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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Лабораторна робота – це форма навчального заняття, при якому студент 

під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експе-

рименти з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни. При цьому він набуває навичок у роботі з лабора-

торним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірюваль-

ною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній га-

лузі. 

Лабораторні роботи завжди виконуються після вивчення певного розділу 

(чи розділів) теоретичного курсу, оскільки вони є практичним підтвердженням 

теоретичних положень і висновків. Крім того, лабораторні заняття прищеплю-

ють любов до предмета і сприяють розвитку навичок, які потрібні для практич-

ної і винахідницької діяльності. 

Лабораторні роботи відіграють важливу роль у підготовці фахівців через 

самостійну виконавчу діяльність. Виконуючи лабораторну роботу, студенти 

повинні проявляти ініціативу в подоланні труднощів. Звертатися до викладача 

лише тоді, коли вичерпано всі можливості вирішення питань по виконанню 

окремого етапу лабораторної роботи. 

Дидактичні цілі проведення лабораторних робіт: 

− опанування методами експериментальних досліджень (обробка резуль-

татів дослідів); 

− формування відчуття спеціалізованої техніки та оволодіння специфікою 

практичної роботи; 

− набуття навичок з безпеки проведення експериментальних досліджень; 

− узагальнення, систематизація та поглиблення теоретичного матеріалу зав-

дяки його практичному застосуванню; 

− формування умінь застосовувати отримані знання в практичній діяльнос-

ті, формування компетенцій; 

− розвиток аналітичних та проектувальних вмінь; 

− вироблення самостійності, відповідальності і творчої ініціативи. 

Отримані на понятійно-аналітичному рівні уміння та навички є суттєвим 

компонентом компетенції фахівця. 

Тематика лабораторних робіт визначається робочою програмою дисцип-

ліни. 

Лабораторне завдання (робота) може носити репродуктивний, частково-

пошуковий і пошуковий характер. Роботи, що носять репродуктивний характер, 

відрізняються тим, що при їх проведенні студенти користуються детальними 

інструкціями, в яких вказані: мета роботи, пояснення (теорія, основні характе-

ристики), порядок виконання роботи, таблиці, висновки (без формулювань), 

контрольні питання, література. 

Роботи, що носять частково-пошуковий характер, відрізняються тим, що 

при їх проведенні студенти не користуються детальними інструкціями, їм не 
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заданий порядок виконання необхідних дій. В такому випадку студентам 

потрібно самим вибрати спосіб виконання лабораторної роботи. 

Роботи, що носять пошуковий характер, відрізняються тим, що студенти 

повинні вирішити нову для них проблему, спираючись на наявні у них теоре-

тичні знання. 

Лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням спеціального устаткування. В окремих випадках 

лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного 

середовища. 

Лабораторні роботи здебільшого належать до класу «жорстких», що 

виконуються згідно із заздалегідь підготовленим планом. Такі заняття мають на 

меті придбання та закріплення базових знань, відповідних умінь та навичок за 

відомим алгоритмом. Заняття передбачають активність студентів, але навчальні 

цілі обмежені відсутністю творчості студентів.  

При організації підготовки до лабораторних робіт і їх виконання особ-

ливу увагу необхідно приділяти техніці безпеки. 

Студент під час проведення лабораторних робіт повинен: 

− беззаперечно дотримуватись правил охорони праці; 

− ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо проведення лабора-

торних робіт; 

− виконати лабораторну роботу за відповідною методикою; 

− скласти звіт про виконання лабораторної роботи; 

− захистити результати лабораторної роботи; 

− одержати оцінку за лабораторну роботу через визначену форму контролю 

(захист звітів лабораторних робіт, написана програма в середовищі 

програмування). 

Викладач повинен: 

− провести інструктаж студентів щодо правил безпеки; 

− керувати проведення лабораторної роботи; 

− здійснити поточний контроль опанування студентами методичних реко-

мендацій; 

− забезпечити дотримування правил безпеки при виконанні лабораторної 

роботи; 

− скласти графік консультацій; 

− оцінити навчальну діяльність студента у процесі виконання лабораторної 

роботи. 

У ході проведення лабораторного заняття викладач зобов’язаний забез-

печити якісне виконання завдань, спрямувати студентів на творчий пошук. 

Обов’язково за кожне лабораторне або практичне заняття викладач пови-

нен оцінити рівень практичних умінь студента. Виконана робота реєструється в 

навчальному журналі. Усі студенти повинні зробити кожне завдання на лабора-

торну роботу з дисципліни. 
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

заня-

ття 

Тема лабораторного заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

1 2 3 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

 Тема 2. Часові ряди та їх основні характеристики 4 

1.  Аналіз та прогнозування рядів динаміки методами 

екстраполяції тенденції 

2 

2.  Аналіз та прогнозування рядів динаміки методами 
екстраполяції тенденції 

2 

 Тема 3. Прості методи прогнозування 4 

3.  Побудова моделі декомпозиції часових рядів 2 

4.  Побудова моделі декомпозиції часових рядів 2 

 Тема 4. Адаптивні методи прогнозування 6 

5.  Прогнозування методом ковзної середньої 2 

6.  Прогнозування методами експоненційного 

згладжування: Брауна, Хольта та Вінтерса 

2 

7.  Прогнозування методами експоненційного 

згладжування: Брауна, Хольта та Вінтерса 

2 

 Тема 5. Методи та моделі прогнозування  

одновимірних процесів  

4 

8.  Аналіз часових рядів і прогнозування за моделлю 
Arima 

2 

9.  Аналіз часових рядів і прогнозування за моделлю 

Arima 

2 

 Тема 6. Методи та моделі прогнозування  

багатовимірних процесів 

Тема 8. Моделі прогнозування динаміки основних  

процесів соціально-економічного розвитку 

8 

10.  Побудова багатофакторної економетричної моделі 2 

11.  Побудова багатофакторної економетричної моделі 2 

12.  Побудова економетричної моделі на основі 
покрокової регресії 

2 

13.  Дослідження явища мультиколінеарності. Побудова 

економетричної моделі на основі методу гребеневої 

регресії 

2 

 Тема 7. Експертні методи прогнозування 4 

14.  Експертне (суб’єктивне) прогнозування 2 

15.  Експертне (суб’єктивне) прогнозування 2 

 Тема 9. Оцінювання прогнозів 2 

16.  Оцінювання якості побудованих прогнозів 2 

 Разом лабораторних занять 32 

 Разом годин 32 
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План лабораторного заняття № 11-12 

