосування коінтеграції для 

представлення моделі корекції 
похибок (ECM).

3. Модель корекції помилок (ECM).
4. Моделювання часових рядів при 

зміні економічної ситуації.
5. Економічній аналіз на основі 

моделей зі зміною економічних 
ситуацій

8 4
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Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

Вміти: дослідження 
властивостей взаємо
пов’язаних динаміч
них рядів, оціню
вання та аналізу їх 
моделей і вимірю
вання впливу на інші 
процеси

Практична робота 7. «Аналіз 
багатовимірних часових рядів»

1. Тестування на стаціонарність бага
товимірних часових рядів.

2. Перевірка причинно-наслідкових 
зв’язків по Гренджеру.

3. Створення та аналіз адекватності 
векторних авторегресійних моде
лей (VAR).

4. Аналіз функцій імпульсного від
гуку (IRF) і розкладання дисперсії 
(ВД) досліджуваного процесу.

5. Побудова моделей VECM (вектор
ної моделі корекції помилок) та 
аналіз фінансово-економічних про
цесів на їх основі.

6. Прогнозування на основі VAR-та 
VECM-моделей.

2 6

Знати: особливості 
та важливість панель
них даних, види 
моделей для їх дослі
дження та критерії 
адекватності 
моделей

Тема 6. Моделі панельних даних.

Лекція 9 «Моделі панельних даних 
в наукових дослідженнях»

План лекції 9

1. Особливості панельних даних та їх 
значення у фінансово-банківській 
діяльності. Структура панельних 
даних: приховані змінні та індиві
дуальні ефекти.

2. Створення та аналіз моделей з фік
сованими ефектами.

3. Моделі з випадковими ефектами.
4. Тест Хаусманна для порівняння 

моделей з різними типами ефектів.

Рекомендовані джерела:
Основні: 5, 6.
Додаткові: 2, 5

2
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Продовження таблиці
Робочий Оціню-

Результати навчання Навчальна діяльність час сту- вання,
дента, год бали

Знати: методи Самостійне вивчення та доповнення
оцінювання моделей питань стосовно:
панельних даних 1. Оцінювання коефіцієнтів моделі з 

фіксованими ефектами.
2. Перевірка значущості групових 

ефектів. 2 53. Оцінювання «в межах груп» і «між 
групами».

4. Оцінювання параметрів узагальне
ним методом найменших квадратів.

5. Перевірка значущості випадкових 
ефектів

Вміти: створення Самостійна практична робота 2 5
панельних даних 1. Створення сукупності панельних
соціально-еконо- даних досліджуваних об’єктів.
мічної діяльності, їх 
моделей з фіксова
ними та випадко
вими ефектами

Знати: теоретичних

2. Створення та аналіз моделі з фік
сованими ефектами: оцінювання 
коефіцієнтів моделі, перевірка зна
чущості групових ефектів, оціню
вання «в межах груп» і «між 
групами».

3. Створення та аналіз моделі з 
випадковими ефектами. Перевірка 
значущості випадкових ефектів.

основ проведення 
багатовимірної 
класифікації та 4. Застосування теста Хаусманна для
побудови інтеграль- порівняння моделей з різними
них оцінок стану типами ефектів.
досліджуваних
об’єктів Тема 8. Статистичні моделі

класифікації у науковій діяльності
1

Лекція 10 «Класифікація без
попередньо відомого групування»

План лекції 10

1. Моделі класифікації у науковій 
діяльності. Однорідність і типологія.

2. Багатовимірне ранжування.
3. Поняття відстані між об’єктами.
4. Кластерні процедури класифікації.

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 8.
Додаткові: 1, 8-10
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Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

Знати: методоло
гічні принципів 
класифікації, вияв
лення якісно одно
рідних груп об’єктів, 
створення інтеграль
них оцінок стану 
досліджуваних 
об’єктів

Самостійне вивчення та доповнення
питань стосовно:
1. Методологічний принципи класи

фікації. Забезпечення інформа
ційної однорідності показників.

2. Відстань у багатовимірному про
сторі.

3. Етапи конструювання інтегральної 
оцінки. Таксономічний показник 
рівня розвитку

4 2

Вміти: створення 
інтегральних оцінок 
досліджуваних 
об’єктів, класифіка
ції на основі кластер- 
них процедур класи
фікації

Практична робота 8. Класифікація 
без попередньо відомого 

групування

1. Багатовимірне ранжування. Ство
рення інтегральних оцінок дослі
джуваних об’єктів.

