
II. Навчально-методичне забезпечення 

 

ТЕМА 1 

Предмет, методи і завдання дисципліни 

 

 

Економетрія є галуззю економічної науки, що швидко розвивається. Невизначеність, що є 

іманентною рисою ринкової економіки, може бути зменшена шляхом моделювання 

окремих економічних ситуацій та прогнозування на основі цих моделей майбутніх макро- 

та мікроекономічних показників. 

Тема 1 описує основні передумови, на яких базується курс, та зосереджує основну 

увагу студентів на таких цілях: 

– ознайомитися в цілому з предметом економетрики, історією її зароджування; 

– вивчити основні принципи моделювання та типи моделей; 

– опанувати способи збору інформації для побудови моделей; 

– ознайомитися з прикладами існуючих макро- та мікро-економічних моделей, що 

використовуються в економічній науці та практиці. 

Основні питання, що розглядаються: 

1. Предмет економетрики 

2. Історія виникнення та становлення економетрики 

3. Поняття моделі. Класифікація моделей 

4. Статистична база економетричних моделей 

5. Приклади економетричних моделей 

Основні терміни: 

Економетрика; функція споживання; моделі часових рядів; тренд; сезонність; 

випадкова (стохастична) компонента; періодична (сезонна) компонента; регресійні моделі; 

лінійні та нелінійні моделі; експоненційна, ступенева (мультиплікативна), зворотна, 

квадратична моделі; моди-фікована експонента; крива Гомперця; логістична крива; система 

одно-часних рівнянь; модель попиту і пропозиції; номінальні ознаки; рангові ознаки; 

кількісні ознаки; просторові дані; часові ряди; модель ВНП; класична модель економіки; 

повна кейнсіанська модель; етапи еконо-метричного аналізу. 



1.1. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМЕТРИКИ 

Економетрика – це галузь науки, що швидко розвивається, мета якої полягає в тому, щоб 

надати кількісні міри економічним відношенням. 

Термін «економетрика» вперше був використаний бухгалтером П. Цьємпою (Австро-

Угорщина, 1910 р.), у нього він звучав як «економетрія». Цьємпа вважав, що якщо до 

даних бухгалтерського обліку застосувати методи алгебри та геометрії, то буде отримане 

нове, більш глибоке уявлення про результати господарської діяльності. Це визначення 

терміна, як і сама концепція, не прижилося, але назва «економетрика» виявилось досить 

вдалим для визначення нового напрямку в економічній науці, яке виокремилося в 1930 

році. 

Слово «економетрика» являє собою комбінацію двох слів: «економіка» і «метрика» (від гр. 

– міра). Таким чином, сам термін підкреслює собою специфіку, зміст економетрики, як 

науки: кількісне вираження тих зв’язків і співвідношень, які розкриті та обґрунтовані 

економічною теорією. Один із перших прибічників виділення цієї нової дисципліни Й. 

Шумпетер (1883-1950), вважав, що відповідно до свого призначення дана дисципліна 

повинна називатися «економетрика». Радянський вчений А. Л. Ванштейн (1892-1970) 

вважав, що назва даної науки походить від грецького слова metreo – вимірюю, відповідно 

за аналогією – економетрія. Однак у світовій науці загальновживаним став термін 

«економетрика». В будь-якому випадку, який би термін ми не обрали, економетрика – це 

наука про вимірювання і аналіз економічних явищ та їх взаємозв’язків. 

Зародження економетрики є наслідком міждисциплінарного підходу до вивчення 

економіки. Ця наука виникла в результаті взаємодії та об’єднання в особливий «сплав» 

трьох компонентів: економічної теорії, статистичних та математичних методів. У 

подальшому до них приєдналася обчислювальна техніка як умова розвитку економетрики. 

У журналі «Економетрика», заснованому в 1933 році Р. Фрішем (1895-1973), подано 

таке визначення економетрики: 

«Економетрика – це не теж саме, що економічна статистика. Вона не ідентична й 

тому, що ми називаємо економічною теорією, хоча значна частина цієї теорії носить 

кількісний характер. Еконо-метрика не є синонімом приложень математики до 

економіки. Як показує досвід, кожна з трьох відправних точок – статистика, економічна 

теорія і математика – необхідна, але недостатня умова для розуміння кількісних 

співвідношень в сучасному економічному житті. Це єдність усіх трьох складових. І ця 

єдність утворює економетрику». 
Таким чином, економетрика – це наука, яка дає кількісне вираження взаємозв’язків 

економічних явищ і процесів.  