 

Тема № 6, 8. Побудова багатофакторної економетричної моделі  

 

Навчальний час: 4 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймо-

вірності і математична статистика”, “Економічні ризики та методи їх вимірю-

вання”, “Економіко-математичне моделювання”, “Інформаційні системи в 

управлінні”  та „Математика для економістів”. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: засвоєння і поглиблення теоретичних 

знань, набуття практичних навиків та вмінь побудови багатофакторної 

економетричної моделі. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Який закон розподілу називається нормальним? 

2. Що таке адекватність моделі? 

3. За допомогою якого критерію можна оцінити адекватність моделі? 

4. Як встановити які фактори включати у модель, а які ні? 

5. Що таке мультиколінеарність? 

6. Як оцінити значущість параметрів моделі? 

7. Який загальний вигляд багатофакторної моделі регресії? 

8. Які допустимі значення коефіцієнта кореляції? 

9. Яке призначення коефіцієнта детермінації? 

10. Що таке частинна кореляція? 

11. Що таке залишки? 

 

Завдання: 

 

Завдання 1. На основі статистичних даних Державної служби статистики 

України (http://www.ukrstat.gov.ua/) сформувати вибірку вхідних даних для 

побудови  в пакеті Statistica 8.0 багатофакторної економетричної моделі, що 

відображає залежність обсягу ВВП від наступних показників (варіант обрати 

відповідно до порядкового номера в журналі): 

1. 𝑥1 - Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство, грн.;  𝑥2 - Кількість концертних організацій;    𝑥3 - 

Обсяг експорту України. 

2. 𝑥1 - Кількість театрів;  𝑥2 - Кількість студентів у ВНЗ закладах III-IY 

рівнів акредитації, тис.;  𝑥3 - Обсяг імпорту України. 

3. 𝑥1 - Кількість музеїв;  𝑥2 - Кількість виявлених злочинів;  𝑥3 - Витрати 

населення України, млн. грн. 
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4. 𝑥1 - Кількість відвідувань музеїв за рік, млн;  𝑥2 - Кількість 

зареєстрованих безробітних, (на кінець звітного періоду; тис. осіб);  𝑥3 

- Доходи населення України, млн. грн. 

5. 𝑥1 - Кількість концертних організацій;  𝑥2 - Кількість науковців, осіб.;   

𝑥3 - Індекс цін виробників промислової продукції. 

6. 𝑥1 - Житловий фонд, у середньому на одного жителя, м2;  𝑥2 - Витрати 

населення України, млн. грн.;  𝑥3 - Середній розмір призначеної 

місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах 

Пенсійного фонду, грн. 

7. 𝑥1 - Чисельність наявного населення, (на 1 січня; тис. осіб);  𝑥2 - Індекс 

споживчих цін; 𝑥3 - Потреба підприємств у працівниках, (на кінець 

звітного періоду; тис. осіб). 

8. 𝑥1 - Кількість зареєстрованих шлюбів, тис. одиниць;  𝑥2 - Обсяг імпорту 

України;  𝑥3 - Кількість зареєстрованих безробітних, (на кінець звітного 

періоду; тис. осіб). 

9. 𝑥1 - Кількість зареєстрованих розлучень, тис. одиниць;  𝑥2 - Обсяг 

експорту України; 𝑥3 - Потреба підприємств у працівниках, (на кінець 

звітного періоду; тис. осіб). 

10. 𝑥1 - Середня очікувана тривалість життя при народженні, років;  𝑥2 - 

Витрати населення України, млн. грн.; 𝑥3 - Кількість зареєстрованих 

безробітних, (на кінець звітного періоду; тис. осіб). 

11. 𝑥1 - Кількість дошкільних навчальних закладів, тис.; 𝑥2 - Витрати 

населення України, млн. грн.; 𝑥3 - Кількість уперше зареєстрованих 

випадків захворювань, тис. 

12. 𝑥1 - Кількість ВНЗ закладів III-IY рівнів акредитації;  𝑥2 - Обсяг імпорту 

України;  𝑥3 - Кількість лікарів усіх спеціальностей, на 10 000 

населення. 

13.  𝑥1 - Кількість студентів у ВНЗ закладах III-IY рівнів акредитації, тис.; 

𝑥2 - Житловий фонд, у середньому на одного жителя, м2; 𝑥3 - Кількість 

лікарняних закладів, тис. 

14. 𝑥1 - Кількість лікарняних закладів, тис.;  𝑥2 - Кількість музеїв;  𝑥3 - 

Середня очікувана тривалість життя при народженні, років. 

15. 𝑥1 - Кількість лікарів усіх спеціальностей, на 10 000 населення;  𝑥2 - 

Кількість дошкільних навчальних закладів, тис.;  𝑥3 - Потреба 

підприємств у працівниках, (на кінець звітного періоду; тис. осіб). 

16. 𝑥1 - Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань, тис.;  𝑥2 - 

Житловий фонд, у середньому на одного жителя, м2;  𝑥3 - Чисельність 

наявного населення, (на 1 січня; тис. осіб);   

17. 𝑥1 - Кількість виявлених злочинів;  𝑥2 - Чисельність наявного населення, 

(на 1 січня; тис. осіб);  𝑥3 - Житловий фонд, у середньому на одного 

жителя, м2; 

18. 𝑥1 - Кількість зареєстрованих безробітних, (на кінець звітного періоду; 

тис. осіб);  𝑥2 - Індекс споживчих цін;  𝑥3 - Кількість концертних 

організацій. 
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19. 𝑥1 - Потреба підприємств у працівниках, (на кінець звітного періоду; 

тис. осіб);  𝑥2 - Кількість зареєстрованих шлюбів, тис. одиниць; 𝑥3 - 

Кількість відвідувань музеїв за рік, млн. 

