
ТЕМА 4 

Узагальнений метод найменших квадратів (УМНК) 
 

 

Природа даних, що включаються у модель, іноді не забезпечує нормального розподілу випадкових 

величин. Таке явище може викликати порушення основних припущень методу найменших квадратів, зокрема, 

припущення про однаковість дисперсії для всіх значень похибки. Це призводить до виникнення явища 

гетероскедастичності, яке негативно позначається на якості і властивостях моделі. Однак завдяки розвиненому 

економетричному апарату тестування на наявність гетероскедастичності, що розкритий в темі 4, можна 

забезпечити ґрунтовний аналіз вхідних та розрахованих даних. У свою чергу, усунути вказаний недолік 

можливо за допомогою узагальненого методу найменших квадратів, сутність якого викладена в останньому 

питанні теми. 

Основні питання, що розглядаються: 

1. Визначення гетероскедастичності та її природа 

2. Тестування наявності гетероскедастичності 

3. Використання УМНК для оцінки параметрів у разі гетеро-скедастичності 

Основні терміни: 

Гомоскедастичність, гетероскедастичність, тест Уайта, тест рангової кореляції Спірмена, коефіцієнт 

рангової кореляції, тест Голдфелда-Квандта, тест Глейзера, узагальнений метод найменших квадратів.  

 

4.1. ВИЗНАЧЕННЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ ТА ЇЇ ПРИРОДА 

У зв’язку із одним з припущень використання методу найменших квадратів необхідна наявність 

гомоскедастичності дисперсії залишків. Це означає, що для кожного фактору хі залишки еі мають однакову 

дисперсію. Якщо ця умова застосування МНК не дотримується, то спостерігається гетероскедастичність 

(див. рис. 4.1).  
 

 
Рис. 4.1. Приклади гетероскедастичності: 

1 – дисперсія залишків досягає максимальної величини при середніх значеннях змінної х та зменшується 

при мінімальних та максимальних значеннях х; 2 – максимальна дисперсія залишків при малих значеннях х і 

дисперсія залишків однорідні по мірі зростання значень х. 

Гомоскедастичність залишків означає, що дисперсія залишків еі однакова для кожного значення х. 

Використовуючи тривимірне зображення покажемо гомо- і гетероскедастичність. 

Рис. 4.2. показує, що для кожного значення хі розподіли залишків еі однакові на відміну від розподілів на 

рис. 4.3, де діапазон варійованих залишків змінюється з переходом від одного значення хі до іншого. 

Останнє явище і носить назву гетероскедастичності. 
 



 
 

Гетероскедастичність призводить до того, що коефіцієнти регресії не є оцінками з мінімальною 

дисперсією. Гетероскедастичність буде відображатися на зменшенні ефективності оцінок bi. 

Вплив гетероскедастичності на оцінку інтервалу прогнозування і перевірку гіпотези полягає в тому, що 

хоча коефіцієнти і не зміщені, дисперсії і, відповідно, стандартні похибки цих оцінок будуть зміщеними. 

Якщо зміщення від’ємне, то оціночні стандартні похибки будуть менші, ніж вони повинні бути, а критерій 

перевірки – більше, ніж у реальності. Таким чином, можна зробити висновок, що коефіцієнт значущий, коли він 

таким не є. І навпаки, якщо зміщення додатне, то оціночні похибки будуть більші, ніж мають бути, а критерії 

перевірки – менші. Отже, можливе помилкове прийняття нуль-гіпотези. 

Гетероскедастичність стає проблемою, коли значення змінних у рівнянні регресії значно відрізняються в 

різних спостереженнях. Якщо істинна залежність описується рівнянням регресії звичайним і зміни значень 

невключених змінних, і похибки вимірювання, впливаючи на випадковий член, роблять його порівняно 

малим при малих у та х і порівняно більшим – при великих у та х, то економічні змінні часто сумісно 

змінюють свій масштаб. 