О. Ланге (1904-1965) писав, що економетрика займається визначенням конкретних 

кількісних закономірностей, що спостерігаються в еконо-мічному житті, застосовуючи для 

цієї мети статистичні методи. Статистичний підхід до економетричних вимірювань став 

домінуючим.  

Яка роль економетрики у теоретичних і практичних економічних дослідженнях? 

Тривалий час економіка розвивалася як описова наука, де в якості доведення 

використовувалися неверифіковані (такі, що не мають реального відображення на практиці) 

мисленні експерименти, звернення до авторитетів та етимології (походження) термінів. 

Практика форма-льного представлення знань не була поширеною в наукових економічних 

колах.  

Схожі тенденції досі переважають в деяких українських та російських школах, де 

економетрика отримала статус самостійної дисципліни лише у 80-х роках ХХ століття, а 

поширення – у 90-х. 

Не останню роль в цьому зіграла і економічна школа часів соціалізму, відношення якої 

до економетрики наочно демонструється у такому висловлюванні А. Г. Гранберга
1
: 

                                                 
1 Гранберг А. Г. Математические модели социалистической экономики / А. Г. Гранберг. – М. : Экономика, 1978. 



«Економетрика розширила арсенал прийомів апологетики капіта-лістичного устрою. 

На основі математичних моделей оптимізації, рівноваги, теорії ігор модернізуються 

старі та створюються нові економічні теорії. Буржуазні економісти використовують 

авторитет математики, наївну віру багатьох людей в абсолютну істинність 

математичних формул для того, щоб вселити довіру до своїх теоретичних викладів про 

можливість гармонійного та ефективного розвитку капіталістичної економіки при 

взаємній зацікавленості всіх соціальних верств населення». 

Однак ситуація змінюється, і роль економетрики в економічній науці неухильно 

зростає. Фактично економетрика відіграє роль основного методологічного інструмента в 

економіці. З її допомогою підтверджують або відхиляють економічні теорії, а також 

встановлюють межі їх застосування.  

У якості кінцевих прикладних цілей економетричного дослідження виділяють дві 

основні: 

– прогноз економічних показників, що характеризують стан і розвиток аналізованої 

системи (ВВП, інфляція, прибуток, зарплата, обсяги виробництва, рівноважна ціна тощо); 

– імітація різноманітних можливих сценаріїв соціально-еконо-мічного розвитку 

аналізованої системи, коли статистично виявлені взаємозв’язки між її різними 

характеристиками використовуються для відстеження того, як можливі зміни тих чи 

інших параметрів впливають на значення характеристик, що нас цікавлять. 

Щоб продемонструвати принципи економетрики, розглянемо приклад із страхового 

бізнесу. 

У страховому бізнесі основна проблема виникає внаслідок складного характеру 

залежності розміру страхової премії від множини змінних факторів, ряд з яких 

неможливо врахувати. Так, очевидно, що річний пробіг автомобіля – це важливий 

фактор, але користуватися ним як оціночним складно. Практичне рішення полягає у 

визначення ряду легко спостерігаємих факторів – потужності автомобіля, віку (власника 

страхового полісу або автомобіля), географічного положення, зносу, кожен з яких має 

певний зв’язок з ризиком, що у свою чергу визначає розмір страхової премії. Припустимо 

тепер, що використовується п’ять таких факторів і кожен з них вимірюється на п’яти 

рівнях. Це призводить до 5
5
=3 215 окремих класифікаційних вимог. Якщо застра-ховано 

100 000 машин, то в кожному класі буде в середньому по 32 автомобіля. Оскільки 

ймовірність страхової вимоги приблизно 10 % на рік (отримано емпірично), дані в 

кожному розряді піддавалися б надто великим коливанням внаслідок випадкових помилок 

вибірки і було б важко визначити істинний зв’язок між тим, що відбувається в різних 

розрядах. Більш того, займатися такою великою кількістю окремих груп було б складно і 

дорого. 

Для подолання цих складнощів розробляють класифікаційну систему, засновану на 

з’ясуванні відносної важливості кожного фактору. Тоді класифікаційну формулу можна 

побудувати на адитивній або мультиплікативній основі, коли кожен фактор оцінюється 

балами, а формула в цілому дає відносний рівень ризику. 

До числа типових економіко-математичних моделей, які на сьогодні розробляє і вивчає 

економетрія, відносяться: 

– виробничі функції (наприклад, функція Кобба-Дугласа); 

– функції попиту різних груп споживачів; 

– цільові функції споживчих уподобань; 

– статистичні та динамічні міжгалузеві моделі виробництва, розподілу і споживання 

продукції, моделі загальної економічної рівноваги. 

Це певним чином споріднює економетрію з макроекономікою, тому з 50-х років вони 

активно розвивалися поряд. 



