
ТЕМА 7 

Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками 
 
 

Проведення економетричного моделювання час від часу стикається з рядом проблем, які не дозволяють 
правильно інтерпретувати або нівелюють результати моделювання. Одним з таких недоліків виступає 
автокореляція залишків. У темі 7 розкриваються причини автокореляції, способи її виявлення та усунення при 
побудові економетричних моделей. Після її вивчення студент буде: 

– знати сутність та причини автокореляції залишків; 
– уміти визначати автокореляцію першого порядку за критерієм Дарбіна-Уотсона; 
– уміти використовувати узагальнений метод найменших квадратів для усунення впливу автокореляції у 

залишках. 

Основні питання, що розглядаються: 
1. Автокореляція в залишках. Критерій Дарбіна-Уотсона 
2. Оцінювання параметрів рівняння регресії при наявності автокореляції в залишках 

Основні терміни: 
Автокореляція залишків; позитивна, від’ємна автокореляція; графік залежності залишків від часу; 

критерій Дарбіна-Уотсона; гіпотеза про відсутність (наявність) автокореляції; узагальнений метод 
найменших квадратів. 

 

7.1. АВТОКОРЕЛЯЦІЯ В ЗАЛИШКАХ.  

КРИТЕРІЙ ДАРБІНА-УОТСОНА 
Розглянемо рівняння регресії виду 
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k – кількість незалежних змінних модель. 

Для кожного моменту часу t = 1: n значення компоненти εt визначається як: ttt yy €  
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Розглядаючи послідовність залишків як часовий ряд, можна побудувати графік їх залежності від часу. У 
відповідності з передумовами МНК, залишки повинні бути випадковими. Однак при моделюванні часових 
рядів нерідко зустрічається ситуація, коли залишки містять тенденцію або циклічні коливання. Це свідчить 
про те, що кожне наступне значення залишків залежить від попередніх. У такому випадку кажуть про 
наявність автокореляції залишків. 

Автокореляція залишків може бути викликана декількома причи-нами, що мають різну природу. По-
перше, іноді вона пов’язана з вихідними даними і викликана наявністю помилок вимірювання в значеннях 
результативної ознаки. По-друге, в ряді випадків причину автокореляції залишків слід шукати у 
формулюванні моделі. Модель може не містити фактор, що спричиняє суттєвий вплив на результат, вплив 
якого відображається у залишках, внаслідок чого останні можуть виявитися автокорельованими. Дуже часто 
цим фактором є фактор часу. Крім того, в якості таких суттєвих факторів можуть виступати лагові значення 
змінних, включених у модель. Або модель не враховує декілька другорядних факторів, сумісний вплив яких 
на результат значний через співпадіння тенденцій їх зміни або фаз циклічних коливань. 

Від істинної автокореляції залишків слід відрізняти ситуації, коли причина автокореляції полягає в 
неправильній специфікації форми моделі. В цьому випадку слід змінити форму зв’язку факторних і 
результативної ознак, а не використовувати спеціальні методи розрахунку параметрів рівняння регресії при 
наявності автокореляції залишків. 

Відомо два найбільш поширених методи визначення автокореляції залишків.  
Перший метод – це побудова графіку залежності залишків від часу та візуальне визначення наявності або 

відсутності автокореляції (див. рис. 7.1).  
 

 
Рис. 7.1. Моделі залежності залишків від часу: 



а – випадкові залишки; б – зростаюча тенденція в залишках; в – спадна тенденція в залишках; г – циклічні 
коливання в залишках 

Другий метод – використання критерію Дарбіна-Уотсона і розрахунок величини: 
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Таким чином, d – це співвідношення суми квадратів різниць послідовних значень залишків до 

залишкової суми квадратів регресії. Практично в усіх статистичних пакетах прикладних програм значення 

критерію Дарбіна-Уотсона вказується поряд з коефіцієнтом детермінації, значеннями t– та F–критеріїв. 

Коефіцієнт автокореляції залишків першого порядку визначається як: 
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З урахуванням цих перетворень формула для розрахунку коефіцієнту автокореляції залишків 

перетворюється таким чином: 
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Таким чином, можна перетворити формулу для розрахунку критерію Дарбіна-Уотсона: 
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З урахуванням попередніх припущень маємо: 
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Враховуючи ці перетворення можна вивести таке співвідношення між критерієм Дарбіна-Уотсона і 
коефіцієнтом автокореляції першого порядку: 

d ≈ 2 * (1 – r
ε
1) 

Таким чином, якщо в залишках існує повна позитивна авто-кореляція і r
ε
1 = 1, то d = 0. Якщо в залишках 

є повна від’ємна авто-кореляція, то r
ε
1 = – 1 і, відповідно, d = 4. Якщо автокореляція відсутня, то r

