
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1  

з курсу ”Узагальнені економетричні моделі” 
 

 

 

На основі обраних квартальних статистичних даних (y, x1, x2, x3=trend, …):  

 

1. Описати зміст змінних, що досліджуються; оформити дані у вигляді таблиці. Коротко 

описати залежність, яку плануєте дослідити, та очікувані результати. 

2. Для кожного ряду обчислити: середнє, максимальне та мінімальне значення; медіану; 

стандартне відхилення; асиметрію та ексцес; перевірити нормальність розподілу. 

Коротко проаналізувати отримані результати. 

3. Графічно зобразити динаміку кожної змінної окремо, а також на одному рисунку.    

4. Побудувати кореляційну матрицю між ендогенною та екзогенними змінними моделі; 

зробити висновок щодо значущості кореляційних зв’язків. 

5. Побудувати Scatter – діаграми між ендогенною та кожною з екзогенних змінних, де 

також зобразити декілька різних регресійних ліній (Regression Line), (принаймні одна 

з яких повинна містити перетворення Бокса-Кокса).  

6. Оцінити вектор параметрів лінійної множинної регресійної моделі, вказати  

економічний  зміст кожного параметра. 

7. Оцінити невідому дисперсію збурень моделі s2, стандартні похибки параметрів. 

8. Обчислити t-статистики параметрів та відповідні p-значення; протестувати 

статистичну значущість параметрів на основі тесту Стьюдента для рівнів надійності 

95% та 99%. Зробити висновки, щодо значущого впливу регресорів. 

9. Обчислити суми TSS, RSS, ESS; коефіцієнт детермінації моделі; скорегований 

коефіцієнт детермінації.  

10. Протестувати адекватність моделі на основі статистики Фішера.  

11. Побудувати довірчі інтервали параметрів. 

12. Протестувати гіпотези H0:  = 0 для двох різних параметрів. 

13. Протестувати сукупну значимість множини параметрів на основі статистики Вальда. 

14. Протестувати лінійний зв’язок між параметрами вигляду H0: i = k j  на основі тесту 
Вальда. 

15. Обчислити оцінені значення залежної змінної та залишки моделі, обчислити суму 

залишків моделі. 

16. Графічно зобразити реальні та оцінені значення ендогенної змінної (на одному 

рисунку).   

17. Графічно зобразити динаміку залишків моделі. 

18. Зобразити реальні та оцінені значення ендогенної змінної на одному рисунку разом із 

залишками моделі. 

19. Обчислити максимальне значення логарифма функції правдоподібності; коефіцієнти 

Акайке, Шварца, Ханнана – Куіна; статистику Дарбіна - Уотсона. 

20. Зробити висновок щодо результатів проведеного моделювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для дослідження наслідків некоректного вибору змінних: 

 

21. Оцінити 2-3 додаткові регресії, які містять не усі екзогенні змінні початкової моделі, 

побудованої у інд. завданні 1.  При цьому спробувати по черзі виключити значущу та 

не значущу змінні. Коротко описати результати оцінювання, які стосуються 

значущості параметрів та адекватності оцінених моделей. 

Проаналізувати зміни, які відбулися в кожній з цих моделей порівняно з початковою 

моделлю, що містила усі екзогенні змінні, щодо:  

22. коефіцієнта детермінації; скорегованого коефіцієнта детермінації; суми квадратів 

залишків;  

23. стандартних похибок параметрів; t-статистик; статистичної значущості змінних, які 

залишились; 

24. статистичних критеріїв Акайке, Шварца;  

25. зробити висновок щодо відповідності отриманих емпіричних результатів 

моделювання теоретичним результатам. 

 