Гетероскедастичність може також проявлятися при аналізі часових рядів. Якщо спостереження, що 

використовуються для побудови регресії, являють собою дані часового ряду і якщо х та у збільшуються з 

часом, то може статися, що й дисперсія випадкового члена з часом буде зростати. 

 

4.2. ТЕСТУВАННЯ НАЯВНОСТІ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ 

Дуже часто появу проблеми гетероскедастичності можна передбачити заздалегідь, засновуючись на 

знанні характеру даних. У таких випадках можна застосувати відповідних заходів щодо усунення цього 

ефекту на етапі специфікації моделі регресії, і це дозволить зменшити, або, можливо, усунути необхідність 

формальної перевірки. До сьогодні для такої перевірки запропоновано велику кількість тестів (і критеріїв). 

Найбільш поширені тести – тест рангової кореляції Спірмена, тест Голдфелда-Квандта, тест 

Глейзера, тест Уайта. 

 

Тест Уайта (White test). 

Проводиться тест таким чином: 

1) припустимо, що вихідна модель має вигляд: 

ttttt uxxy 3322  

У результаті оцінки даної моделі ми отримуємо регресійні залишки ut; 

2) оцінюється допоміжна регресія вигляду: 

tttttttt xxxxxxu 326
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де υt – нормально розподілена помилка, незалежна від ut. 

Допоміжна регресія дозволяє визначити, чи існує якась систематична можливість між змінами 
2€
tu і будь-

якою релевантною змінною моделі (щоб побачити, що релевантними є саме змінні, включені в допоміжну 

регресію, слід представити похибку у вигляді 
tttt xxyu 33221
 і підвести даний вираз у квадрат). 

3) Досліджується статистика: 

mnR 22
, 



де n – кількість спостережень; 

m – кількість регресорів у допоміжній регресії (за винятком постійного члена) = кількість параметрів 

біля змінних х. 

На основі статистики перевіряється нуль-гіпотеза Н0: 

α2 = 0, і α3 = 0 і α4 = 0 і α5 = 0 і α6 = 0 

Якщо фактичні значення статистики перевищують критичні величини розподілу 2 , то нульова гіпотеза 

про гомоскедастичність залишків відхиляється, тобто робиться висновок про наявність 

гетероскедастичності. 

Тест рангової кореляції Спірмена 

При виконанні тесту рангової кореляції Спірмена передбачається, що дисперсія випадкового члена буде 

або збільшуватися, або зменшуватися по мірі збільшення х, і тому в регресії, що оцінюється за допомогою 

МНК, абсолютні величини залишків і значення х будуть корельованими. Дані по х і залишки 

упорядковується, і коефіцієнт рангової кореляції визначається як: 
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де D – різниця між рангом х та рангом е. 

Якщо припустити, що коефіцієнт кореляції для генеральної сукупності дорівнює нулеві, то коефіцієнт 

рангової кореляції має нормальний розподіл з математичним сподіванням 0 і дисперсією 1/(n-1) у великих 

вибірках. Отже, відповідна тестова статистика дорівнює 1, nr ex , і при використанні двостороннього 

критерію нульова гіпотеза про відсутність гетероскедастичності буде відхилена при рівні значу-щості в 5 %, 

якщо вона перевищить 1,96, і при рівні значущості в 1 %, якщо вона перевищить 2,58. Якщо в моделі регресії є 

більше однієї пояснювальної змінної, то перевірка гіпотези може виконуватися з використанням будь-якої з 

них. Або можна використати t-статистику, тоді: 
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де n – кількість спостережень та df = (n-2) – кількість ступенів вільності. При даних ступенях вільності 
знаходимо tkr. Якщо t>tkr, то це підтверджує гіпотезу про гетероскедастичність. Якщо t<tkr, то в регресійній 
моделі правильним буде припущення про гомоскедастичність. 

Алгоритм тесту рангової кореляції Спірмена: 
1. Будується регресійне рівняння і оцінюються параметри регресії.  
2. Спостереженням х за зростанням привласнюються ранги.  