20. 𝑥1 - Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які 

перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, грн.;  𝑥2 - 

Житловий фонд, у середньому на одного жителя, м2; 𝑥3 - Кількість 

виявлених злочинів. 

21. 𝑥1 - Індекс споживчих цін;  𝑥2 - Витрати населення України, млн. грн.;    

𝑥3 - Кількість театрів. 

22. 𝑥1 - Індекс цін виробників промислової продукції;  𝑥2 - Середня 

очікувана тривалість життя при народженні, років; 𝑥3 - Кількість 

концертних організацій. 

23. 𝑥1 - Доходи населення України, млн. грн.;  𝑥2 - Кількість ВНЗ закладів 

III-IY рівнів акредитації; 𝑥3 - Сукупні витрати в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство, грн. 

24. 𝑥1 - Витрати населення України, млн. грн.;  𝑥2 - Обсяг імпорту України;    

𝑥3 - Житловий фонд, у середньому на одного жителя, м2. 

25. 𝑥1 - Кількість науковців, осіб.;  𝑥2 - Індекс споживчих цін;  𝑥3 - Середня 

очікувана тривалість життя при народженні, років. 

26. 𝑥1 - Обсяг імпорту України;  𝑥2 - Сукупні витрати в середньому за 

місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.; 𝑥3 - Кількість 

дошкільних навчальних закладів, тис. 

27. 𝑥1 - Обсяг експорту України; 𝑥2 - Кількість музеїв; 𝑥3 - Кількість 

виявлених злочинів. 

 

2. Отримати дискриптивні статистики з кожної ознаки. Оцінити показники 

варіації кожної ознаки й зробити висновок про можливості застосування методу 

найменших квадратів для їх дослідження. 

3. Скласти рівняння множинної регресії, оцінити його параметри, пояснити 

їхній економічний зміст. 

4. Розрахувати частинні коефіцієнти еластичності й дати на їхній основі 

порівняльну оцінку сили впливу факторів на результат. 

5. Проаналізувати лінійні коефіцієнти парної й частинної кореляції. 

6. Оцінити значення скоректованого і нескоректованого лінійних 

коефіцієнтів множинної кореляції. 

7. За допомогою F-критерію Фішера оцінити статистичну надійність 

рівняння регресії загалом. 

8. Оцінити адекватність моделі на основі аналізу залишків. 

9. За результатами роботи оформити звіт. Вимоги до звіту: титульний 

аркуш, зміст, список використаної літератури; навести завдання та всі 

розрахунки; висновки. 

10. Усі файли зберегти у себе в каталозі в папці «ПСЕП_лабораторна 

робота 6». 
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Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Продовжити перегляд  

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у пакеті Statistica, 

обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. 

пособ.? М.: ИНФРА-М, 2007.  260 с.  

2. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посіб. / В.Г. 

Воронкова. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с. 

3. Глівенко С. В. Економічне прогнозування : навчальний посібник / Глівенко 

С. В., Соколов М. О., Теліженко О. М.  Суми : Університетська книга, 2001. 

207 с.  

4. Грабовецький Б.Є. Планування та економічне прогнозування : навчальний 

посібник / Б. Є. Грабовецький. - Вінниця : ВНТУ, 2013.  66 c.  

5. Економічне прогнозування: навч. посібник / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, 

О.М. Завгородня.  Суми: Університетська книга, 2004.  207 с.  

6. Єлейко В. І. Економіко-статистичні методи моделювання і прогнозування.  

К.: НМК ВО, 1985.  120 с.  

7. Катаєв С. Л. Планування та прогнозування в умовах ринку : навчальний 

посібник для студ. ВНЗ / Катаєв С. Л., Ткаченко А. М., Воронкова В. Г. ; за 

ред. В. Г. Воронкової.  К. : Професіонал, 2006.  608 с.  

8. Клебанова Т. С. Методы и модели прогнозирования социально-

экономических процессов: Учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, 

В.Н. Наумов и др. СПб.: Издательство СЗИУ РАНХ и ГС, 2012.  566 с.  

9. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. 

посіб. / В.О. Кулявець.  К.: Кондор, 2009. 194 с.  

10. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / 

[Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.]  Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005.  

396 с.  

11. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних 

процесів: Навч. посіб. /  К.: КНЕУ, 2005.  378 с.  

12. Прогнозування і макроекономічне планування: навч. посіб. / Г.С. 

Домарадзька, Т.М. Гладун, Р.В. Фещур.  Л.: Магнолія-2006, 2007.  211 с.  

13. Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. 

посіб. / Присенко Г. В., Равікович Є. І. − К.: КНЕУ, 2005. − 378 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки. 

URL: https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=c9d8c 

110-496f-41fe-81fb-8bdbf838355d&tag=Prognoz 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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3. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посібник / Т. С. 

Клебанова [та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/ 

handle/KhPI-Press/37928 

4. Seasonal ARIMA models URL: https://onlinecourses.science.psu.edu/stat510/ 

?q=book/export/html/50 

5. Seasonal ARIMA models URL: https://robjhyndman.com/talks/RevolutionR/ 

10-Seasonal-ARIMA.pdf 

6. Seasonal ARIMA processes URL: http://www.etsii.upm.es/ingor/estadistica/ 

Carol/TSAtema6petten.pdf 

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лаборатор-

ного заняття. 

 

1. Покрокова регресія. 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 1-2 

 

Тема № 2. Аналіз та прогнозування рядів динаміки методами екстраполяції 

тенденції 

 

Навчальний час: 4 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймо-

вірності і математична статистика”, “Економічні ризики та методи їх вимірю-

вання”, “Економіко-математичне моделювання”, “Інформаційні системи в 

управлінні”  та „Математика для економістів”. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок 

перевірки часового ряду на стаціонарність та прогнозування на основі 

екстраполяції тенденції. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке ряд динаміки? 

2. Який ряд  називається стаціонарним? 

