
 

Дисципліна Економіко-статистичні методи і моделі 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Економіко-статистичне 

моделювання» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Вища математика»,  

«Статистика», «Інформаційні технології», «Математичні методи та 

моделі». 

Що буде вивчатися Методологічні основи статистичного аналізу та прогнозування. 

Статистичне оцінювання параметрів масових процесів та основи 

статистичного висновку. Статистична перевірка гіпотез. Статистичне 

оцінювання параметрів досліджуваних явищ. Основи статистичного 

висновку. Статистична перевірка гіпотез. Статистичне моделювання 

взаємозв’язків показників та результатів експериментів. Аналіз 

одновимірних динамічних процесів та їх прогнозування. Комплексний 

статистичний аналіз динамічних рядів. Моделі панельних даних в 

наукових дослідженнях. Статистичні моделі класифікації у науковій 

діяльності. Моделювання структурних рівнянь з латентними змінними.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Знання та вміння, набуті при вивченні навчальної дисципліни дають 

змогу отримати знання про методологічні основи статистичного 

моделювання та прогнозування, перевірки гіпотез і верифікації 

прогнозів, особливості моделювання взаємозв’язків досліджуваних 

показників 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. 

Вміти висувати та перевіряти за статистичними даними гіпотези щодо 

досліджуваних явищ і процесів, створювати статистичні моделі 

динаміки та взаємозв’язків досліджуваних явищ і процесів, 

прогнозувати досліджувані показники, здійснювати розрахунки з 

використанням сучасних пакетів прикладних програм. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої 

інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

2. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

3. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур.  
Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій;  

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

 спеціальні 
СК 1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;  

СК 2. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг 

в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.  

Інформаційне Робоча програма навчальної дисципліни, конспект лекцій, навчально-



забезпечення методичні посібник, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні,  практичні , самостійна робота .  

Семестровий 

контроль 

залік 

 


