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Звіт з лабораторних робіт № 1-3. 
Виконав:  

студент групи 201 м 
Іванов А.Л. 
Перевірила: 

доц..Бесклінська О.П. 
Тема: Побудова та аналіз економетричної моделі з двома змінними. 

Завдання: зробити аналіз залежності обсягу споживання y (у.о.) домогосподарства від наявного 
прибутку x(у.о.) за вибіркою обсягом n=12, результати якої наведено у таблиці. Визначити вид залежності, 
оцінити параметри рівняння регресії, оцінити силу лінійної залежності між x та y, а також спрогнозувати 
споживання  прибутку при x=146 і x=160. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Наявний прибуток 

(x у.о.) 107 109 110 113 120 122 123 128 136 140 145 150 

Обсяг споживання 
(y у.о.) 102 105 108 110 115 117 119 125 132 130 141 144 

 
1. Числові характеристики змінних: 

Таблиця 1:Числові характеристики для ознаки х: 

 

Таблиця 2: Числові характеристики для ознаки y: 

 
 

2. Графік і рівняння лінійної регресії: 
Графік лінійної регресії

y = 3,4226+0,9361*x
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Висновки: Отже рівняння парної лінійної регресії: 
y=3,423+0,936х . Коефіцієнт 0,936 показує на яку 
величину зміниться обсяг споживання, якщо до-
ступний дохід збільшиться на одиницю. Він також 
визначає тангенс кута нахилу прямої регресії від-
носно додатного напрямку осі абсцис. Вільний 
член 3,423 визначає прогнозоване значення y при 
величині наявного прибутку х, що дорівнює нулю. 

Середнє значення хсер=125,25 задає центр об-
ласті прогнозів (Таблиця 1). Середнє квадратичне 
відхилення  =14,666 характеризує середнє зна-
чення розсіювання значень наявного прибутку 
відносно хсер. 

Прогнозоване споживання при доступному 
доході х=146 і х=160 за допомогою моделі стано-
вить y(146)=3,423+0,936.146=140,08 у.о.. 
y(160)=3,423+0,936.160=153,18 у.о.. 
 

3. Перевірка однофакторної лінійної регресії на адекватність. 
Знайдемо коефіцієнти кореляції, детермінації, значення критерію Фішера, що спостерігається, число 
степенів вільності критеріїв Фішера і Стьюдента.  
Таблиця 3: Підсумки регресійного аналізу 

Regression Summary for Dependent Variable: y (labor2.sta)
R= ,99160670 R_= ,98328384 Adjusted R_= ,98161222
F(1,10)=588,22 p<,00000 Std.Error of estimate: 1,8775

N=12
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(10) p-level

Intercept
x

3,422610 4,864432 0,70360 0,497738
0,991607 0,040885 0,936080 0,038596 24,25332 0,000000  

 

У цій таблиці знаходять 
всі необхідні відомості: ба-
чимо, що коефіцієнт коре-
ляції R=0,9916067. Оскільки 
він дуже близький до одини-
ці, то робимо висновок, що 
лінійний зв‘язок досить си-
льний.  
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Коефіцієнт детермінації 98328384,02 R . Коефіцієнт детермінації досить близький до 1, отже варіа-
ція наявного прибутку суттєво впливає на варіацію обсягу споживання. 

Значення критерію Фішера, що спостерігається, 22,588)10,1( F . Число степенів вільності критерію 
Фішера к1=1, к2=10. Число степенів вільності критерію Стьюдента t(10): k=10. 

Для перевірки значимості коефіцієнтів а1 і а0  використовуються значення критерію Стьюдента, що 
спостерігаються, для кожного коефіцієнта. Ці значення знаходяться в стовпці t (10) таблиці 3:   

25332,24)(,7036,0)( 10  atat спостспост . Знайдемо критичне значення критерію Стьюдента з рівнем 
значущості α=0,05. Маємо t(10) = 2,22814  при p = 0,025.  
 Перевіримо статистичну значимість коефіцієнтів а0 і а1. Так як значення критерію Стьюден-
та, що спостерігаються, для коефіцієнта 22814,27036,0)( 0 atспост , то цей коефіцієнт незначу-
щий. Для коефіцієнта 22814,225332,24)( 1 atспост це означає, що він є значущий.  