1.2. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМЕТРИКИ 

Кожна наука проходить досить тривалий шлях у своєму розвитку, перш ніж виділяється 

в окрему галузь знань. Не винятком є і економетрика. 
Перші спроби кількісних досліджень відносяться до ХVI ст. Економічний напрям 

«Політичні арифметики» – У. Петті (1623-1667), Г. Кінг (1648-1712), Ч. Давенант (1656-
1714) – це вчені, що систематично використовували цифри і факти у своїх дослідженнях, 
перш за все в розрахунках національного доходу. Цей напрямок пробудив пошук законів в 
економіці. Одним з перших був сформований так званий закон Кінга, в якому на підставі 
співвідношення між врожаєм зернових і цінами на зерно було виявлено закономірність 
попиту. Дослідникам хотілося досягти в економіці того, чого досяг І. Ньютон у фізиці. 

Суттєвим поштовхом для виникнення економетрики став розвиток статистичних 
методів у працях Ф. Гальтона (1822-1911), К. Пірсона (1857-1936), Ф. Еджворта (1845-
1926). З’явилися перші застосування парної кореляції: при вивченні зв’язків між рівнем 
бідності і формами допомоги бідним; між рівнем шлюбності у Великобританії і добробутом, 
коли досліджувалися навіть часові ряди економічних змінних. 

З 1830-х років економісти-неокласики звертають більше до питань економічної 
практики та політики, що підштовхує їх (А. Маршалла, С. Джевонса, К. Менгера) до 
аналізу макроекономічних проблем на підставі часових рядів таких показників, як, 
наприклад, валютні курси тощо. 

Першою працею з економетрики можна назвати книгу американського вченого Г. Мура 
(1869-1958) «Закони заробітної плати: есе із статистичної економетрики» (1911 р.). У 
дослідженні він намагався показати, що складні математичні побудови, наповнені 
фактичними даними, можуть скласти основу для розробки соціальної стратегії. 

У цей же період італійський учений Р. Беніні (1862-1956) вперше застосував метод 
множинної регресії для оцінки функції попиту. 

Значний внесок у розвиток економетрики здійснив французький фізик, що потім став 
економістом, К. Жугляр (1819-1905), який першим зайнявся дослідженням економічних 
часових рядів з метою виділення бізнес-циклів. Він визначив циклічність інвестицій (7-11 
років). За ним С. Кітчин, С. Кузнець та М. Кондратьєв, автономно займаючись цією 
проблемою, виявили циклічність оновлення оборотних засобів (3-5 років), цикли в 
будівництві (15-20 років), довгострокові цикли або «довгі хвилі» М. Кондратьєва (45-60 
років). 

Значною віхою у формуванні економетрики стала побудова економічних барометрів. Їх 

функціонування засноване на такому принципі: в динаміці різних елементів економіки 

існують такі показники, які у своїх змінах йдуть попереду інших і тому можуть слугувати 

сигналами зміни останніх. Гарвардський барометр був створений вперше під 

керівництвом У. Персонса (1878-1937) і У. Мітчелла (1874-1948). Протягом 1903-1914 рр. 

він складався із п’яти показників, які в подальшому були зведені в три окремих криві: крива 

А характеризувала фондовий ринок; крива В – товарний ринок; крива С – грошовий ринок. 

Кожна крива являла собою середню арифметичну з рядів декількох показників, що в неї 

входили. Кожна крива мала властивість повторювати рух інших у певній послідовності та 

з певним відставанням у часі (лагом). Так, з 1903 р. і до першої світової війни (1914 р.) 

поворотні пункти кривої А передували поворотним пунктам кривої В на 6-10 місяців; 

поворотні пункти кривої В випереджали аналогічні пункти кривої С на 2-8 місяців; 

нарешті коливання кривої С передували коливанням кривої А наступного циклу на 6-12 

місяців. 

У 1912 році І. Фішер намагався створити групу вчених для стимулювання економічної 

теорії шляхом її зв’язку з математикою і статистикою. Але цю групу створити не вдалося. 

Тоді 29 грудня 1930 року за ініціативою І. Фішера, Р. Фріша, Ф. Тінбергена, Й. Шум-

петера та О. Андерсона на засіданні Американської асоціації розвитку науки було 

створено економетричне товариство, на якому норвезький учений Р. Фріш назвав нову 

науку «економетрика». В 1950 році товариство вже налічувало майже 1 000 осіб, що 



займалися моделюванням макро-економічних процесів. Враховуючи пануючу 

кейнсіанську парадигму тих років, більшість економічних моделей були кейнсіанськими. 