3. Похибкам ei (за модулем) (відхилення від лінії регресії ei, тобто (уі – y€ )) також привласнюються 

ранги в порядку зростання.  
4. Знаходимо Di – різниці рангів та їх квадрати.  
5. Оцінюється значення рангового коефіцієнту кореляції.  
6. Розраховується t-статистика. 
7. Робиться висновок щодо наявності або відсутності гетероске-дастичності. 
 

Тест Голдфелда-Квандта 
Найбільш популярним формальним критерієм є критерій, запропо-нований С. Голдфелдом і Р. Квандтом 

у 1956 р. При проведенні перевірки по цьому критерію передбачається, що стандартне відхилення σі 
розподілу імовірностей uі пропорційне значенню х в цьому спостереженні. Передбачається також, що 
випадковий член розподілений нормально і не піддається автокореляції. 

Усі n спостережень у вибірці упорядковуються за величиною х, після чого оцінюються окремі регресії 
для перших n

’
 та останніх n

’
 спостережень; середні (n-2n

’
) відхиляються. Якщо передбачення відносно природи 

гетероскедастичності вірне, то дисперсія u в останніх n
’
 спостереженнях буде більше, ніж у перших n

’
, і це 

буде виражене в сумі квадратів залишків у двох вказаних «часткових» регресіях.  
Позначаючи суми квадратів залишків у регресіях для перших n

’
 і останніх n

’
 спостережень відповідно 

через SSE1 та SSE2, знайдемо відношення SSR2/SSR1, яке має F-розподіл з (n
’
-k-1) і (n

’
-k-1) ступенями 

вільності, де k – число пояснювальних змінних у регресійному рівнянні. Потужність критерію залежить від 
вибору n

’
 по відношенню до n. Засновуючись на результатах деяких проведених Голдфелдом та Квандтом 

експериментів, вони стверджують, що n
’
 повинно складати близько 11 для n=30, і близько 22, коли n=60. 

Якщо в моделі є більше, ніж одна пояснювальна змінна, то спостереження має впорядковуватися по одній з 
них, яка, як передбачено, пов’язана з σі, і n

’
 має бути більше, ніж k+1 (де k – кількість пояснювальних 

змінних). 
Метод Голдфелда-Квандта також може використовуватися для перевірки на гетероскедастичність за 

припущення, що σі обернено пропорційна хі, статистикою тепер є показник SSE1/SSE2, який знову має F-
розподіл з (n

’
-k-1) і (n

’
-k-1) ступенями вільності. 

Приклад. Наявні спостереження по 36 країнах. У 12 найбідніших країн (з найнижчим ВНП) сума 

квадратів відхилень у першій регресії була 2,68, у 12 найбагатших країн – 388,24. Після знаходження їх 

співвідношення SSE2/SSE1 воно дорівнювало 144,9. Критичне значення F(10, 10) становить 4,85 при 



одновідсотковому рівні значущості, тому нульова гіпотеза про відсутність гетероскедастичності 

відхиляється. 

 

Тест Глейзера 

Тест Глейзера дозволяє дещо більш ретельно розглянути характер гетероскедастичності. Ми знімаємо 

припущення про те, що σі пропорційно хі, і хочемо перевірити, чи може бути більш підходяща будь-яка інша 

функціональна форма, наприклад: 

ii x  (5.1) 

Щоб використати даний метод, слід оцінити регресійну залежність у від х за допомогою звичайного 

МНК, а потім обчислити абсолютні величини залишків ie за функцією (1.1) для даного значення . В 

кожному випадку нульова гіпотеза про відсутність гетероскедастичності буде відхилена, якщо оцінка β 

значущо відрізняється від нуля. Якщо при оцінюванні більш ніж однієї функції виходить значуща оцінка β, 

то орієнтиром при визначенні характеру гетероскедастичності може служити найкраща з них. 