3. Якими критеріями перевіряють ряд на стаціонарність? 

4. Який алгоритм методу перевірки різниць середніх рівнів? 

5. Який прогноз називають екстраполяцію за середнім темпом зростання? 

6. Який прогноз називають екстраполяцію за середнім абсолютним 

приростом? 

7. Який алгоритм методу Форстера-Стьюарта? 

8. Що таке передісторія? 

 

Завдання: 

 

Завдання 1. На основі статистичних даних Державної служби статистики 

України (http://www.ukrstat.gov.ua/) сформувати ряд динаміки для статистичного 

показника, обраного відповідно до порядкового номера в журналі: 

1. Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство, грн. 

2. Кількість театрів. 

3. Кількість музеїв. 

4. Кількість відвідувань музеїв за рік, млн. 

5. Кількість концертних організацій. 

6. Житловий фонд, у середньому на одного жителя, м2. 

7. Чисельність наявного населення, (на 1 січня; тис. осіб). 

8. Кількість зареєстрованих шлюбів, тис. одиниць. 

9. Кількість зареєстрованих розлучень, тис. одиниць. 

10. Середня очікувана тривалість життя при народженні, років. 

11. Кількість дошкільних навчальних закладів, тис. 
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12. Кількість ВНЗ закладів III-IY рівнів акредитації. 

13.  Кількість студентів у ВНЗ закладах III-IY рівнів акредитації, тис. 

14. Кількість лікарняних закладів, тис. 

15. Кількість лікарів усіх спеціальностей, на 10 000 населення. 

16. Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань, тис. 

17. Кількість виявлених злочинів. 

18. Кількість зареєстрованих безробітних, (на кінець звітного періоду; тис. 

осіб). 

19. Потреба підприємств у працівниках, (на кінець звітного періоду; тис. 

осіб). 

20. Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які 

перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, грн. 

21. Індекс споживчих цін. 

22. Індекс цін виробників промислової продукції. 

23. Валовий внутрішній продукт, млн. грн. 

24. Доходи населення України, млн. грн. 

25. Витрати населення України, млн. грн. 

26. Кількість науковців, осіб. 

27. Обсяг імпорту України. 

28. Обсяг експорту України. 

 

Завдання 2. Методом перевірки різниць середніх рівнів та методом Форстера-

Стьюарта перевірити часовий ряд на стаціонарність. 

 

Завдання 3. Простими методами прогнозування на основі екстраполяції 

тенденції отримати значення показника на наступні 3 роки. 

 

Хід виконання роботи 

1. Сформувати ряд динаміки. 

2. Методом перевірки різниць середніх рівнів та методом Форстера-Стьюарта 

перевірити часовий ряд на стаціонарність. 

3. Методами екстраполяції за середнім абсолютним приростом та екстраполяції 

за середнім темпом зростання спрогнозувати значення показника на наступні 3 

роки. Порівняти результати прогнозів. 

4. Зробити висновки щодо зміни значення показника у найближчій перспективі.  

5. Оформити звіт. 

Вимоги до звіту: 

- титульний аркуш, зміст, список використаної літератури; 

- навести завдання та всі розрахунки; 

- висновки. 

6. Усі файли зберегти у себе в каталозі в папці «ПСЕП_ лабораторна робота 1». 
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Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Продовжити перегляд  

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у Excel, обговорення 

виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. 

пособ.? М.: ИНФРА-М, 2007.  260 с.  

2. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посіб. / В.Г. 

Воронкова. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с. 

3. Глівенко С. В. Економічне прогнозування : навчальний посібник / Глівенко 

С. В., Соколов М. О., Теліженко О. М.  Суми : Університетська книга, 2001. 

207 с.  

4. Грабовецький Б.Є. Планування та економічне прогнозування : навчальний 

посібник / Б. Є. Грабовецький. - Вінниця : ВНТУ, 2013.  66 c.  

5. Економічне прогнозування: навч. посібник / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, 

О.М. Завгородня.  Суми: Університетська книга, 2004.  207 с.  

6. Єлейко В. І. Економіко-статистичні методи моделювання і прогнозування.  

К.: НМК ВО, 1988.  120 с.  

7. Катаєв С. Л. Планування та прогнозування в умовах ринку : навчальний 

посібник для студ. ВНЗ / Катаєв С. Л., Ткаченко А. М., Воронкова В. Г. ; за 

ред. В. Г. Воронкової.  К. : Професіонал, 2006.  608 с.  

8. Клебанова Т. С. Методы и модели прогнозирования социально-

экономических процессов: Учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, 

В.Н. Наумов и др. СПб.: Издательство СЗИУ РАНХ и ГС, 2012.  566 с.  

9. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. 

посіб. / В.О. Кулявець.  К.: Кондор, 2009. 194 с.  

10. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / 

[Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.]  Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005.  

396 с.  

11. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних 

процесів: Навч. посіб. /  К.: КНЕУ, 2005.  378 с.  

12. Прогнозування і макроекономічне планування: навч. посіб. / Г.С. 

Домарадзька, Т.М. Гладун, Р.В. Фещур.  Л.: Магнолія-2006, 2007.  211 с.  

 

Інтернет ресурси:  

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки. 

URL: https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=c9d8c 

110-496f-41fe-81fb-8bdbf838355d&tag=Prognoz 

3. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посібник / Т. С. 

Клебанова [та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/ 

handle/KhPI-Press/37928 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лаборатор-

ного заняття. 

 

1. Встановити пакет Statistica. 

2. Ознайомитися із функціоналом пакетe Statistica. 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 



1 
 

План лабораторного заняття № 13 

 

Тема № 6, 8. Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії  

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймо-

вірності і математична статистика”, “Економічні ризики та методи їх вимірю-

вання”, “Економіко-математичне моделювання”, “Інформаційні системи в 

управлінні”  та „Математика для економістів”. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: засвоєння і поглиблення теоретичних 

знань, набуття практичних навиків та вмінь побудови економетричної моделі на 

основі покрокової регресії. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Який алгоритм побудови моделі покрокової регресії? 