Усе змінилося в 1970 роках. В макроекономіці виникли протиріччя між кейнсіанцями, 

монетаристами і марксистами. Формальні методи почали використовуватися для 

доведення причинності при виборі теоретичних концепцій. Економічна теорія втратила 

своє вирішальне значення. 

Інша важлива подія – поява комп’ютерів з високою швидкодією та потужною 

оперативною пам’яттю. Крім того, розвиток економетрики стимулювався розвитком 

фінансових ринків та інструментів. У цей час в економетриці починає переважати 

моделювання часових (динамічних) рядів, у процесі чого виникають нові проблеми, що 

вимагають розв’язання – нестаціонарність, волатильність (дисперсність), наприклад, на 

валютних ринках, фондових ринках. 

На сьогодні економетрика володіє значною кількістю різноманітних моделей – від 

великих макроекономічних, що включають декілька сотень, а іноді й тисяч рівнянь, до мали 

коінтеграційних моделей, що призначені для розв’язання специфічних проблем. 

Відомі вчені, що здійснили значний вклад в економетрику: 

1969: Рагнар Фріш, Ян Тінберген – Нобелівська премія присуджена за розвиток і 

застосування динамічних моделей для аналізу економічних процесів. 
1980: Лоуренс Клейн – Нобелівська премія присуджена за створення економетричних 

моделей та їх застосування для аналізу флуктуацій (коливань) в економіці та економічній 
політиці. 

1981: Джеймс Тобін – Нобелівська премія присуджена за аналіз фінансових ринків та їх 
взаємозв’язку з витратами, зайнятістю, виробництвом та цінами. 

1989: Трюгве Хаавельмо – Нобелівська премія присуджена за прояснення імовірнісних 
основ економетрики та аналіз одночасних економічних структур (використання системи 
одночасних рівнянь) 

1995: Роберт Лукас – основний вклад в економетрику отримав назву «критика Лукаса», 
в рамках якої було показано, що звичайні способи оцінки макроекономічних функцій, що 
описують поведінку неурядового сектору економіки, дають неадекватні результати через 
зміну режимів економічної політики. 

2000: Джеймс Хекман та Деніел Мак-Фадден – за розвиток теорії і методів аналізу 
селективних даних та за розвиток теорії й економетричних методів аналізу дискретного 
вибору, тобто вибору рішення з кінцевої кількості альтернатив. 

2003: Роберт Енгл та Клайв Грейнджер – відповідно за методи аналізу економічних 
часових рядів із змінною волатильністю та за методи аналізу економічних часових рядів із 
загальними трендами (коінтеграція). Розробки отримали найбільш широке застосування 
при аналізі фінансових ринків. 

 

1.3. ПОНЯТТЯ МОДЕЛІ. КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ 
Економетрія пов’язана з емпіричним виведенням економічних законів. Тобто для 

отримання кількісної залежності для економічних співвідношень ми використовуємо дані 
фактичні або «спостереження». Дані, як правило, не є експериментальними, оскільки в 
економіці ми не можемо проводити численні експерименти. 

Але це – лише частка роботи економетриста. Він також формулює економічні моделі, 
засновуючись на економічній теорії або на емпіричних даних, оцінює невідомі величини 
(параметри) в цих моделях, робить прогнози (і оцінює їх точність) і дає рекомендації з 
економічної політики. 

У цьому всьому суттєвим є використання моделей. Ейнштейн сказав: «Моделі мають 
бути настільки простими, наскільки можливо, але не простіше». 

У більшості випадків економічні закони виражаються у відносно простій математичній 
формі. 

Розглянемо, наприклад, функцію споживання: 
,lnlnln 210 PYC     



де С – споживання деякого харчового продукту на душу населення в деякому році; 
Y – реальний дохід на душу населення в цьому році; 
P – індекс цін на цей продукт, скоригований (дефльований) на загальний індекс 

вартості життя; 

210 ,,   – константи. 

Це рівняння називається рівнянням поведінки (behavioral equation). Воно описує (в 
середньому) поведінку споживача по відношенню до купівлі даного продукту залежно від 
відносного рівня цін на продукт і реального доходу. 

Закон поведінки буде визначений, як тільки ми знайдемо значення 

коефіцієнтів 2,10 ,  . 

Отже, задача економетрії – визначити (оцінити) ці коефіцієнти з прийнятного набору 
спостережень. Можна задати багато інших питань, що також відносять до економетрії, 
наприклад: 

– чи немає змінних, які слід було б додатково включити в рівняння (наприклад, ціни 
на непродовольчі товари)? 