Знайдемо критичне значення критерію Фішера з рівнем значущості α=0,05. Маємо, F(1,10) = 
4,9646 при p = 0,95. Оскільки )05,0;10;1(таблFF  , то гіпотезу Н0: а1=0, про неістотність зв‘язку 
між залежною і незалежною змінною моделі відкидаємо з ризиком α=0,05, тобто лінійна модель адекват-
на. 

4. Прогноз на підставі лінійної регресії. Точність прогнозу. 
Побудуємо графіки лінійної регресії з 80, 95 і 99% довірчими областями.  

Рівень довіри 80%
y = 3,4226+0,9361*x
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Рівень довіри 95%
y = 3,4226+0,9361*x
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Рівень довіри 99%

y = 3,4226+0,9361*x

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

x

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

y

 

Знайдемо tγ —критичну точку розподілу Сту-
дента, що відповідає рівню довіри γ=80 (95,99)%. 
 Маємо: t(10) = 1,37218 при p = 0,8, 
t(10) = 2,22814 при  p = 0,95,  
t(10) = 3,16927 при  p = 0,99. 

Знаходимо прогноз у точках вибірки і двох до-
даткових точках. У таблицю даних додамо дві точки 
з області прогнозів, наприклад 146 і 160 . Розрахуємо 
delta—напівширина довірчого інтервалу і  pogr—
максимальна помилка прогнозу. 

 Для розрахунку delta при γ=0,80 у вікно Long 
Name вводимо формулу 
=1,37218*1,8775*1/(12)^0,5*(1+12*q / 2366,25)^0,5.  
 

Висновки:: Побудовано довірчі інтервали для лінійної регресії y = 3,4226+0,9361*x  для трьох рівнів довіри 
80%, 95%, 99% . Розраховано прогноз за лінійною регресією у всіх точках вибірки і в двох додаткових точ-
ках з області прогнозів х=146 і х=160 , а також розраховані помилки прогнозів.  

З порівняння відносних похибок прогнозів видно, що підвищення рівня довіри з 80% до 99% знижує 
точність прогнозу. Для оцінки в скільки разів знижується точність прогнозу порівняємо відносні похибки 
для значення х=146 . Маємо pogr (80%)=0,9472, pogr(95%)=1,5380, pogr(99%)=2,1877 . 
З приведених помилок видно, що підвищення рівня довіри з 80 до 99% знижує точність прогнозу в 

31,2
9472,0
1877,2

 рази. 
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Для кожного рівня довіри (γ=0,80, γ=0,95, γ=0,99) розрахуємо окрему таблицю. Оцінюємо максимальну відно-
сну помилку прогнозу ( у відсотках) для всіх трьох значень коефіцєнта довіри ( 80%, 95%, 99%).  

Таблиця 4: Рівень довіри 80% 

 

 

Таблиця 5: Рівень дові-
ри 95% 

 

Таблиця 6: Рівень довіри 
99% 

 

Висновки. 

Побудована модель досить точно описує залежність між обсягом споживання y (у.о.) домогосподарства 
від наявного прибутку x(у.о.). Значення споживання для кожного рівня довіри знаходяться між 

deltaydeltay  ; . Наприклад для рівня довіри 99% при х=160 маємо: (153,2-4,5847; 153,2+4,5847) або 
(148,62; 157,78). 

5. Прогноз за експоненціальною (нелінійною) моделлю. 

 

Рівняння експоненціальної регресії
y  = 45,9004*exp(0,0077*x)
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Висновки. 

Сума квадратів залишків для лінійної моделі дорівнює 35,25, а для нелінійної моделі дорівнює 43,462. Так як 
сума квадратів залишків для лінійної моделі менше, ніж сума квадратів залишків для експоненціальної моделі, 
лінійна модель є оптимальною. 
 


