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Лабораторна робота №1 

Тема: Побудова та аналіз економетричної моделі з двома 

змінними у пакеті Statistica. 

Приклад: 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=160 і x=180. 

n xi yi 

1 107 102 

2 109 105 

3 110 108 

4 113 110 

5 120 115 

6 122 117 

7 123 119 

8 128 125 

9 136 132 

10 140 130 

11 145 141 

12 150 144 

Приклад виконання. 

1. Завантажити пакет Statistica, натиснути кнопку FileNew 
(Відкриття нового документу), обрати кількість стовпчиків 

Number of variables (Число переменных) і рядків Number of 
cases (Число регистров). У нашому випадку 2 і 12. 

2. Створити таблицю даних. Підпишіть стовпчики (для цього треба 

двічі клацнути на полі назви і ввести назви у полі Name:  x та y). 

Введіть значення змінних до таблиці. 

3. Збережіть створену таблицю. Для цього оберіть команди 

FileSave As…(ФайлСохранить как). Створіть папку з 

назвою Лаб1 і збережіть в цю папку файл даних з ім‘ям lab1.sta. 

4. Додайте створений файл у автозвіт. Для цього оберіть команди 

FileAdd to ReportNew Report (ФайлДобавление в 

отчетНовый отчет). Збережіть Report, надавши йому своє 

прізвище.  

5. Активізуйте таблицю даних і знайдіть основні характеристики 

параметрів  x та y. Відкрийте меню StatisticsBasic 

Statistics/Tables(СтатистикаОсновная статистика/Таблицы). 

Оберіть команду Descriptive Statistics OK, натисніть кнопку 
Veriables і оберіть із списку назву x. Далі Оберіть вкладку 

Advanced і вкажіть які обчислювати параметри. Треба обрати: 

Mean (середнє значення), Standard Deviation (середнє 
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квадратичне відхилення), Skewness (Асиметрія), Kurtosis 
(Ексцес), Minimum і Maximum (мінімальне і максимальне 
значення). Далі натисніть кнопку OK. З’явиться таблиця з 

результатами. Збережіть обчислення у свій Report (звіт з вашим 

прізвищем) натисніть кнопку на панелі інструментів Add to 

Report (Добавить в отчетВаше прізвище). Зробіть аналогічні 

обчислення для змінної y. Збережіть розрахунки у звіт. 

6. Побудуйте графік і знайдіть рівняння лінійної регресії. Для цього 

треба активізувати таблицю з даними, обрати команди 

Graphs2DGraphsScatterplots(Графики2DграфикиГра
фики рассеяния). Обрати вкладку Advanced (Дополнительно); 
вибрати опції графіка: Regular, Linear. Натиснути кнопку 
Variables (Переменные) і виділити аргумент x і функцію y. 

Натиснути ОК, ОК. Щоб змінити вигляд графіка натисніть праву 

кнопку миші на тому об‘єкті який бажаєте змінити і оберіть 

відповідні опції з контекстного меню. Збережіть графік у звіт. 

7. Знайдіть прогноз в точках  х=160 і х=180. Для цього треба додати 

у таблиці даних ще два рядка. Натисніть кнопку Cases на панелі 

інструментів, оберіть команду Add у вікні How many оберіть 2. У 

таблиці з’явиться ще два рядка. Введіть значення 160 і 180.  

8. Додайте ще один стовпчик командами Vars Add (Дабавить) у 

вікні How many оберіть 1. Надайте назву стовпчику yreg і введіть 

у вікні Long Name (знизу екрана) формулу для лінії регресії, яка 

знайдена у пункті 6 (при побудові графіка). У нашому випадку 

треба ввести =3,423+0,936*х і натиснути ОК. У стовпчику yreg 

з‘явиться значення y розраховані за рівнянням регресії 

y=3,423+0,936х для всіх х, перерахованих у 1-му стовпчику, у тому 

числі і для значень х=160 і х=180. Записати нову таблицю у звіт. 

Зауваження: перевірте щоб вся таблиця була у звіті, якщо якісь 

дані не увійшли у таблицю, то треба клацнути по таблиці і 

розтягнути її поки не з‘являться всі значення. 