ε
1 = 0 і d = 

2. Значить: 
0 ≤ d ≤ 4 

Алгоритм виявлення автокореляції залишків на основі критерію Дарбіна-Уотсона такий. Висувається 
гіпотеза Н0 про відсутність автокореляції залишків. Альтернативні гіпотези Н1 та Н*1 полягають відповідно 
в наявності додатної або від’ємної автокореляції у залишках. Далі по спеціальних таблицях визначаються 
критичні значення критерію Дарбіна-Уотсона dL та dU для заданого числа спостережень n, числа незалежних 
змінних k та рівня значущості α. По цих значення числовий проміжок [0; 4] розбивають на п’ять відрізків. 
Прийняття або відхилення кожної з гіпотез має такий вигляд (рис. 8.2) 



 
Рис. 7.2. Алгоритм перевірки гіпотези про наявність 

автокореляції залишків 

Приклад. Перевіримо гіпотезу про наявність автокореляції в залишках для моделі залежності витрат на 

кінцеве споживання від сукупного доходу, побудованої за першими різницями деяких вихідних показників. 

Було отримано наступне рівняння регресії: 

,43,068,0 ttt xy  

вихідні дані, значення t  та результати проміжних розрахунків наведені в табл. 7.1. 

Таблиця 7.1 

Розрахунок критерію Дарбіна-Уотсона для моделі залежності споживання від доходу 
t yt  xt  yt

€ yy ttt
€  1tt  (

2
1)tt  

2
t  

1 – – – – – – – 

2 1 2 1,54 – 0,54 – – 0,2916 

3 0 – 1 0,25 – 0,25 0,29 0,0841 0,0625 

4 2 1 1,11 0,89 1,14 1,2996 0,7921 

5 1 2 1,54 – 0,54 – 1,43 2,0449 0,2916 

6 1 1 1,11 – 0,11 0,43 0,1849 0,0121 

7 2 2 1,54 0,46 0,57 0,3249 0,2116 

8 2 3 1,97 0,03 – 0,43 0,1849 0,0009 

Разом  9 10 9,06 – 0,061 0,57 4,1233 1,6624 
1
 Сума не дорівнює нулю через наявність помилок округлення. 

Фактичне значення критерію Дарбіна-Уотсона для цієї моделі: 

48,26624,1/1233,4d  

Сформулюємо гіпотези: 

Н0 – в залишках немає автокореляції; 

Н1 – в залишках є додатна автокореляція; 

Н1
* 
– в залишках є від’ємна автокореляція. 

Задамо рівень значущості 05,0 . За таблицею значень критерію Дарбіна-Уотсона визначимо для 

числа спостережень n = 7 та числа незалежних змінних моделей k = 1 критичні значення dL = 0,700 та dU = 

1,356. Отримаємо наступні проміжки в межах інтервалу [0;4] (рис. 8.3). 

 

 
Рис. 7.3. Проміжки для критерію Дарбіна-Уотсона 

 

Фактичне значення d = 2,48 попадає в проміжок від dU до 4-dU. Відповідно, немає підстав відхиляти 

гіпотезу H0 про відсутність автокореляції в залишках. Автокореляція відсутня. 

Є декілька вагомих обмежень на використання критерію Дарбіна-Уотсона. 

По-перше, він не використовується у моделях, які включають в якості незалежних змінних лагові 

значення результативної ознаки, тобто до моделей авторегресії. Для тестування на автокореляцію залишків 

моделей авторегресії використовується критерій h Дарбіна.  

По-друге, методика розрахунку та використання критерію Дарбіна-Уотсона направлена тільки на 

виявлення автокореляції залишків першого порядку. При перевірці залишків на автокореляцію більш 

високих порядків необхідно використовувати інші методи, розгляд яких виходить за рамки даного 

посібника.  

По-третє, критерій Дарбіна-Уотсона дає достовірні результати тільки для великих вибірок. У цьому 

значенні результати наведеного прикладу не можна рахувати достовірними через дуже мале число 

спостережень n=7, за якими побудована модель регресії. 

 

7.2. ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РІВНЯННЯ РЕГРЕСІЇ ПРИ АВТОКОРЕЛЯЦІЇ В ЗАЛИШКАХ 

Звернемося до рівняння регресії (7.1). Зробимо деякі припущення стосовно цього рівняння. 

Нехай yt та xt не містять тенденції. 

Нехай оцінки а та b параметрів рівняння регресії знайдені звичайним МНК. 



Нехай критерій Дарбіна-Утсона показав присутність автокореляції в залишках першого порядку. 