2. Що включає в себе множинний регресійний аналіз? 

3. Як дослідити залежність між залишками й прогнозом? 

 

Завдання: 

 

Завдання 1. За вхідними даними лабораторної роботи № 5 побудувати на основі 

методу покрокової регресії економетричну модель залежності  обсягів  ВВП за  

поточний  рік  від  значень обсягу ВВП за попередній рік, 𝑥1 – в поточному році, 

𝑥1 – в попередньому році, 𝑥2 – в поточному році, 𝑥3 – в поточному році, 𝑥3 – в 

попередньому році. 

2. Оцінити адекватність моделі. 

3. Здійснити прогноз обсягу ВВП на основі побудованої моделі. 

4. За результатами роботи оформити звіт. Вимоги до звіту: титульний 

аркуш, зміст, список використаної літератури; навести завдання та всі 

розрахунки; висновки. 

5. Усі файли зберегти у себе в каталозі в папці «ПСЕП_лабораторна 

робота 7». 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Продовжити перегляд  

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у пакеті Statistica, 

обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. 

пособ.? М.: ИНФРА-М, 2007.  260 с.  

2. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посіб. / В.Г. 

Воронкова. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с. 

3. Глівенко С. В. Економічне прогнозування : навчальний посібник / Глівенко 

С. В., Соколов М. О., Теліженко О. М.  Суми : Університетська книга, 2001. 

207 с.  

4. Грабовецький Б.Є. Планування та економічне прогнозування : навчальний 

посібник / Б. Є. Грабовецький. - Вінниця : ВНТУ, 2013.  66 c.  

5. Економічне прогнозування: навч. посібник / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, 

О.М. Завгородня.  Суми: Університетська книга, 2004.  207 с.  

6. Єлейко В. І. Економіко-статистичні методи моделювання і прогнозування.  

К.: НМК ВО, 1985.  120 с.  

7. Катаєв С. Л. Планування та прогнозування в умовах ринку : навчальний 

посібник для студ. ВНЗ / Катаєв С. Л., Ткаченко А. М., Воронкова В. Г. ; за 

ред. В. Г. Воронкової.  К. : Професіонал, 2006.  608 с.  

8. Клебанова Т. С. Методы и модели прогнозирования социально-

экономических процессов: Учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, 

В.Н. Наумов и др. СПб.: Издательство СЗИУ РАНХ и ГС, 2012.  566 с.  

9. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. 

посіб. / В.О. Кулявець.  К.: Кондор, 2009. 194 с.  

10. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / 

[Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.]  Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005.  

396 с.  

11. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних 

процесів: Навч. посіб. /  К.: КНЕУ, 2005.  378 с.  

12. Прогнозування і макроекономічне планування: навч. посіб. / Г.С. 

Домарадзька, Т.М. Гладун, Р.В. Фещур.  Л.: Магнолія-2006, 2007.  211 с.  

13. Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. 

посіб. / Присенко Г. В., Равікович Є. І. − К.: КНЕУ, 2005. − 378 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки. 

URL: https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=c9d8c 

110-496f-41fe-81fb-8bdbf838355d&tag=Prognoz 

3. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посібник / Т. С. 

Клебанова [та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/ 

handle/KhPI-Press/37928 

4. Seasonal ARIMA models URL: https://onlinecourses.science.psu.edu/stat510/ 

?q=book/export/html/50 

5. Seasonal ARIMA models URL: https://robjhyndman.com/talks/RevolutionR/ 

10-Seasonal-ARIMA.pdf 

6. Seasonal ARIMA processes URL: http://www.etsii.upm.es/ingor/estadistica/ 
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Carol/TSAtema6petten.pdf 

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лаборатор-

ного заняття. 

 

1. Гребенева регресія. 

2. Мультиколінеарність 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 3-4 

 

Тема № 3. Побудова моделі декомпозиції часових рядів 

 

Навчальний час: 4 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймо-

вірності і математична статистика”, “Економічні ризики та методи їх вимірю-

вання”, “Економіко-математичне моделювання”, “Інформаційні системи в 

управлінні”  та „Математика для економістів”. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок 

побудови моделі декомпозиції часових рядів засобами пакету Statistica. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. На які складові (компоненти) можна розкласти часовий ряд? 

2. Наведіть приклад економічного показника, що може мати сезонні 

коливання? 

3. Яка компонента часового ряду визначає загальний напрям розвитку 

показника, його тенденцію? 

4. Яка компонента часового ряду відповідає за коливання, які мають 

періодичний або близький до нього характер упродовж одного року? 

5. Яка компонента часового ряду відповідає за коливання, які 

проявляються на триваліших інтервалах часу? 

6. Яка компонента часового ряду не підлягає вимірюванню, але 

супроводжує економічний процес? 

7. Яка це модель часового ряду ICSTY ttt  ? 

8. Яка це модель часового ряду ICSTY ttt  ? 

9. Які існують форми моделей часового ряду? 

10. Які компоненти містить тренд-сезонна модель часового ряду? 

11. Які компоненти часового ряду визначають регулярні його коливання? 

12. Які компоненти часового ряду не є випадковими? 

 

Завдання: 

 

Завдання 1. На основі статистичних даних за 2012-2019 рр. розділу «Продаж 

основних продовольчих товарів у торговій мережі підприємств в Україні» 

Державної служби статистики України 

(http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/sr/tsrt/tsrt_u/arh_popt_.htm) 

сформувати ряд динаміки для статистичного показника, обраного відповідно до 

порядкового номера в журналі: 

1. М'ясо та птиця свіжі та заморожені 

2. М'ясо копчене, солоне та ковбасні вироби 
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3. Консерви, готові продукти м'ясні 

4. Риба і морепродукти харчові 

5. Консерви, готові продукти рибні 

6. Сир сичужний, плавлений та кисломолочний 

7. Масло вершкове 

8. Яйця 

9. Олії рослинні 

10. Маргарин 

11. Вироби хлібобулочні (крім кондитерських) 

12. Вироби борошняні кондитерські 

13. Вироби цукрові кондитерські (включаючи морозиво) 

14. Борошно 

15. Крупи 

16. Вироби макаронні 

17. Свіжі овочі 

18. Свіжі плоди, ягоди, виноград, горіхи 

19. Овочі та фрукти перероблені 

20. Консерви овочеві 

21. Консерви фруктово-ягідні 

22. Напої слабоалкогольні 

23. Вина 

24. Коньяк 

25. Вина ігристі (шампанське) 

26. Пиво 

27. Напої безалкогольні 

28. Води мінеральні 

29. Чай, кава, какао та прянощі  

30. Сіль 

 

Завдання 2. Здійснити декомпозицію часового ряду з виокремленням 

трендово-циклічної, сезонної та випадкової складових. Побудувати мульти-

плікативну модель часового ряду. 