Приклад. Підбираємо , наприклад, від – 1,0 до 1,5 і оцінюємо декілька рівнянь регресій. Нехай 

вийдуть такі значення:  
 a ma b mb R2 F 

– 1,0 4,19 0,61 – 28,0 14,0 0,11 4,0 

– 0,5 5,74 0,80 – 17,1 5,0 0,27 11,7 

0,5 0,58 0,51 0,24 0,03 0,62 52,7 

1 2,37 0,42 0,0044 0,0008 0,49 31,1 

1,5 2,90 0,44 0,000077 0,000019 0,35 17,5 

Слід зазначити, що різні оцінки β непорівнянні, оскільки визначення пояснювальної змінної x  в кожному 

випадку різні. Статистично значущі оцінки були отримані для останніх чотирьох значень . Рівні 

коефіцієнта R
2
 порівняні в тому значенні, що залежна змінна в кожному випадку одна й та ж. Найкращий 

результат відповідає значенню = 0,5, і, відповідно, гетероскедастичність апроксимується рівнянням: 

.24,058,0 ii xs  

Іншими словами, стандартне відхилення розподілу величини u дійсно зростає з ростом х, але не в такій 
же пропорції. 

4.3. ВИКОРИСТАННЯ УМНК ДЛЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ 

У РАЗІ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ 
Узагальнений метод найменших квадратів застосовується до перетворених даних і дозволяє отримати 

оцінки, які мають не тільки властивість незміщеності, але й мають найменші вибіркові дисперсії. На відміну 
від звичайного методу найменших квадратів (МНК), узагальнений метод (УМНК) враховує інформацію про 
неоднаковість дисперсії і тому здатний створити BLUE-оцінки. 

Щоб проілюструвати, як користуватися цим методом, звернемося до простої лінійної регресії: 

it xy 221  

Простою математичною маніпуляцією запишемо: 

iii xxy 2211 ,      (5.2) 

де х1і = 1 для кожного і. 
Припустимо, що наявна гетероскедастичність і всі дисперсії σ

2
 відомі. Поділимо (5.2) на σі, отримаємо: 

i

i

i

i

i

i

t xxy 2
2

1
1

,     (5.3) 

де 
i

i
t  – випадкова похибка. 

Перепишемо це рівняння у вигляді: 

iii xxy 2
*

2
*

1
*

1
**

,   (5.4), 

де зірочками позначені змінні, що поділені на σі. 
У чому полягає мета трансформації першої моделі? Тепер дисперсія трансформованої помилки υі є 

постійною величиною, тобто для моделі (5.4) зберігається припущення про гомоскедастичність, і ми 
переходимо до класичної регресійної моделі. Справді,  
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Ми припускали, що σ
2

і – відомі, звідси маємо: 

1
1
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E . 

Тепер оцінки параметрів будуть BLUE-оцінками, відомими як УНК-оцінки. Процедура знаходження 
невідомих параметрів транс-формованої моделі називається методом узагальнених найменших квадратів 

(УНК). 



Як же отримати оцінки для β
*
1 та β

*
2 ? Для моделі (5.4) запишемо вибірковий аналог: 

iii xbxby 2
*

2
*

1
*

1
**  

Для того, щоб знайти невідомі параметри за узагальненим методом найменших квадратів, мінімізуємо: 
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Розрахунки не наводимо, запишемо лише кінцевий результат. УНК-оцінка для β2 дорівнює: 
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Дисперсія параметра дорівнює: 
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Яка існує різниця між звичайним та узагальненим методом найменших квадратів? За методом 
звичайних найменших квадратів невідомі параметри знаходяться шляхом мінімізації суми квадратів 
відхилень фактичних значень від теоретичних.  