Для того, щоб зрозуміти, які наслідки автокореляції у залишках для оцінок параметрів моделі регресії, 

знайдених звичайним МНК, побудуємо формальну модель, що описує автокореляцію в залишках. 

Автокореляція в залишках першого порядку припускає, що кожний наступний рівень залишків t  залежить 

від попереднього рівня 1t . Тобто існує модель регресії вигляду:  

ttt udc 1 ,   (7.2) 

де с та d – параметри рівняння регресії. 

У відповідності з робочими формулами МНК маємо: 

2

1
2

1

1
1

1;

tt

t
ittt

tt ddc    (7.3) 

,;0 1

2

2
1

2

1

2
1

1 rdc
n

t

t

n

t

tt

t

tt    (7.4) 

де 1r  – коефіцієнт автокореляції залишків першого порядку. 

Таким чином, маємо: 

,11 ttt ur       (7.5) 

де tu  – ненавмисна помилка. 

Відзначимо, що 11r .  

Враховуючи попередні співвідношення можемо переписати рівняння у вигляді: 

.11 tttt urbxay     (7.6) 

Знайдені співвідношення показують, що поточний рівень ряду уt залежить не тільки від факторної 

змінної хt, але й від залишків переднього періоду 1t . 

Припустимо, що ми не приймаємо до уваги цю інформацію та оцінюємо параметри а та b звичайним 

МНК. Тоді вони не мають мінімальну дисперсію. Це призводить до зростання стандартних похибок, заниження 

фактичних значень t-критеріїв та широким довірчим інтервалом для коефіцієнту регресії. На основі таких 

результатів можна зробити помилковий висновок про незначимий вплив досліджуваного фактора на 

результат, у той час як насправді його вплив статистично значущий. 

Відмітимо, що при дотриманні інших передумов МНК, автокореляція залишків не впливає на властивості 

спроможності та незміщеності оцінок параметрів рівняння регресії звичайним методом найменших 

квадратів, за винятком моделей авторегресії. Використання МНК до моделей авторегресії веде до отримання 

зміщених, неспроможних та неефективних оцінок. 

Розглянемо основний підхід до оцінки параметрів моделі регресії у випадку, коли має місце 

автокореляція залишків. Для цього знову звернемося до вихідної моделі (7.1). Для моменту часу t-1 ця 

модель прийме вигляд: 

111 ttt bxay     (7.7) 

Помножимо обидві частини рівняння (7.7) на 1r : 

.1111111 ttt rbxraryr    (7.8) 

Віднімемо почленно з рівняння (7.1) рівняння (7.8): 

1111111 tttttt rbxrbxarayry    (7.9) 

Проведемо тотожні перетворення в (7.9), маємо: 

1111111 )()1( tttttt rxrxbrayry   (7.10) 

або ttt uxbay   (7.11) 

У формулі (7.11): 
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Оскільки tu  – випадкова помилка, для оцінки параметрів рівняння (7.11) можна використовувати звичайний 

МНК. 

Якщо залишки по вихідному рівнянню регресії містить автокореляцію, то для оцінки параметрів рівняння 

використовують узагальнений метод найменших квадратів. Для його реалізації необхідно виконувати такі 

умови: 

1. Перетворити вихідні змінні yt та xt до вигляду (7.12) та (7.13). 

2. Використавши звичайний МНК до рівняння (7.11), визначити оцінки параметрів a  та b. 

3. Розрахувати параметр а вихідного рівняння з співвідношення (7.15) як 

).1/( 1raa     (7.16) 

4. Виписати вихідне рівняння (7.1). 

Узагальнений метод найменших квадратів аналогічний до методу послідовних різниць. Але з уt (або хt) 

відраховується значення попереднього рівня уt-1 (або xt-1) не повністю, а деяка його частка – 11 tyr  або 

.11 txr  Якщо 11r , то даний метод – це просто метод перший різниць, оскільки 

1ttt yyy      (7.17) 

та 

1tttt xxxx .   (7.18). 

Тому у випадку, якщо значення критерію Дарбіна-Уотсона близьке до нуля, використання методу 

перших різниць обґрунтовано. Якщо 11r , тобто в залишках спостерігається повна від’ємна 

автокореляція, то викладений вище метод модифікується таким чином: 

.)1( 11 ttttt yyyyy     (7.19) 

Аналогічно 

.)1( 11 ttttt xxxxx    (7.20) 

Оскільки 

araa 2)1( 1 ,    (7.21) 

маємо: 

.)(2 11 ttttt uxxbayy     (7.22) 

Відповідно: 

.2/2/)(2/)( 11 ttttt uxxbayy     (7.23) 

По суті, в моделі (7.23) ми визначаємо середні за два періоди рівні кожного ряду, а потім по отриманих 

усереднених рівнях звичайним МНК розраховуємо параметри а та b. Дана модель називається моделлю 

регресії з ковзним середнім. 