 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Продовжити перегляд  

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у пакеті Statistica, 

обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. 

пособ.? М.: ИНФРА-М, 2007.  260 с.  

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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2. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посіб. / В.Г. 

Воронкова. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с. 

3. Глівенко С. В. Економічне прогнозування : навчальний посібник / Глівенко 

С. В., Соколов М. О., Теліженко О. М.  Суми : Університетська книга, 2001. 

207 с.  

4. Грабовецький Б.Є. Планування та економічне прогнозування : навчальний 

посібник / Б. Є. Грабовецький. - Вінниця : ВНТУ, 2013.  66 c.  

5. Економічне прогнозування: навч. посібник / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, 

О.М. Завгородня.  Суми: Університетська книга, 2004.  207 с.  

6. Єлейко В. І. Економіко-статистичні методи моделювання і прогнозування.  

К.: НМК ВО, 1988.  120 с.  

7. Катаєв С. Л. Планування та прогнозування в умовах ринку : навчальний 

посібник для студ. ВНЗ / Катаєв С. Л., Ткаченко А. М., Воронкова В. Г. ; за 

ред. В. Г. Воронкової.  К. : Професіонал, 2006.  608 с.  

8. Клебанова Т. С. Методы и модели прогнозирования социально-

экономических процессов: Учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, 

В.Н. Наумов и др. СПб.: Издательство СЗИУ РАНХ и ГС, 2012.  566 с.  

9. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. 

посіб. / В.О. Кулявець.  К.: Кондор, 2009. 194 с.  

10. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / 

[Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.]  Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005.  

396 с.  

11. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних 

процесів: Навч. посіб. /  К.: КНЕУ, 2005.  378 с.  

12. Прогнозування і макроекономічне планування: навч. посіб. / Г.С. 

Домарадзька, Т.М. Гладун, Р.В. Фещур.  Л.: Магнолія-2006, 2007.  211 с.  

 

Інтернет ресурси:  

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки. 

URL: https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=c9d8c 

110-496f-41fe-81fb-8bdbf838355d&tag=Prognoz 

3. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посібник / Т. С. 

Клебанова [та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/ 

handle/KhPI-Press/37928 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лаборатор-

ного заняття. 

 

1. Адаптивні методи прогнозування. 

2. Ковзна середня. 



4 
 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  

                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий 

ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 5 

 

Тема № 4. Прогнозування методом ковзної середньої 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймо-

вірності і математична статистика”, “Економічні ризики та методи їх вимірю-

вання”, “Економіко-математичне моделювання”, “Інформаційні системи в 

управлінні”  та „Математика для економістів”. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок 

прогнозування методом ковзної середньої. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке ковзна середня? 

2. Як обчислюється ковзна середня? 

3. Як визначити порядок ковзної? 

4. Як розрахувати центровані ковзні середні? 

5. Який алгоритм прогнозування методом ковзної середньої? 

 

Завдання: 

 

Завдання 1. На основі вхідних даних лабораторної роботи № 2 методом 

простої ковзної середньої (порядок ковзної середньої - 4) спрогнозувати 

значення показника на наступний період. 

За результатами роботи оформити звіт. 

Вимоги до звіту: 

- титульний аркуш, зміст, список використаної літератури; 

- навести завдання та всі розрахунки; 

- висновки. 

Усі файли зберегти у себе в каталозі в папці «ПСЕП_лабораторна 

робота 3». 

 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Продовжити перегляд  

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у пакеті Statistica, 

обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. 

пособ.? М.: ИНФРА-М, 2007.  260 с.  

2. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посіб. / В.Г. 

Воронкова. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с. 

3. Глівенко С. В. Економічне прогнозування : навчальний посібник / Глівенко 

С. В., Соколов М. О., Теліженко О. М.  Суми : Університетська книга, 2001. 

207 с.  

4. Грабовецький Б.Є. Планування та економічне прогнозування : навчальний 

посібник / Б. Є. Грабовецький. - Вінниця : ВНТУ, 2013.  66 c.  

5. Економічне прогнозування: навч. посібник / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, 

О.М. Завгородня.  Суми: Університетська книга, 2004.  207 с.  

6. Єлейко В. І. Економіко-статистичні методи моделювання і прогнозування.  

К.: НМК ВО, 1988.  120 с.  

7. Катаєв С. Л. Планування та прогнозування в умовах ринку : навчальний 

посібник для студ. ВНЗ / Катаєв С. Л., Ткаченко А. М., Воронкова В. Г. ; за 

ред. В. Г. Воронкової.  К. : Професіонал, 2006.  608 с.  

8. Клебанова Т. С. Методы и модели прогнозирования социально-

экономических процессов: Учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, 

В.Н. Наумов и др. СПб.: Издательство СЗИУ РАНХ и ГС, 2012.  566 с.  

9. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. 

посіб. / В.О. Кулявець.  К.: Кондор, 2009. 194 с.  

10. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / 

[Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.]  Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005.  

396 с.  

11. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних 

процесів: Навч. посіб. /  К.: КНЕУ, 2005.  378 с.  

12. Прогнозування і макроекономічне планування: навч. посіб. / Г.С. 

Домарадзька, Т.М. Гладун, Р.В. Фещур.  Л.: Магнолія-2006, 2007.  211 с.  

 

Інтернет ресурси:  

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки. 