2. Класифікація на основі кластерних 
процедур класифікації.

1 3

Лекція 11. «Класифікація з відомим 
групуванням»

План лекції

1. Класифікація на основі дискримі- 
нантної функції.

2. Критерії дискримінантної кла
сифікації.

3. Моделі з дискретними залежними 
змінними.

1

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 8.
Додаткові: 1, 8, 9

Знати: відмінності 
методів класифікації 
та умов їх засто
сування

Самостійне вивчення та доповнення 
питань стосовно:
1. Проведення дискримінантної кла

сифікації у випадку кількох груп.
2. Порівняльний аналіз методів 

класифікації у науковій діяльності.

4 2
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Продовження таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

Вміти: здійснювати 
класифікацію на 
основі дискримі- 
нантної функції та 
моделей з дискрет
ними залежними 
змінними

Практична робота 9. Класифікація 
з відомим групуванням

1. Класифікація на основі дискримі- 
нантної функції.

2. Класифікація на основі моделей з 
дискретними залежними змінними.

3. Порівняльний аналіз результатів 
класифікації за різними методами.

1 3

Знати: теоретичної 
основи існування 
латентних змінних у 
соціально-еконо
мічній діяльності та 
принципи і методи 
створення їх моделей 
у наукових 
дослідженнях

Тема 9. Статистичні моделі 
латентних змінних у наукових 

дослідженнях

Лекція 12 «Виявлення та моде
лювання латентних змінних»

План лекції

1. Сутність та визначення латентних 
змінних.

2. Основні моделі латентних змінних 
ті їх застосування в економічних 
дослідженнях.

3. Метод головних компонент.
4. Факторний аналіз.

Рекомендовані джерела:
Основні: 4, 7, 8.
Додаткові: 1, 9, 10

1

Знати: теоретичні 
основи щодо аналізу 
моделей латентних 
змінних

Самостійне вивчення та доповнення
питань стосовно:
1. Соціально-економічних категорій 

як латентних змінних.
2. Критерії виявлення латентних 

змінних.
3. Оцінювання значень латентних 

змінних та їх використання для 
узагальнюючої характеристики со
ціально-економічних категорій.

4 2
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Закінчення таблиці

Результати навчання Навчальна діяльність
Робочий 
час сту

дента, год

Оціню
вання,
бали

Вміти: використо
вувати методи 
виявлення та ство
рювати моделі для 
виявлення латентних 
змінних

Практична робота 10. «Зменшення 
розмірності ознак та виявлення 

латентних змінних»
1. Визначення існування латентних 

змінних за методом головних ком
понент.

2. Виявлення латентних змінних мето
дами факторного аналізу.

3. Аналіз факторної структури.
4. Порівняння результатів за різними 

методами

1 3

Знати: теоретичні 
основи причинно- 
наслідкових моделей 
з латентними змін
ними та їх принципи 
використання у 
соціально- еконо
мічних дослідженнях

Лекція 13 «Моделювання 
структурних рівнянь з латентними 

змінними»
План лекції 13

1. Підтверджуючий факторний аналіз.
2. Моделювання структурними рів

няннями з латентними змінними.
3. Критерії перевірки відповідності 

моделей з латентними змінними.
Рекомендовані джерела:
Основні: 4, 7, 8.
Додаткові: 1, 9, 10

1

Знати: теоретичні 
основи проведення 
підтверджуючого 
факторного аналізу 
та щодо створення і 
аналізу складних 
моделей з латент
ними змінними

Самостійне вивчення та доповнення
питань стосовно:
1. Створення моделей латентних 

змінних на основі підтверджу
ючого факторного аналізу.

2. Аналізу шляхів.
3. Критеріїв відповідності моделей 

структурних рівнянь з латентними 
змінними.

4 4

Вміти: створювати і 
аналізувати складні 
моделі причинно- 
наслідкових зв’язків 
з латентними 
змінними

Практична робота 11. «Створення 
та аналіз моделей структурних 

рівнянь з латентними змінними»
1. Створення моделі латентної змінної 

на основі відомих теоретичних поло
жень за допомогою підтверджуючого 
факторного аналізу.

Створення моделі структурних рів
нянь з латентними змінними та пере
вірка її відповідності теоретичним 
положенням

1 6

Разом 90 100
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