Для простої лінійної регресії маємо: 
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В узагальненому методі найменших квадратів мінімізується вираз: 
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Наскільки дійсно впливає гетероскедастичність на оцінки? Дослід-ження Р. Гірі в 1966 році довели, що 
якщо стандартне відхилення випадкового члена пропорційно пояснювальним змінним у парній регресії, то 
дисперсія оцінки коефіцієнта нахилу може бути в три рази вище при використанні звичайного МНК 
порівняно з тим випадком, коли робиться поправка на гетероскедастичність. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. У чому сутність гомо- та гетероскедастичності? 

2. Як графічно можна відобразити випадки гетероскедастичності? 

3. Які тести на виявлення гетероскедастичності вам відомі? Чи дозволяють вони виявити будь-яку 

форму гетероскедастичності? 

4. У чому сутність узагальненого методу найменших квадратів? Яка відмінність між МНК та УМНК? 

5. Який алгоритм застосування УМНК для усунення гетеро-скедастичності? З якими проблемами 

може зіткнутися дослідник при використанні узагальненого методу найменших квадратів? 

6. Яка міра впливу гетероскедастичності на оцінки регресійної моделі? 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

1. На основі наведених даних про ВВП та витрат на освіту зобразіть графічно залежність між змінними х 

та у, зробіть висновки про можливість наявності гетероскедастичності. Визначте за допомогою 

параметричного тесту Голдфелда-Квандта та тесту рангової кореляції Спірмена, чи наявна 

гетероскедастичність. Залежною змінною виступають витрати, незалежною – ВВП.  

Вихідні дані до задачі 1 

Державні витрати на освіту в деяких країнах 

№ з/п Країна Витрати ВВП № з/п Країна Витрати ВВП 

1. Люксембург 0,34 5,67 18. Швейцарія 5,31 101,7 

2. Уругвай 0,22 10,1 19. С. Аравія 6,4 116 

3. Сингапур 0,32 11,3 20. Бельгія 7,15 119,5 

4. Ірландія 1,23 18,9 21. Швеція 11,22 124,2 

5. Ізраїль 1,81 20,9 22. Австралія 8,66 141 

6. Угорщина 1,02 22,2 23. Аргентина 5,56 153,9 



7. Н. Зеландія 1,27 23,8 24. Нідерланди 13,41 169,4 

8. Португалія 1,07 24,7 25. Мексика 5,46 186,3 

9. Гонконг 0,67 27,6 26. Іспанія 4,79 211,8 

10. Чилі 1,25 27,6 27. Бразилія 8,92 249,7 

11. Греція 0,75 40,2 28. Канада 18,9 261,4 

12. Фінляндія 2,8 51,6 29. Італія 15,95 395,5 

13. Норвегія 4,9 57,7 30. Англія 29,9 535 

14. Югославія 3,5 63 31. Франція 33,59 655,3 

15. Данія 4,45 66,3 32. Німеччина 38,62 815 

16. Турція 1,6 67 33. Японія 61,61 1040 

17. Австрія 4,26 76,9 34. США 181,3 2586 

 

2. Для наведених даних проведіть тестування на гетероске-дастичність за тестом Уайта.  

Вихідні дані до задачі 2 
у 181 245 267 192 193 200 213 224 250 198 

х1 102 135 129 108 110 117 126 129 140 110 

х2 15 17 16 14 14 16 17 17 19 17 

Зобразіть графічно залежність між у і х1 та між у і х2. Зробіть висновки про наявність 
гетероскедастичності. 

 

ТЕСТИ 
1. Незміщеність оцінки параметра регресії, отриманої по МНК, означає: 

а) що вона характеризується найменшою дисперсією; 
б) що математичне сподівання залишків дорівнює нулеві; 
в) збільшення її точності із збільшенням обсягу вибірки. 

2. Вкажіть правильне твердження: 
а) скоригований та звичайний коефіцієнти множинної детермінації співпадають тільки в тих випадках, 

коли звичайний коефіцієнт множинної детермінації дорівнює нулеві; 
б) стандартні похибки коефіцієнтів регресії визначаються значеннями усіх параметрів регресії; 
в) при наявності гетероскедастичності оцінки параметрів регресії стають зміщеними. 