URL: https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=c9d8c 

110-496f-41fe-81fb-8bdbf838355d&tag=Prognoz 

3. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посібник / Т. С. 

Клебанова [та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/ 

handle/KhPI-Press/37928 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лаборатор-

ного заняття. 
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1. Метод прогнозування Брауна. 

2. Метод прогнозування Хольта. 

3. Метод прогнозування Вінтерса. 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 6-7 

 

Тема № 4. Прогнозування методами експоненційного згладжування: Брауна, 

Хольта та Вінтерса 

 

Навчальний час: 4 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймо-

вірності і математична статистика”, “Економічні ризики та методи їх вимірю-

вання”, “Економіко-математичне моделювання”, “Інформаційні системи в 

управлінні”  та „Математика для економістів”. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок 

прогнозування методами експоненційного згладжування: Брауна, Хольта та 

Вінтерса. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. В якому із методів експоненційного згладжування враховується 

локальний лінійний тренд? 

2. В якому із методів експоненційного згладжування враховується тренд 

та сезонні коливання? 

3. Експоненціальні середні яких порядків обчислюють при прогнозуванні 

методом Брауна, якщо процес описується лінійним трендом? 

4. Експоненціальні середні яких порядків обчислюють при прогнозуванні 

методом Брауна, якщо процес описується квадратичною моделлю 

тренда? 

5. З якою метою використовують експоненціальне згладжування? 

6. Скільки коефіцієнтів згладжування є в методі Брауна і як визначаються 

їх значення? 

7. Скільки коефіцієнтів згладжування є в методі Вінтерса і як 

визначаються їх значення? 

8. Скільки коефіцієнтів згладжування є в методі Хольта і як визначаються 

їх значення? 

9. У яких методах прогнозування на величину прогнозного  значення 

показника мають більший вплив останні спостереження? 

10. У якому із методів експоненційного згладжування прогноз на р періодів 

вперед здійснюється за формулою: ttpt pTLY 

^

? 

11. У якому із методів експоненційного згладжування прогноз на р періодів 

вперед здійснюється за формулою:  ? 

12. У якому із методів експоненційного згладжування прогноз на р періодів 

вперед здійснюється за формулою: 2

210
ˆ

2

1ˆˆ  bbby t
prog   ? 
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13. У якому із методів експоненційного згладжування прогноз на р періодів 

вперед здійснюється за формулою:  10
ˆˆ aay t

prog  ? 

14. Як змінюється значення параметру    в методі Брауна і який його вплив 

на прогнозоване значення? 

15. Які початкові значення у методі Вінтерса встановлюють для 

згладженого ряду  Lt, тренда Tt, коефіцієнтів сезонності St? 

16. Які початкові значення у методі Хольта встановлюють для згладженого 

ряду  Lt, тренда Tt? 

 

Завдання: 

 

Завдання 1. На основі вхідних даних лабораторної роботи № 1 методами 

експоненційного згладжування Брауна, Хольта та Вінтерса спрогнозувати 

значення показника на наступні 2 періоди: 

- розрахунки для кожного методу навести на окремому аркуші робочої книги; 

- побудувати графік з фактичними та із згладженими за методами даними; 

- за відповідними критеріями порівняти який із методів дає найкращі прогнозні 

значення показника; 

- за результатами роботи оформити звіт. Вимоги до звіту: титульний аркуш, 

зміст, список використаної літератури; навести завдання та всі розрахунки; 

висновки. 

- усі файли зберегти у себе в каталозі в папці «ПСЕП_лабораторна робота 4». 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Продовжити перегляд  

 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у пакеті Statistica, 

обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. 

пособ.? М.: ИНФРА-М, 2007.  260 с.  

2. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посіб. / В.Г. 

Воронкова. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с. 

3. Глівенко С. В. Економічне прогнозування : навчальний посібник / Глівенко 

С. В., Соколов М. О., Теліженко О. М.  Суми : Університетська книга, 2001. 

207 с.  

4. Грабовецький Б.Є. Планування та економічне прогнозування : навчальний 

посібник / Б. Є. Грабовецький. - Вінниця : ВНТУ, 2013.  66 c.  

5. Економічне прогнозування: навч. посібник / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, 

О.М. Завгородня.  Суми: Університетська книга, 2004.  207 с.  

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


3 
 

6. Єлейко В. І. Економіко-статистичні методи моделювання і прогнозування.  

К.: НМК ВО, 1988.  120 с.  

7. Катаєв С. Л. Планування та прогнозування в умовах ринку : навчальний 

посібник для студ. ВНЗ / Катаєв С. Л., Ткаченко А. М., Воронкова В. Г. ; за 

ред. В. Г. Воронкової.  К. : Професіонал, 2006.  608 с.  

8. Клебанова Т. С. Методы и модели прогнозирования социально-

экономических процессов: Учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, 

В.Н. Наумов и др. СПб.: Издательство СЗИУ РАНХ и ГС, 2012.  566 с.  

9. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. 

посіб. / В.О. Кулявець.  К.: Кондор, 2009. 194 с.  

10. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / 

[Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.]  Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005.  

396 с.  

11. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних 

процесів: Навч. посіб. /  К.: КНЕУ, 2005.  378 с.  

12. Прогнозування і макроекономічне планування: навч. посіб. / Г.С. 

Домарадзька, Т.М. Гладун, Р.В. Фещур.  Л.: Магнолія-2006, 2007.  211 с.  

 

Інтернет ресурси:  

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки. 

URL: https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=c9d8c 

110-496f-41fe-81fb-8bdbf838355d&tag=Prognoz 

3. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посібник / Т. С. 

Клебанова [та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/ 

handle/KhPI-Press/37928 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лаборатор-

ного заняття. 

 

1. Методологія Бокса-Дженкінса в пакеті Statistica. 

