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СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ В 

МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ СИЛАБУС 

1. ДИСЦИПЛІНА «СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ В 

МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ» ВИВЧАЄ: 

Статистичні методи прогнозування (трендові моделі, сезонні і циклічні 

складові економічних часових рядів, методи згладжування часових рядів, 

методи багатовимірної регресії тощо) 

Ситуації та умови міжнародного бізнес середовища, за яких є доцільним 

застосування тих чи інших різноманітних статистичних моделей і методів для 

прогнозування  

Моделі взаємозв’язків процесів міжнародних економічних відносин, їх 

змістовний аналіз і прогнозування 

Мета 

Метою вивчення дисципліни «Статистичні методи прогнозування в 
міжнародному бізнесі» є вивчення основних статистичних моделей і методів 
прогнозування у сучасній світовій практиці. 

 

Перелік тем 

1. Теоретичні основи прогнозування 

2. Основні статистичні показники часових рядів 

3. Сезонні часові ряди і трендовий аналіз процесів міжнародного бізнесу   

4. Прогнозування на основі методів згладжування часових рядів 

5. Одиничні корені та структурні зміни в процесах міжнародного бізнесу 

6. Прогнозування процесів міжнародного бізнесу за допомогою моделей 

інтегрованої авторегресії – ковзного середнього. 

7. Прогнозування процесів міжнародного бізнесу на основі моделей 

регресії 

8. Моделювання взаємозв’язків та прогнозування процесів міжнародного 

бізнесу  

9. Моделювання довготермінових взаємозв’язків міжнародних процесів та 

їх прогнозування на основі моделей корекції помилки  

10. Моделювання і прогнозування волатильності в часових рядах процесів 

міжнародного бізнесу  

11. Моделі панельних даних в міжнародному бізнесі 

 

Пререквізити: "Вища математика для економістів", "Статистика", “Статистика 

ринку товарів та послуг”, "Економіко-математичне моделювання" 
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Обсяг: 6 кредитів (14 лекцій (28 годин), 14 семінарів (28 годин), 136 годин самонавчання 
  Мова: українська 
Оцінка (за семестр): практичні роботи, завдання для самостійного вивчення. 
Оцінка (підсумкова): екзамен - 100 балів. 
Навчально-методичне забезпечення: конспекти лекцій, матеріали лекцій та 
презентації, завдання для семінарів, додаткові посилання надсилаються студентам. 
Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою спрямоване на краще 
сприйняття лекційного матеріалу, повне засвоєння дисципліни 
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