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ВСТУП 

Аналітична підготовка майбутніх бакалаврів і магістрів з економіки будь-

якого фахового спрямування займає важливе місце в системі економічної освіти. 

Володіння прийомами і методами економетричного аналізу створює підґрунтя для 

підготовки економістів нового покоління, зокрема формування нового 

економічного мислення в майбутніх економістів і менеджерів, набуття ними 

здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємствах, їхню 

багатогранність та взаємозумовленість. 

Це особливо важливо в умовах розвитку та поглиблення ринкових засад у 

нашій економіці, які об’єктивно ускладнюють завдання у сфері прийняття 

оптимальних управлінських рішень на кожному підприємстві, на кожному об’єкті 

управління. 

У посібнику розглянуто процес економетричного дослідження діяльності 

підприємства від побудови регресійних рівнянь, які описують взаємозв’язки між 

економічними показниками цієї діяльності, до прогнозування економічних 

процесів на підприємстві. Значну роль водночас приділено застосуванню 

прикладних комп’ютерних програм. 

Навчальний посібник структурно складається з шести розділів, тестових 

завдань, додатків і списку літератури. 

Перший розділ присвячено елементам математичного моделювання і 

розгляду основних етапів економетричного моделювання діяльності 

підприємств. 

У другому розділі розглянуто аналіз діяльності підприємств на основі 

парної та множинної лінійної регресії. Показано метод найменших квадратів для 

побудови цих моделей та передумови його застосування. Крім цього, розглянуто 

використання коефіцієнтів кореляції та детермінації для визначення міцності 

зв’язку між результуючою і факторними змінними. Також наведено способи 

обчислення вибіркових похибок коефіцієнтів регресійних моделей і самих 

регресій, похибки індивідуальної оцінки множинної регресії та вибіркової 

похибки коефіцієнта кореляції. 
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У третьому розділі увагу приділено побудові нелінійних регресійних 

моделей, зокрема аналізу діяльності підприємств на прикладі виробничої 

функції Кобба – Дуґласа. 

У четвертому розділі досліджено вплив мультиколінеарності, 

гетероскедастичності та автокореляції залишків на моделювання діяльності 

підприємств. Існування цих явищ у моделях множинної регресії забороняє 

використовувати для оцінки параметрів регресії метод найменших квадратів. У 

посібнику розглянуто суть цих явищ, методи їх виявлення в моделі й 

оцінювання параметрів моделі у випадку наявності мультиколінеарності, 

гетероскедастичності чи автокореляції залишків. 

П’ятий розділ присвячено економетричним моделям динаміки 

діяльності підприємств, зокрема економетричному аналізу цієї діяльності на 

основі часових рядів, і статистичним методам визначення трендів. 

Значну цікавість для осіб, які займаються практичним застосуванням 

економетричних методів для оцінки діяльності підприємства, повинен 

викликати шостий розділ. У цьому розділі для моделювання діяльності 

підприємств розглянуто практичне застосування комп’ютерних програм – 

табличного процесора Excel, пакетів прикладних програм Statistica та EViews. 

Кожен розділ завершено переліком контрольних запитань і задач для 

закріплення поданого в ньому матеріалу. 

У тестових завданнях наведено тести для самоперевірки студентами 

пройденого в посібнику матеріалу. Навчальний посібник завершено додатками, 

що містять статистичні таблиці розподілів, і списком літератури. 

Навчальний посібник «Економетричний аналіз діяльності підприємств» 

ґрунтується на основі однойменного курсу, який читають у Львівській 

комерційній академії для магістрантів галузі знань «Економіка та 

підприємництво». 

Автори з подякою сприймуть будь-які зауваження і пропозиції щодо 

подальшого вдосконалення структури та змісту даного посібника, спрямовані 

на підвищення якості аналітичної підготовки фахівців. 
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 вирівнювання часового ряду методом ковзної середньої; 

 обчислення середніх приростів для вирівненого ряду; 

 обчислення похідних характеристик приростів. 

Вирівнювання часового ряду ковзної середньої дає можливість «грубо» 

вирівняти тенденцію зміни ряду – тренд. 

Таблиця 5.5. Характер зміни показників середніх приростів для 
різних видів функцій 
Показники Характер зміни 

показників у часі 
Вигляд функції 

t  Майже рівні Пряма (5.33) 

t  Змінюються лінійно Парабола другого порядку (5.34) 

2
t  Те саме Парабола третього порядку (5.35) 

t

t

y


 Майже рівні Експонента (5.37) 

t

t

y


 Змінюються лінійно Логарифмічна парабола (5.39) 

tlog  Те саме Модифікована експонента (5.41) 

t

t

y


log  - «-  Функція Ґомперца (5.42) або (5.43) 

2
log

t

t

y


 - «- 
Логістична функція (5.44) або 

(5.45) 

 

Далі визначають середні прирости та їхні похідні характеристики: 

t ;  2
t ; 

t

t

y


;  tlog ; 
t

t

y


log ; 2
log

t

t

y


. (5.47) 

Вигляд форми функції для вирівнювання часового ряду визначають за 

табл. 5.5. 

Досить ефективна методика вибору форми тренду запропонована в [70]. 
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На першому етапі часовий ряд вирівнюють методом ковзної середньої. 

Для вирівненого ряду визначають характеристики, які відповідають параметрам 

основних ліній: 

 ланцюговий абсолютний приріст – для прямої; 

 ланцюговий темп зростання – для експоненти; 

 прискорення приросту – для параболи другого порядку. 

Далі, отриманий ряд значень приростів поділяють на кілька частин 

(мінімально – на дві, краще – на три або чотири); згідно з t-критерієм 

Стьюдента перевіряють істотність відмінностей між середніми приростами 

окремих частин ряду. Якщо ці відмінності не суттєві при заданому рівні 

значущості  , середньорічний абсолютний приріст вважають сталим і тренд на 

досліджуваному проміжку вирівнюють прямою лінією. Якщо відмінності 

абсолютних приростів є суттєвими між усіма частинами ряду, проте незначно 

відрізняються середні темпи зростання, то тренд описують експоненціальною 

функцією. Якщо відмінності між значеннями прискорень не істотні, то основну 

тенденцію динаміки описують параболою другого порядку. 

Існують також інші способи вибору типу форми основної тенденції 

динаміки. Охарактеризуємо деякі з них: 

 якщо розподіл різниць першого порядку близький до нормального, 

то динаміку вирівнюють логістичними функціями (5.44) або (5.45); 

 якщо середні рівні на напівлогарифмічному графіку близькі до 

прямої лінії, то перевагу надають простій експоненті (5.37); 

 якщо ці рівні утворюють криву, що є близькою до модифікованої 

експоненти (5.41), то тренд краще описувати функцією Ґомперца 

(5.42) або (5.43); 

 якщо перші різниці логарифмів рівнів часових рядів є сталими, то 

тренд вирівнюють експонентою (5.37); 

 якщо вони змінюються зі сталим темпом, то динаміку вирівнюють 

за допомогою функції Ґомперца (5.42) або (5.43); 
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