– чи не слід виключити з рівняння деякі змінні? 
– наскільки коректно виміряні наші дані, являють вони те, що мають являти, за 

нашою думкою? 
– чи вірно, що модель лінійна? чи вірна економічна теорія? 
Наведена модель є статичною. Можливо, більш придатною була б динамічна модель. 

Наприклад, можна припустити, що минулорічний дохід може вплинути на поточний 
рівень споживання. В цьому випадку ми повинні також включити його в рівняння. 

Математичні моделі широко застосовуються в бізнесі, економіці, суспільних науках, 
дослідженні економічної активності і навіть у дослідженні політичних процесів. 

Математичні моделі корисні для більш повного розуміння сутності процесів. Модель 
може бути використана для прогнозу значень залежної змінної в майбутньому. 

Можна виділити 3 основних класи моделей, які застосовуються для аналізу та/або 
прогнозу. 

1. Моделі часових рядів 
До цього класу відносяться моделі: 

Тренда: ttTty  )()( , 

де T(t) – часовий тренд заданого параметричного виду (наприклад, лінійний Т(t)=a+bt); 

t  – випадкова (стохастична) компонента. 

Сезонності: ttSty  )()( , 

де S(t) – періодична (сезонна) компонента. 

Тренда і сезонності: 
t
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tStTty

tStTty









)()()(

)()()(
(адитивна) або (мультиплікативна), 

де T(t) – часовий тренд заданого параметричного виду; 
S(t) – періодична (сезонна) компонента; 

t  – випадкова компонента. 

До моделей часових рядів відноситься багато більш складних моделей, таких, як моделі 
адаптивного прогнозу, моделі авторегресії та ковзного середнього. Такі моделі можуть 
застосуватися, наприклад, для вивчення і прогнозування об’єму продаж авіаквитків, 
попиту на морозиво, короткострокового прогнозу відсоткових ставок і т. п. 

2. Регресійні моделі з одним рівнянням 
У таких моделях залежна (пояснювальна) змінна у представляється у вигляді функції  

),...,,...,(),( 11 pkxxFxf   , 

де kxx ,...,1  – незалежні (пояснювальні) змінні; 

p ,...,1  – параметри. 

Залежно від виду функції ),( xf моделі поділяються на лінійні та нелінійні. 

Лінійні – bkxy   



Нелінійні: 

Експоненційна: ;bxaey   

Степенева (мультиплікативна): xy   

Зворотна: 
x

y
1

10    

Квадратична: 2
210 xbxbby   

Модифікована експонента:   xy  

Крива Гомперця: 
t

Ky  . 

Логістична крива .
1 te

K
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3. Системи одночасних рівнянь 

Ці моделі описуються системами рівнянь. Системи можуть складатися з тотожностей і 

регресійних рівнянь, кожне з яких може, крім пояснювальних змінних, включати в себе 

також пояснювані змінні з інших рівнянь системи. Таким чином, ми маємо тут набір 

поясню-ваних змінних, пов’язаних через рівняння системи. Прикладом може служити 

модель попиту і пропозиції, наведена нижче. Системи одночасних рівнянь вимагають 

відносно більш складний математичний апарат. Вони можуть використовуватись для моделей 

странової економіки та інші.  

Модель попиту та пропозиції.  

Нехай D
tQ  – попит на товар у момент часу t (demand),  

S
tQ  – пропозиція товару в момент часу t (supply), tP  – ціна товару в момент часу t (price 

level), tY – дохід в момент часу t (income). Складаємо таку систему рівнянь «попит – 

пропозиція». 

ttt
S PPQ   13211  (пропозиція). 

ttt
D uYPQ  3211   (попит). 

D
t

S
t QQ   (рівновага). 

Ціна товару tP  і попит на товар S
t

D
tt QQQ   визначаються з рівнянь моделі, тобто є 

ендогенними змінними. Визначними змінними в даній моделі є дохід tY  і значення ціни 

товару в попередній момент часу 1tP  . 

 

1.4. СТАТИСТИЧНА БАЗА ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

Вихідні дані економетричного дослідження, будучи наслідком вимірювальних, 

облікових та контрольних функцій у сфері виробництва, є відображенням реальних 

зв’язків та подій у цій сфері. Висновки, що отримуються в результаті дослідження, 

повністю обумовлені якістю вихідних даних – їх повнотою та достовірністю. При зборі 

даних, у першу чергу, слід орієнтуватися на ціль аналізу. Для розрахунку звичайних 

індексів, наприклад, може бути достатнім округлення значень до цілих чисел. Побудова 

імітаційних моделей з використанням складних операцій та ЕОМ робить обов’язковим 

застосування високоточних даних. 