2. ARIMA-моделі. 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 8-9-10 

 

Тема № 5. Аналіз часових рядів і прогнозування за моделлю Arima 

 

Навчальний час: 6 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймо-

вірності і математична статистика”, “Економічні ризики та методи їх вимірю-

вання”, “Економіко-математичне моделювання”, “Інформаційні системи в 

управлінні”  та „Математика для економістів”. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: засвоєння і поглиблення теоретичних 

знань, набуття практичних навиків та вмінь щодо застосування методології 

Бокса-Дженкінса для побудови в пакеті Statistica ARIMA-моделі та здійснення 

на її основі прогнозу значень часового ряду. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Який процес називають стаціонарним? 

2. Що являють собою нестаціонарні часові ряди? 

3. Який процес називають «білим шумом»? 

4. Як перетворити нестаціонарні часові ряди в стаціонарні? 

5. Що таке моделі ковзного середнього і авторегресії?  

6. Якою формулою описується процеси ковзної середньої? 

7. Якою формулою описуються авторегресійні процесом? 

8. Скільки і які параметри має ARMA-модель? 

9. Що таке ARIMA-модель? Коли виникає необхідність у використанні 

такої моделі?  

10. Скільки і які параметри має ARІMA-модель? 

11. Яка різниця між ARMA та ARIMA моделями? 

12. Як враховується сезонність в ARMA-моделях? 

13. Які перетворення спостережуваного часового ряду застосовуються 

перед побудовою ARIMA моделі? Яка їхня мета?  

14. З яких основних етапів складається процедура побудови ARIMA-моделі 

часового ряду? Який зміст кожного з цих етапів? 

15. Які основні етапи методології Бокса-Дженкінса? 

 

Завдання: 

 

Завдання 1. Користуючись методикою Бокса-Дженкінса проаналізувати 

динаміку зміни та розрахувати прогнозні значення офіційного денного середньо-

зваженого курсу долара США (грн. за 100 доларів США) на міжбанківському 

ринку. 

Для цього: 

1) створити робочий файл із даними про курс долара США включно до 
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поточної дати виконання завдання (https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo); 

2) перевірити часовий ряд на стаціонарність, визначити порядок 

інтеграції; 

3) ідентифікувати ARIMA-модель для досліджуваного часового ряду, 

визначивши кількість лагів у моделі та порядок AR- та МА-складових; 

4) перевірити побудовану ARIMA-модель на адекватність; 

5) за побудованою моделлю скласти прогноз на п’ять наступних періодів. 

Побудувати довірчі інтервали прогнозу та проаналізувати прогнозну якість роз-

робленої ARIMA моделі; 

6) зробити висновки; 

7) усі файли зберегти у себе в каталозі в папці «ПСЕП_лабораторна 

робота 5». 

 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Продовжити перегляд  

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у пакеті Statistica, 

обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. 

пособ.? М.: ИНФРА-М, 2007.  260 с.  

2. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посіб. / В.Г. 

Воронкова. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с. 

3. Глівенко С. В. Економічне прогнозування : навчальний посібник / Глівенко 

С. В., Соколов М. О., Теліженко О. М.  Суми : Університетська книга, 2001. 

207 с.  

4. Грабовецький Б.Є. Планування та економічне прогнозування : навчальний 

посібник / Б. Є. Грабовецький. - Вінниця : ВНТУ, 2013.  66 c.  

5. Економічне прогнозування: навч. посібник / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, 

О.М. Завгородня.  Суми: Університетська книга, 2004.  207 с.  

6. Єлейко В. І. Економіко-статистичні методи моделювання і прогнозування.  

К.: НМК ВО, 1985.  120 с.  

7. Катаєв С. Л. Планування та прогнозування в умовах ринку : навчальний 

посібник для студ. ВНЗ / Катаєв С. Л., Ткаченко А. М., Воронкова В. Г. ; за 

ред. В. Г. Воронкової.  К. : Професіонал, 2006.  608 с.  

8. Клебанова Т. С. Методы и модели прогнозирования социально-

экономических процессов: Учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, 

В.Н. Наумов и др. СПб.: Издательство СЗИУ РАНХ и ГС, 2012.  566 с.  

9. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. 

посіб. / В.О. Кулявець.  К.: Кондор, 2009. 194 с.  

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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10. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / 

[Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.]  Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005.  

396 с.  

11. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних 

процесів: Навч. посіб. /  К.: КНЕУ, 2005.  378 с.  

12. Прогнозування і макроекономічне планування: навч. посіб. / Г.С. 

Домарадзька, Т.М. Гладун, Р.В. Фещур.  Л.: Магнолія-2006, 2007.  211 с.  

13. Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. 

посіб. / Присенко Г. В., Равікович Є. І. − К.: КНЕУ, 2005. − 378 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки. 

URL: https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=c9d8c 

110-496f-41fe-81fb-8bdbf838355d&tag=Prognoz 

3. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посібник / Т. С. 

Клебанова [та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/ 

handle/KhPI-Press/37928 

4. Seasonal ARIMA models URL: https://onlinecourses.science.psu.edu/stat510/ 

?q=book/export/html/50 

5. Seasonal ARIMA models URL: https://robjhyndman.com/talks/RevolutionR/ 

10-Seasonal-ARIMA.pdf 

6. Seasonal ARIMA processes URL: http://www.etsii.upm.es/ingor/estadistica/ 

Carol/TSAtema6petten.pdf 

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лаборатор-

ного заняття. 

 

1. Багатофакторність моделей. 

2. Адекватність моделі. 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінювання рівня знань студентів на лабораторних заняттях проводиться 

за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів). 

Оцінки за виконання лабораторних робіт враховуються як результат 

поточного контролю знань студента. 

Порядок вивчення та оцінювання доводиться до відома студентів про-

тягом семестру. 

 

Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань 

студентів 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а
л

и
 р

ей
т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному об-

сязі, без помилок 
5 

лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному обся-

зі, але є незначні помилки 
4 

лабораторна робота виконана у неповному обсязі, або (та) з пору-

шенням терміну її виконання, або (та) при наявності значних поми-

лок 

3 

виконання пропущеної без поважних причин лабораторної роботи 

або повторне виконання незарахованої лабораторної роботи 
2 

лабораторна робота не виконана або не зарахована 0-1 
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