9. Побудуйте графік і знайдіть рівняння експоненційної залежності. 
Для цього треба активізувати таблицю з даними, обрати команди 

Graphs2DGraphsScatterplots. Обрати вкладку Advanced 
(Дополнительно); вибрати опції графіка: Regular, Exponential. 
Натиснути кнопку Переменные і виділити аргумент x і функцію 
y. Натиснути ОК, ОК. Щоб змінити вигляд графіка натисніть праву 
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кнопку миші на тому об‘єкті який бажаєте змінити і оберіть 

відповідні опції з контекстного меню. Збережіть графік у звіт. 

10. Додайте ще один стовпчик командами VarsДабавить у вікні 

How many оберіть 1. Надайте назву стовпчику yexp і введіть у 

вікні Long Name  (знизу екрана) формулу для екпоненційної 

залежності, яка знайдена у пункті 9 (при побудові графіка).  

11. Додайте ще два стовпчика u2 і v2 і підрахуйте значення 
22 )( yregyu   та 22 yyv exp)(  . Для цього введіть відповідні 

формули у вікні Long Name  (знизу екрана):  2)^( yregy  та 

2yy exp)^(  . 

12. Знайдіть значення  2u і  2v . Для цього натисніть праву кнопку 

миші на назві відповідного стовпчика, оберіть команди Statistics  

of Blok Data(Статистика блока даннях)Blok ColumnsSums. 
Порівняйте одержані значення. Яке рівняння краще описує 

залежність?  

13. Дослідимо нашу модель. Для цього оберіть команди 

StatisticsMultiple Regression (СтатистикаМножественная 

регрессия)Variables (y-dependent, x-independent), OK, OK 

Натисніть кнопкуSummary:Regression results. Одержимо 

таблицю результатів у вигляді: 
 

Regression Summary for Dependent Variable: y (Spreadsheet6)

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: бачимо, що 

коефіцієнт кореляції R=0,9916067. Оскільки він дуже близький до 

одиниці, то робимо висновок, що лінійний зв‘язок досить сильний.  

Коефіцієнт детермінації 98328384,0?1
2

2
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S
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u  

 Коефіцієнт детермінації досить близький до 1, отже варіація наявного 

прибутку суттєво впливає на варіацію обсягу споживання. 
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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. 

Знайдемо коефіцієнти рівняння лінійної регресії а0 і а1. У стовпці В 

таблиці  знаходяться значення параметрів: а0=3, 423 і а1=0,936 

Для перевірки значимості коефіцієнтів а1 і а0 використовуються 

значення критерію Стьюдента, що спостерігаються, для кожного 

коефіцієнта. Ці значення знаходяться в стовпці t (10) таблиці 1:   

25332,24)(,7036,0)( 10  atat спостспост . 

Знайдемо критичне значення критерію Стьюдента з рівнем значущості 

α=0,05. Для цього оберемо команди StatisticsProbability 

CalculatorDistribution…(СтатистикаПодсчет вероятности 

Распределения).  
Обрати у списку критерій t(Student). Встановити прапорці у 

вікнах:Invers(Инверсия), Two-tailed(Двойной критерий),  1-
Cumulative p (1 Совокупный р).У віконце df треба внести число 

степенів вільності (у нас 10) і у віконце р внести рівень значимості, 

рівний 0,05, натиснути Compute (Подсчет). Якщо поставити 

прапорець у вікні Отправка отчета і встановити відповідні прапорці 

у вікні Менеджер виводу (Также послать окно отчета), то в 

автозвіт піде така інформація: t(10) = 2,22814   p = 0,025. 

Додайте всі таблиці і розрахунки у звіт. 

14. Збережіть звіт у створену папку у двох форматах: Ваше 

прізвище.str ( для подальшої роботи у середовищі Statistica)  і 

Ваше прізвище.rtf. (як документ Word, який можна редагувати і 

оформляти як звіт з лабораторної роботи). 

15. Відкрийте створений звіт Ваше прізвище.rtf, зробіть необхідні 

підписи, виконайте форматування документу і зробіть висновки. 

Зауваження:  
1.Типи файлів у системі Statistica 

Всього 4 типи файлів:*.sta — початкові дані; *.scr — результати 

статистичної обробки даних; *.stg — графік; *.rtf —звіт. 

2. За один сеанс роботи з пакетом може бути створено чи відкрито 

скільки завгодно файлів *.scr , *.stg , *.rtf , але тільки один файл із 

початковими даними *.sta . 