Статистична база економетричних моделей з погляду її природи може класифікуватися 

за такими критеріями: 

1. За типами ознаки. В економетричних моделях можуть бути застосовані три типи 

ознак – номінальні, рангові, кількісні, що вимі-рюються за чотирма типами шкал 

(найменування, порядку, інтервалів, відношень). Перші відносяться до неметричних, в 

яких зв’язок між об’єктами описується відношеннями еквівалентності, а останні дві – 

метричні, в яких зв’язок між об’єктами може бути представлений рівностями. 

Номінальні ознаки – це ознаки, що визначають якісні невпо-рядковані відмінності 

об’єктів сукупності. Вимірювання цих ознак відбувається за шкалою найменувань, яка 

володіє вельми слабкими числовими властивостями. Для цих шкал допустима лише 



операція рівності-нерівності. Градації номінальних ознак у формі номера або 

найменування просто відрізняють один об’єкт від іншого (або групи об’єктів). При 

дослідженні можна лише відмічати наявність або відсутність даної градації ознаки у 

одиниць сукупності і підрахувати кількість одиниць, що володіють або не володіють 

даною ознакою. Якщо номінальна ознака є альтернативною, то вона зазвичай позначається 

через 0 (відсутність ознаки) або 1 (наявність ознаки). Наприклад, позначення статі – 

чоловік або жінка, успішний або неуспішний студент, рентабельний або нерентабельний 

бізнес, проведення або відсутність певної економічної політики тощо. Подібне 

представлення даних в економетричному аналізі отримало назву dummy-змінних або 

дихотомічних (бінарних) змінних. 

Рангові ознаки – це ознаки, що породжують впорядковане розбиття сукупності на 

класи. Вимірювання цих ознак відбувається за шкалою порядку, що допускає операції 

рівність-нерівність та більше-менше. В цій шкалі можливе також будь-яке монотонне 

перетворення. Наприклад, типова рангова ознака – сортність продукції. Вона характеризує 

покращення якості від нижчого ґатунку до вищого. Відповіді експерті зазвичай також 

виражаються у вигляді рангових ознак (балів). Це ж стосується і системи кваліфікації 

працівників, рівня освіти, результатів психологічних тестів тощо. 

Ознака називається кількісною, якщо її значення характеризуються числами і вона 

може бути виміряна за кожною одиницею сукупності. Вони дають числову 

характеристику ступеня прояву властивостей явища. Вимірювання кількісних ознак 

відбувається за двома шкалами: шкалі інтервалів та шкалі відношень. Для шкали 

інтервалів допустиме позитивне лінійне перетворення і виконання таких операцій: 

рівність-нерівність, більше-менше і рівність інтервалів. Остання властивість дозволяє 

ввести одиницю вимірювання. Для шкали відношень допустимі всі можливі арифметичні 

операції. 
2. За мірою охоплення даних:  
– просторові дані (cross – sectional data); 
– часові ряди (time-series data). 
Просторові дані описуються варіаційними рядами. 
Варіаційні ряди – це ряди даних, які показують кількісну міру певної ознаки у всіх 

об’єктів однієї сукупності, наприклад, заробітна плата у викладачів однієї кафедри, вік 
студентів першого курсу і та інші. 

Найбільш поширеними характеристиками варіаційних рядів є середні рівні та міри 

розсіювання. 

Середні: 
– середня арифметична: 
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де x середня арифметична, ix  – I – та варіанта; in – частота i-ї варіанти. 

– медіана: 

1 ke xM для непарної кількості членів ряду 12  kn ; 

2

)( 1
 kk

e

xx
M  для парної кількості членів ряду kn 2 ; 

– мода. 

Міри розсіювання: 

– дисперсія:   
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– середньоквадратичне відхилення: 
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– коефіцієнт варіації )(V : 

%100*
x

V


 . 

Часові дані описуються динамічними рядами:  
Динамічним рядом називається послідовність спостережень за процесом або явищем у 

рівновіддалені проміжки часу. 

Характеристиками динамічного ряду також є середні: 
– середня хронологічна: 
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 (для порівняльного аналізу двох або кількох динамічних рядів, наприклад, 

зарплата у промисловості та в цілому по країні тощо). 
– середній абсолютний приріст: 
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(як швидко змінюється кінцевий рівень ряду відносно початкового). 
– середній коефіцієнт зростання  
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x
k  (середня швидкість зміни економічного процесу). 

