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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“ Статистичний аналіз часових рядів та прогнозування ”) 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 
05 – Соціальні та 

поведінкові науки 
 (шифр, назва) 

 

Нормативна дисципліна 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 
051  Економіка 

 (шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 Спеціальнізація 
«Бізнес-статистика і 

аналітика» 
(шифр, назва) 

2019-й - 

Курсова робота – 0 Семестр 

Загальна кількість годин –

120 

7-й - 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних -4 год., 

самостійної роботи: 3,5 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

32 год. - 

Практичні, семінарські 

16 год. - 

Лабораторні 

16 год. - 

Самостійна робота 

56 год. - 

ІНДЗ: виконання аналітичної 

роботи 

Вид контролю: іспит  

 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теоретичні та практичні питання щодо 

побудови статистичних моделей в умовах ринкової економіки за допомогою  використання 

сукупності економіко-математичних методів і моделей. 
 

Міждисциплінарні зв’язки: Для узгодження міждисциплінарних зв’язків програма дисципліни 

«Статистичний аналіз часових рядів та прогнозування» складена з урахуванням матеріалу, що 

викладався з таких дисциплін як «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Статистика», 

«Економетрія».  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи статистичного прогнозування 

2. Моделювання та прогнозування динаміки часових рядів 

3. Оцінювання сезонної компоненти часових рядів. Модель ARIMA 

4. Експертні методи прогнозування. 

 
  Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Статистичний аналіз часових рядів та 

прогнозування» є розширення та поглиблення теоретичних знань та набуття професійних 

компетентностей щодо прогнозування соціально-економічних процесів . 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Статистичний аналіз часових рядів і 

прогнозування» є  

визначення особливостей моделювання та прогнозування складних соціально-економічних 

систем; ознайомлення з існуючими статистичними методами та моделями; дослідження соціально-

економічних процесів за допомогою,економетричних моделей. 

 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

• сутність статистичного прогнозування, що використовується для опису явищ та 

процесів; 

• основні категорії та поняття притаманні статистичному  прогнозуванню; 

• предмет та об’єкт статистичного моделювання та прогнозування; 

• особливості використання відповідних критерії для аналізу рівня достовірності 

прогнозних оцінок; 

вміти : 

• аналізувати інформацію всіх видів,  

• визначати вигляд моделі; 

• будувати різні класи моделей залежно від потреб суспільства; 

• контролювати достовірність інформації шляхом перевірки взаємозв'язку показників; 

• використовувати пакет MSExcel для розрахунку середніх величини, дисперсії, 

статистичних критеріїв, побудови графіків; 

• використовувати пакет Statistica для побудов статистичних моделей, графіків і 

отримання прогнозів. 

 



 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Основи статистичного прогнозування 

Тема 1. Методологічні основи статистичного прогнозування. 

 

▪ Суть і завдання прогнозування. Типи прогнозів  

▪ Етапи прогнозування 

▪ Функції та принципи прогнозування. 

▪ Класифікація методів прогнозування. 

Література: [1,2,14]. 

 

Тема 2. Основи прогнозування соціально-економічних процесів 

▪ Суть і завдання економічного прогнозування. Нормативні та пошукові прогнози. 

▪ Класифікація економічних прогнозів. 

▪ Джерела інформації для прогнозування соціально-економічних процесів. 

  Література: [1,2]. 

 

Змістовий модуль 2. Моделювання та прогнозування динаміки часових рядів 

 

Тема 3. Моделювання та прогнозування тенденцій розвитку 

▪ Поняття часових рядів та їх види. Екстраполяція як інструмент прогнозування. 

▪ Декомпозиція часових рядів. 

▪ Виявлення та корегування аномальних рівнів ряду. 

▪ Методи перевірки «наявності-відсутності» тренду. Метод Фостера-Стюарта. 

▪ Критерій Аббе.  

▪ Автокореляція та її вимірювання. Автокореляційна функція. 

Література: [9,17,20]. 

 

Тема 4. Моделі адаптивного згладжування 

▪ Поняття адаптивних методів прогнозування.  

▪ Короткострокове прогнозування на основі ковзних середніх.  

▪ Лінійна та квадратична моделі Брауна.  

▪ Вибір оптимальних параметрів згладжування в моделях експоненційної 

середньої.  

Література: [12,13]. 

 

Тема 5. Моделювання повних циклів 

▪ Криві, що мають горизонтальну асимптоту. Модифікована експонента. 