Головна проблема, пов’язана з використанням цього методу, полягає в тому, як отримати 1r . Відомо багато 

засобів оцінити чисельне значення коефіцієнта автокореляції залишків першого порядку. Але основними 

засобами є оцінка цього коефіцієнта безпосередньо за залишками, отриманими по вихідному рівнянню 

регресії, та отримання його наближеного значення з співвідношення між коефіцієнтом автокореляції 

залишків першого порядку та критерієм Дарбіна-Уотсона: .2/11 dr  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. У чому сутність явища автокореляції? Що собою являє автокореляція в залишках регресійної 

моделі? 

2. Які наслідки для моделювання має автокореляція в залишках? 

3. Які методи виявлення автокореляції ви знаєте? В чому сутність критерію Дарбіна-Уотсона? 

4. Назвіть основні недоліки критерію Дарбіна-Уотсона. 

5. Як здійснюється оцінка параметрів регресії при наявності автокореляції в залишках? 

6. Які переваги і недоліки застосування УМНК для оцінки параметрів рівняння при автокореляції? 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

1. Згідно з даними за 18 місяців побудовано рівняння регресії залежності прибутку підприємства у (тис. 

грн) від цін на сировину х1 (тис. грн за 1 т) та продуктивності праці х2 (од. продукції на 1 робітника): 

.0,45,1200€
21 xxy  

В результаті оцінювання моделі були отримані такі значення: 

.00040)(,50010 2
1

2
ttt  

Обчисліть критерій Дарбіна-Уотсона та оцініть отриманий результат при 5 % рівні значущості. Визначте, чи 

придатне рівняння для прогнозу. 

2. У таблиці представлено залишки для деякої регресії за 12 кварталів. 

Вихідні дані до задачі 2 
Період Залишки Період Залишки Період Залишки 



1 – 0,7 5 0 9 0 

2 0 6 0,3 10 0,3 

3 – 0,2 7 – 0,1 11 0,3 

4 0,9 8 – 0,1 12 – 0,1 
 

Оцініть автокореляцію залишків графічно. Застосуйте критерій Дарбіна-Уотсона і зробіть висновки 

відносно регресії, що розглядається. 

3. Припустимо, ви моделюєте регресію, використовуючи 3 незалежні змінні та 40 спостережень. Якщо 

обчислене вами значення статистики Дарбіна-Уотсона дорівнює 1,25, чи наявна автокореляція? 

4. За наведеними в таблиці даними була побудована лінійна модель з використанням dummy-змінної та 

отримані теоретичні значення змінної у. 

Вихідні дані до задачі 4 

y x1 x2 у€  

0 5 2 100 0,159 

1 24 2 150 0,840 

1 18 2 180 0,734 

1 7 2 400 0,934 

0 12 1 950 0,008 

0 3 1 985 – 0,175 

0 15 2 020 0,264 

1 19 2 340 1,146 

1 22 2 280 1,091 
 

Обчисліть залишки  та проведіть перевірку на наявність автокореляції першого порядку за критерієм 

Дарбіна-Уотсона. Визначте недоліки критерію. 

ТЕСТИ 

1. Критерій Дарбіна-Уотсона застосовується для: 

а) визначення автокореляції у залишках; 

б) визначення наявності сезонних коливань; 

в) для оцінки суттєвості побудованої моделі. 

2. Помилка специфікації дає нам: 

а) оцінки параметрів з відхиленнями; 

б) найкращі лінійні оцінки (BLUE); 

в) неефективні оцінки параметрів; 

г) мультиколінеарність; 

д) автокореляцію. 

3. Причинами автокореляції залишків є: 

а) однакова тенденція в досліджуваних рядах; 

б) неправильна специфікація форми моделі; 

в) використання лагових змінних; 

г) урахування в моделі декількох другорядних факторів; 

д) усі відповіді вірні. 

4. Найпростіший спосіб виявлення автокореляції у залишках – це: 

а) проведення тесту Гренджера; 

б) проведення тесту Дарбіна-Уотсона; 

в) знаходження інструментальної змінної; 

г) побудова графіку залишків; 

д) жоден за наведених вище. 

5. Обмеження використання тесту Дарбіна-Уотсона для виявлення автокореляції у залишках полягає в 

тому, що: 

а) методика розрахунку направлена тільки на виявлення автокореляції першого порядку; 

б) він не використовується для моделей авторегресії; 

в) він не завжди дає чітку відповідь щодо наявності або відсутності автокореляції; 

г) при зміні кількості спостережень результат тесту може змінитися на протилежний; 

д) усі відповіді вірні. 

 