– середній коефіцієнт приросту  
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Міри відхилення: 

– дисперсія :   22 )(
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Середня сума відхилень дорівнює нулеві: 
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– середньоквадратичне відхилення: 
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Під час збору та обробки інформації слід дотримуватися таких правил: 
1. Необхідно, щоб усі рівні динамічних рядів були порівняними (як у вимірюванні, 

так і в охопленні, методиці). Непорівнянність даних може бути значною, якщо присутні 
сезонні чи інші періодичні коливання. Усунення цих коливань можливе з використанням 
певних математико-статистичних процедур та тестів. 

2. Має бути однаковий масштаб виміру даних. При цьому, якщо дані вимірюються в 
грошових показниках, то необхідно враховувати інфляцію, обмінний курс тощо. 

3. Слід враховувати особливості об’єктів вимірювання та використовувати відносні, а 

не абсолютні показники. Наприклад, недоцільно порівнювати ВВП України та Росії за 

його абсолютним значенням, оскільки наявні значні відмінності за величиною території, 

кількості населення, корисних копалинах, структурі національного виробництва тощо. 

Більш доцільним є використання, наприклад, ВВП на одного працюючого або на одну 

особу. 

 



1.5. ПРИКЛАДИ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

Економетрія найчастіше пов’язана з аналізом та побудовою макроекономічних моделей 

економіки і макроекономічних агрегатів. Це й не дивно, бо аналіз найбільш агрегованих, 

спрощених моделей дає перше уявлення про стан або розвиток економічних процесів у 

суспільстві. Подальший розвиток моделей дозволяє глибше проникнути до сутності явища, 

ширше виявити взаємозв’язки та необхідні умови розвитку в тому чи іншому напрямку. 

Щоб зрозуміти принципи побудови економетричних моделей, почнемо з конкретних 

прикладів. 

1. Модель валового національного продукту 

На початку розглянемо найпростішу модель ВНП, розрахованого за витратами для 

закритої економіки: 

GICY  ; 

Найбільш поширеною гіпотезою є те, що С залежний від Y ])1[( Y , норми сплачування 

податків )( та норми позичкового процента )(r . Це можна умовно записати як 

),)1(( rYfC  . 

Виходячи з економічної теорії, на часткові похідні функції f можна накласти такі 

обмеження  

0;10  ry ff , 

де yf  – гранична схильність до споживання. 

Інвестиції можна розглядати як функцію від зміни ВНП та норми процента, тобто 

),( rYI  ; .0,0  rY   

Зміни ВВП характеризують зміни прибутку, що залишається у населення, зростання 

якого, у свою чергу, позитивно впливає на інвестиції. 

Припущень, які відносяться до зміни урядових витрат, ми не розглядаємо. Тому 

отримаємо модель з трьома рівностями: 

),(

),)1((

rYI

rYfC

GICY









  

У моделі треба одночасно оцінити три змінні C, I таY. Їхні значення залежать від G, r та 

 . Тому при конструюванні моделі ми постаємо перед вибором, що є звичайним явищем в 

економетрії: як розглядати ці величини – як незалежні (екзогенні) чи як залежні ще від 

інших додаткових факторів (ендогенні).  

Якщо ми будуватимемо функціональні залежності, що пов’язують також змінні G, r та 

  з іншими величинами, то ми збільшимо початкову модель ще на три рівняння. Потім 

можемо будувати ще рівняння і ще. Де ж кінець? Усе залежить від ступеня спрощеності. 

Отже, другий підхід буде ускладнювати модель, оскільки опис одних змінних буде 

вимагати введення до моделі інших змінних, тому в даному випадку доцільно розглянути 

ці величини як незалежні. 

Побудована модель відтворює якісний рівень опису та є несто-хастичним аналогом 

економетричної моделі. 

2. Класична модель економіки 

Описує основні проблеми економіки з погляду класичного та неокласичного підходів. 

Виходить з таких припущень: 

1. В економіці є два види дійових осіб – фірми та домогосподарства. 

2. Розглядається тільки один товар. 

Модель розглядає 4 ринки: 

– ринок товарів, де пропозиція товарів SY  збігається з попитом споживачів С та 

попитом на інвестиції І; 

– ринок праці, де збігається пропозиція праці SN  з попитом DN ; 



– ринок капіталу, де збігається пропозиція капіталу S (заощадження) з попитом на 

капітал 
p

BI
S  (де SB – номінальний потік облігацій, який вимірюється в грошових 

одиницях); 

– ринок грошей. 

Припускається, що перші три ринки є досконало конкурентними, тому на кожному з 

них встановлюється єдина ціна, тобто: 

– рівень цін (P); 

– номінальна заробітна плата (W); 

– ставка процента (i). 

Оскільки ми абстрагуємось від грошей, то важливим є лише співвідношення W/P – 

реальна заробітна плата. 

