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1. АНОТАЦІЯ
Еволюція сучасної науки характеризується глибоким проникненням математичних методів дослідження у різні сфери наукової думки. Зокрема це стосується економіки, соціології, екології та інших гуманітарних дисциплін. З розвитком ринкових відносин і підприємництва посилюється необхідність ретельного та всебічного обгрунтування управлінських рішень в економіці, соціальній
сфері та ін. Вагома роль у підтримці прийняття рішень належить математичним
методам, передусім моделюванню та оптимізації. Процес прийняття науковообгрунтованих рішень в економіці, екології, соціальній сфері, при аналізі науковотехнічних проблем тощо тісно пов’язаний з визначенням кількісних взаємозв’язків показників (факторів), що впливаюь на той чи інший процес, що досліджується. І будь-яка економічна, соціальна чи технічна політика полягає в регулюванні цих показників. Одним з інструментаріїв кількісного аналізу взаємозв’язів показників, що впливають на процеси, є економетрія. Тому в цьому курсі перш за все розглядається використання економетричних моделей для кількі-
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сного аналізу соціально-економічних процесів. Крім того, розглядається використання і іншого математичного апарату для опису та аналізу окремих процесів в економіці та соціальній сфері, та основні моделі макро- і мікроекономіки.
2.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Математичні методи і моделі кількісного аналізу соціальноекономічних процесів.
Математичний апарат для дослідження соціально-економічних процемів.
Економетрія − один із інструментів базового аналізу економічних процесів.
Типові задачі регресійного аналізу. Етапи проведення економетричного аналізу.дослідження соціальних процесів на основі методології системного аналізу.
Модель парної лінійної регресії.
Оцінка параметрів лінійної регресії за методом найцменших квадратів.
Побудова регресійної моделі та її властивості. Коефіцієнти кореляції та детермінації. Перевірка моделі на адекватність реальній дійсності. F – критерій Фішера.
Поняття про узагальнену регресійну модель. Основні припущення, що
лежать в основі МНК. Розподіл залежної змінної та розподіл параметрів регресійної моделі. Оцінка дисперсії випадкової величини ε. Побудова інтервалів довіри для параметрів лінійної регресійної моделі.
Прогнозування за моделями простої лінійної регресії. Точковий і інтервальний прогнози. Розподіл помилки прогнозу. Побудова інтервалів довіри для
дійсного значення залежної змінної. Властивості МНК, теорема Гаусса- Маркова.
Криві зростання. Експоненційна, степенева, зворотна, квадратична, модифікована експонента, крива Гомперця та логістична крива. Графіки кривих.
Методи обчислення невідомих параметрів нелінійних моделей. Способи
перетворення нелінійних моделей у лінійні. Метод Тайла, метод трьох точок,
ітераційні методи. Коефіцієнт еластичності.
Множинна лінійна регресія.
Класична лінійна багатофакторна модель. Етапи побудови багатофакторних регресійних моделей. Основні припущення в багатофакторному регресійному аналізі. Розрахунок невідомих параметрів за МНК, властивості методу.
Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації. Оцінений коефіцієнт детермінації. Перевірка моделі на адекватність за F – критерієм Фішера. Оцінка дисперсії випадкової величини ε. Розподіл залежної змінної та параметрів регресійної моделі. Побудова інтервалів довіри для параметрів узагальненої моделі.
ППП для розрахунку параметрів і характеристик регресійних моделей.
Прогнозування за регресійною моделлю. Розподіл помилки прогнозу. Побудова інтервалів довіри для дійсного значення залежної змінної. Частковий
коефіцієнт еластичності.
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Питання вибору „найкращого” рівняння регресії. Метод усіх можливих регресій. Принцип „додаткової” суми квадратів. Часткові і послідовні F –
критерії Фішера. Метод виключень. Кроковий регресійний метод.
Мультиколінеарність, її теоретичні та практичні наслідки. Перевірка
на наявність мультиколінеарності та способи усунення її. Алгоритм Фаррара Глобера.
Нелінійна множинна регресія. Побудова двофакторної регресійної моделі на прикладі виробничої функції Кобба - Дугласа.
Особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі.
Лінійні моделі з ознакою автокореляції. Причини та наслідки автокореляції. Критерій Дарбіна – Уотсона. Процедура Дарбіна. Процедура Когрейна –
Оркатта.
Економетричні моделі з ознакою гетероскедастичності залишків. Наслідки гетероскедастичності. Графічний метод виявлення гетероскедастичності.
Тест Гельдфельда – Квандта на гетероскедастичність. Усунення гетероскедастичності. Використання зваженого методу найменших квадратів.
Математичні моделі мікроекономіки.
Модель поведінки споживача. Моделювання динаміки ринкових цін. Моделі загальної рівноваги. Вплив монополізації на ціни і пропозицію товарів.
Математичні моделі макроекономіки.
Класична модель макроекономіки. Макроеконмічні моделі кейнсіанського типу. Моделі довгострокового прогнозування.
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