3. Гетероскедастичність наявна, коли: 
а) дві чи більше незалежних змінних мають високу кореляцію; 
б) дисперсія випадкових величин не постійна; 
в) теперішні та лагові значення помилок корелюють; 
г) незалежна змінна виміряна з помилкою; 
д) ми будуємо неправильну версію істинної моделі. 

4. Гетероскедастичність має наслідком: 
а) оцінки параметрів з відхиленнями; 
б) найкращі лінійні оцінки (BLUE); 
в) ефективні оцінки параметрів; 
г) проблеми із статистичними висновками; 
д) високий ступінь кореляції між залишками та залежною змінною. 

5. Для виправлення проблеми гетероскедастичності необхідно: 
а) відкинути одну чи більше незалежних змінних; 
б) використати перехід до логарифмів; 
в) використати атрибутивні змінні; 
г) використати метод зважених найменших квадратів; 
д) спершу виправити проблему автокореляції. 

6. Причиною гетероскедастичності є: 
а) використання для аналізу часових рядів; 
б) використання рядів з великими похибками вимірювання; 
в) використання даних з похибками, що мають постійну дисперсію; 
г) усі відповіді вірні; 
д) немає вірної відповіді. 

7. Використання тесту Уайта для визначення наявності гетеро-скедастичності ґрунтується на порівнянні: 
а) критичного і розрахованого значення t-статистики; 
б) статистики nR

2
 та критичного значення χ

2
; 

в) фактичного та критичного значення F-критерію; 
г) статистики Малоуза; 
д) вірні відповіді а) та в). 

8. Тест рангової кореляції Спірмена виходить з того, що: 
а) дисперсія помилок не змінюється; 



б) дисперсія помилок збільшується; 
в) дисперсія помилок зменшується; 
г) дисперсія помилок спочатку зростає, потім зменшується; 
д) дисперсія помилок або збільшується, або зменшується. 

9. У тесті рангової кореляції Спірмена для визначення коефіцієнта рангової кореляції слід проранжувати: 
а) залишки е за модулем та значення залежної змінної у за модулем; 
б) залишки е в порядку зростання та значення залежної змінної у в порядку зростання; 
в) залишки е за модулем у порядку зростання та значення незалежної змінної х у порядку зростання; 
г) значення залежної змінної у та незалежної змінної х у порядку зростання; 
д) значення залежної змінної у та незалежної змінної х у порядку спадання. 

10. Тест Голдфелда-Квандта виходять з припущення, що : 
а) дисперсія помилок не змінюється; 
б) дисперсія помилок збільшується; 
в) дисперсія помилок зменшується; 
г) дисперсія помилок спочатку зростає, потім зменшується; 
д) дисперсія помилок або збільшується або зменшується. 

11. Для застосування теста Голдфелда-Квандта слід: 

а) проранжувати значення помилки і залежної змінної; 

б) розрахувати коефіцієнт рангової кореляції; 

в) визначити всі можливі комбінації незалежних змінних х та побудувати допоміжну регресію; 

г) розділити спостереження на три групи та за крайніми групами побудувати дві моделі; 

д) відшукати форму залежності між помилками та незалежною змінною х. 

12. Тест Глейзера ґрунтується на: 

а) порівнянні сум квадратів помилок, що пояснюються регресією; 

б) порівнянні сум квадратів залишків, що не пояснюються регресією; 

в) розрахунку рангового коефіцієнту кореляції; 

г) розрахунку nR
2
; 

д) виявленні форми залежності між помилками та незалежною змінною х. 

13. Основним припущенням методу найменших квадратів є: 

а) гетероскедастичність залишків; 

б) автокореляція залишків; 

в) гомоскедастичність залишків; 

г) нульова коваріація між е та х; 

д) вірні відповіді в) та г). 

14. За наявності гетероскедастичності слід застосовувати: 

а) звичайний МНК; 

б) узагальнений МНК; 

в) метод максимальної подібності. 

 


