
Інформаційна довідка 

 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

2. Код: ППВ.03 

 

3. Тип: вибіркова 

 

4. Рівень: третій (підготовки доктора філософії) 

 

5. Семестр, в якому викладається: 4 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0 

 

7. Лектор (викладач): к.е.н. Кадничанський М.В. 

 

8. Результати навчання: вміння виявляти основні тенденції та закономірності, 

що характеризують стан та зміни об'єкта дослідження; вміння обґрунтувати 

необхідність використання наукових методів в залежності від мети та завдань, що 

сформульовані у науковій роботі; вміння аналізувати зміст економічних понять з 

метою їх уточнення для подальшого використання у науковій роботі; вміння виявляти 

основні тенденції та закономірності, що характеризують стан та зміни об'єкта 

дослідження. 

 

9. Дисципліни, на які спирається: Теорія ймовірностей і математична 

статистика. Статистика. Економіка підприємства. Економетрика. Глобальна 

економіка. Фінансовий аналіз. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. 

Звітність підприємств. 

 

10. Зміст: Змістовий модуль 1. Математичне моделювання як метод наукового 

пізнання економічних явищ та процесів, види моделей та  принципи їх побудови. 

Змістовий модуль 2. Аналіз та прогнозування даних за допомогою моделей, оцінка 

результатів.  

 

11. Форми та методи навчання: словесні, наочні, практичні, репродуктивні 

(пояснювально-ілюстративні); розв’язок задач; конспектування лекцій; самостійна 

робота. 

 

12. Мова навчання: українська 



Information reference 

 

1. Type and title: discipline "ECONOMETRIC MODELING IN SCIENTIFIC 

RESEARCH" 

 

2. Code: ППВ.03 

 

3. Type: selective 

 

4. Level: Third 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 4th semester 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 5 

 

7. Name of lecturer(s): Candidate  Degree  in Economic Kadnychanskiy M.V. 

 

8. Learning outcomes: the ability to identify the main trends and patterns that 

characterize the state and changes of the subject of the study; the ability to substantiate the 

necessity of using scientific methods depending on the goals and tasks formulated in 

scientific work; the ability to analyze the content of economic concepts in order to refine 

them for further use in scientific work; the ability to identify the main trends and patterns 

characterizing the state and changes of the subject of the study. 

 

9. Disciplines are based on: Probability Theory and Mathematical Statistics. Statistics. 

Business Economics. Econometrics. Global Economy. Financial analysis. Accounting in the 

management of the enterprise. Enterprise reporting. 

 

10. Contents: Module 1. Mathematical modeling as a method of scientific knowledge of 

economic phenomena and processes, types of models and the principles of their 

construction. Module 2. Analysis and forecasting of data using models, evaluation of results.  

 

11. Teaching forms and methods: Verbal, visual, practical, reproductive (explanatory, 

illustrative). Solution tasks. Note-taking lectures. Independent work. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: учебная дисциплина «ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

 

2. Код: ППВ.03 

 

3. Тип: выборочная 

 

4. Уровень: третий 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: 4-й семестр 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

 

7. Лектор (преподаватель): к.э.н. Кадничанский Н.В. 

 

8. Результаты обучения: умение выявлять основные тенденции и 

закономерности, характеризующие состояние и изменения объекта исследования; 

умение обосновать необходимость использования научных методов в зависимости от 

целей и задач, сформулированных в научной работе; умение анализировать 

содержание экономических понятий с целью их уточнения для дальнейшего 

использования в научной работе; умение выявлять основные тенденции и 

закономерности, характеризующие состояние и изменения объекта исследования. 

 

9. Дисциплины, на которые опираются: Теория вероятностей и математическая 

статистика. Статистика. Экономика предприятия. Эконометрика. Глобальная 

экономика. Финансовый анализ. Бухгалтерский учет в управлении предприятием. 

Отчетность предприятий. 

 

10. Содержание: Содержательный модуль 1. Математическое моделирование как 

метод научного познания экономических явлений и процессов, виды моделей и 

принципы их построения. Содержательный модуль 2. Анализ и прогнозирование 

данных с помощью моделей, оценка результатов.  

 

11. Формы и методы обучения: словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные (объяснительно-иллюстративные). Решение задач. 

Конспектирования лекций. Самостоятельная работа. 

 

12. Язык обучения:  украинский 
 