▪ Функція Перла-Ріда. 

▪ Крива Гомперца. 

▪ Обгрунтування вибору типу моделей у конкретних соціально-економічних 

дослідженнях. 

Література: [12]. 

Тема 6. Методологічні принципи багатофакторного прогнозування 

▪ Особливості моделювання взаємозв’язаних динамічних рядів. 

▪ Динамічна модель для сукупності об’єктів.  

▪ Використання лінійної та нелінійної регресії при моделюванні взаємозв’язків у 

динамічних рядах. 

Література: [9,12,14]. 

 



 

Змістовий модуль 3. Оцінювання сезонної компоненти часових рядів. Модель 

ARIMA 

 

Тема 7. Моделювання сезонних коливань 

▪ Сезонна компонента. Індекс сезонності.  

▪ Метод сезонної декомпозиції.  

▪ Сезонно-декомпозиційна модель Холта-Вінтера. 

▪ Моделі сезонної хвилі на основі гармонійного аналізу. 

Література: [9,12,14]. 

 

Тема 8. Інтегрована модель авторегресії і ковзної середньої 

▪ Процес авторегресії (AR).  

▪ Процес ковзної середньої (MA).  

▪ Характеристика та ідентифікація процесів ARMA та ARIMA.  

▪ Моделювання сезонної складової в моделях ARIMA.  

▪ Перевірка якості оціненої моделі.  

▪ Оцінювання моделі: знаходження максимуму функції правдоподібності.  

▪ Прогнозування за моделлю ARIMA. 

Література: [12,20]. 

 

Змістовий модуль 4. Експертні методи прогнозування  

 

Тема 9. Експертні методи прогнозування 

▪ Характеристика евристичних методів прогнозування.  

▪ Класифікація експертних методів.  

▪ Метод голосування . Метод експертних груп.  

▪ Метод «мозкової атаки».  

▪ Метод Дельфі. 

Література:[16].



 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

о-

го  

у тому числі Усьо-

го  

у тому числі 

Л п Лаб інд ср Л п лаб інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основи статистичного прогнозування 
Тема 1. Методологічні основи 

статистичного прогнозування 
8 2 1 - - 5       

Тема 2. Основи прогнозування 

соціально-економічних процесів 
8 2 1 - - 5       

Разом – зм. модуль 1 16 4 2 - - 10       

Змістовий модуль 2. Моделювання та прогнозування динаміки часових рядів 

Тема 3. Моделювання та 

прогнозування тенденцій 

розвитку 

12 4 2 2 - 4       

Тема 4. Моделі адаптивного 

згладжування 
13 4 2 3 - 4       

Тема 5. Моделювання повних 

циклів 
12 4 2 2  4       

Тема 6. Методологічні принципи 

багатофакторного прогнозування 
13 4 2 3  4       

Разом – зм. модуль 2 50 16 8 10 - 16       

Змістовий модуль 3. Оцінювання сезонної компоненти часових рядів. Модель ARIMA 

Тема 7. Моделювання сезонних 

коливань 
18 4 2 2 - 10       

Тема 8. Інтегрована модель 

авторегресії і ковзної середньої 
18 4 2 2 - 10       

Разом – зм. модуль 3 36 8 4 4 - 20       

Змістовий модуль 4. Експертні методи прогнозування 

Тема 9. Експертні методи 

прогнозування 
18 4 2 2 - 10       

Разом – зм. модуль 6 18 4 2 2 - 10       

Усього годин  
120 32 16 16 - 56       

 



 

5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Методологічні основи статистичного прогнозування 1 

2. Основи прогнозування соціально-економічних процесів 1 

3. Моделювання та прогнозування тенденцій розвитку 2 

4. Моделі адаптивного згладжування 2 

5. Моделювання повних циклів 2 

6. Методологічні принципи багатофакторного прогнозування 2 

7. Моделювання сезонних коливань 2 

8. Інтегрована модель авторегресії і ковзної середньої 2 

9. Експертні методи прогнозування 2 

 

6. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Методологічні основи статистичного прогнозування - 

2. Основи прогнозування соціально-економічних процесів - 

3. Моделювання та прогнозування тенденцій розвитку 2 

4. Моделі адаптивного згладжування 3 

5. Моделювання повних циклів 2 

6. Методологічні принципи багатофакторного прогнозування 3 

7. Моделювання сезонних коливань 2 

8. Інтегрована модель авторегресії і ковзної середньої 2 

9. Експертні методи прогнозування 2 

 

7. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Методологічні основи статистичного прогнозування 5 

2. Основи прогнозування соціально-економічних процесів 5 

3. Моделювання та прогнозування тенденцій розвитку 4 

4. Моделі адаптивного згладжування 4 

5. Моделювання повних циклів 4 

6. Методологічні принципи багатофакторного прогнозування 4 

7. Моделювання сезонних коливань 10 

8. Інтегрована модель авторегресії і ковзної середньої 10 

9. Експертні методи прогнозування 10 

 

 

8. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
Індивідуальна робота студентів передбачає виконання індивідуального навчально-

дослідного завдання. 

З дисципліни «Статистичний аналіз часових рядів та прогнозування» передбачено 

написання  індивідуального завдання.  

 



 

Необхідно побудувати часовий ряд з кількістю не менше 30 елементів. Обрати один з 

методів прогнозування. Здійснити прогноз і оцінити точність і адекватність прогнозних 

оцінок.  

Індивідуальне завдання оцінюється у 20 балів. Завдання повинно бути подано для 

перевірки за 2 тижні до початку  екзаменаційної сесії. 

 

 

9. Методи контролю 
При контролі систематичності та активності роботи на практичних та лабораторних 

заняттях як засіб контролю застосовується: усне опитування, участь в обговоренні 

дискусійних питань, тестування, написання модульних контрольних робіт, експрес-контроль, 

перевірка навиків роботи в пакеті STATISTICA.  

Основною формою цього контролю є практичні та лабораторні заняття. Мета цих 

занять — поглиблення та закріплення знань, отриманих на лекціях і при самостійному 

вивченні навчально-методичної літератури. 

На практичних заняттях розв’язуються задачі та тестові завдання, на лабораторних 

набуваються навики роботи з ПК. 

Готуючись до практичного та лабораторного заняття, студент повинен добре вивчити 

рекомендовану до даної теми літературу, продумати відповіді на кожне, без винятку, 

питання, написати короткі тези свого виступу. 

Протягом семестру проводиться 4 модульних контрольних робіт, які оцінюються 

наступним чином Максимальна кількість балів, яка встановлюється для виконання 

контрольних модульних робіт становить - 30 балів. 

 

10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

➢ максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни у 

- за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

➢ при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: ЛНУ , національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 



 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту) 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
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Т1 ... Т9 – теми змістових модулів 

 

  

11. Методичне забезпечення 
1. Статистичне моделювання та прогнозування. Методичні матеріали для 

самостійної роботи студентів. /Укл.: М.Л. Вдовин – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана 

Франка, 2012. – 32 с. 

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної 

форми навчання з курсу „Статистичне моделювання та пронозування”/Укл.: М.Л. Вдовин. – 

Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 12 с. 

 

12. Рекомендована література 
Базова 

1. Галущак М.П. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посібник/ М.П. 

Галущак. –Тернопіль: ТДТУ, 2009. –101 с. 

2. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: навчальний посібник /Б.Є. 

Грабовецький. – К.: Центр начальної літератури, 2003. – 188 с. 

3. Григорук П.М.Багатомірне економіко-статистичне моделювання: навчальний посібник 

[для студентів вищих навчальних закладів] / П.М/ Григорук. – Львів:"Новий Світ-2000", 2006. – 

148 с. 

4. Ґрін Вільям Г. Економетричний аналіз  [пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук.]; за наук. ред. 

пер. О. Комашко. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2005. – 1197 с. 

5. Іващук О.Т. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник [за ред. О.Т. 

Іващука]. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с. 

6.  Економіко-математичне моделювання: навч. посібник. / [Р.В. Фещур, В.П. Кічор, І.Я. 

Олексів та інші]; за ред. Р.В. Фещура. –Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. –340 с. 

7.  Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посібник/ А. М. Єріна. – 

К.: КНЕУ, 2001. –  170 с. 

8.  Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посібник/ В.О. 

Кулявець. –К.: Кондор, 2009. –194 с. 

9. Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., 

Гринькевич О.С., Лагоцький Т. Я., Панчишин Т.В.]. –  Львів:   Видавництво ЛНУ ім. Івана 

Франка,  2010. – 228 с. 

10.  



 

11.  Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник / [Геєць В.М., 

Клебанова Т.С., Черняк О. та інш]. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 396 с. 

 