Класична модель включає: 

– функції попиту і пропозиції праці, тобто: 

– )(
P

W
N d ; )(

P

W
N s ; 

– виробничу функцію )(NfY  ; 

– функції заощадження та інвестицій )(iSS  , )(iII  ; 

– рівняння Кембриджа YPkM ** . 

Додаючи до цього тотожність W=(W/P)P, отримуємо одночасні рівняння для класичної 

моделі: 

** )()( N
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W
NN
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W
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*)( YNfY  ; 
*)()( iiIiS  ; 
*** PYPkM  ; 

**)( WP
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W
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Вказані рівняння – це 6 нестохастичних аналогів симультативних рівнянь (перше 

рівняння містить у собі два рівняння). 

Отримана модель є суто теоретичною. Кількісні значення цієї моделі будуть абсолютно 

відрізнятися для різних країн чи регіонів. Для переходу до кількісного рівня опису 

розглянутих вище моделей і потрібен економетричних підхід, який оперує кількісними 

значеннями всіх величин, задіяних у моделі, та дозволяє не тільки побудувати явний 

вигляд функції зв’язку, а й глибоко проаналізувати сутність самої моделі. 

Для перетворення нестохастичних моделей у економетричні слід здійснити такі етапи 

економетричного аналізу: 

1. Формулювання теорії та гіпотези. 

2. Розробка економетричної моделі для перевірки цієї теорії. 

3. Оцінка параметрів цієї моделі. 

4. Перевірка моделі, статистичні висновки 

5. Прогнозування на основі отриманої моделі. 

6. Застосування моделі (для контролю тощо). 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Дайте визначення предмету курсу «Економетрика». 

2. У чому була необхідність створення дисципліни економетрики? 

3. Яка роль економетрики в сучасних дослідженнях макроекономічних процесів, 

фінансових ринків? 

4. Які основні етапи в розвитку дисципліни можна виділити? 

5. Розкрийте сутність поняття «модель». Які види економетричних моделей можна 



визначити? 

6. Які типи вихідних даних можуть бути використані при побудові економетричних 

моделей? 

7. Назвіть приклади застосування економетричних моделей на практиці. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

1. Оцініть переваги і недоліки економетричного моделювання:  

а) господарської діяльності виробничого підприємства; 

б) функціонування літака; 

в) функціонування фондової біржі; 

г) інфляційних процесів в Україні; 

д) функціонування економічної системи. 

2. Проаналізуйте модель споживання Кейнса C=a+b*DI. Визначте її тип (лінійна, 

нелінійна). Який вигляд (стохастичний чи нестохастичний) має модель? Якщо параметри a 

та b набудуть числових значень, який вигляд (стохастичний чи нестохастичний) набуде 

модель? 

3. Відповідно до запитання 2, надайте характеристику моделі Кобба-Дугласа. 

4. У таблиці наведено дані за 2002-2009 роки за розміром номіна-льного ВВП (у 

фактичних цінах) та кількості економічно активного населення.  

 

Вихідні дані до задачі 4 

Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ВВП, млн грн 225 810 267 344 345 113 441 452 544 153 720 731 948 056 914 720 

Економічно 

активне 

населення, 

тис. осіб 

22 231,9 22 171,3 22 202,4 22 280,8 22 245,4 22 322,3 22 397,4 22 150,3 

 

а) Зобразіть графічно динаміку кожного економічного показника за роками та зробіть 

висновок щодо можливої форми моделі (лінійної чи нелінійної). Якщо обрано нелінійну 

модель, то яку саме? 

б) Зобразіть графічно залежність номінального ВВП від кількості економічно активного 

населення та також зробіть висновок щодо можливої форми залежності. 



ТЕСТИ 

1. Слово «економетрика» буквально означає: 
а) «вимірювання економіки»; 
б) кількісне вираження тих зв’язків і співвідношень, які розкриті і обґрунтовані 

економічною теорією; 
в) наука про вимірювання і аналіз економічних явищ та їх взаємозв’язків; 
г) поєднання економічної теорії, статистичних та математичних методів. 

2. Економетрика як дисципліна – це: 
а) «вимірювання економіки»; 
б) кількісне вираження тих зв’язків і співвідношень, які розкриті і обґрунтовані 

економічною теорією; 
в) наука про вимірювання і аналіз економічних явищ та їх взаємозв’язків; 
г) поєднання економічної теорії, статистичних та математичних методів. 

3. Тлумачення терміну «економетрика» може бути подане як: 
а) «вимірювання економіки»; 
б) кількісне вираження тих зв’язків і співвідношень, які розкриті і обґрунтовані 

економічною теорією; 
в) наука про вимірювання і аналіз економічних явищ та їх взаємозв’язків; 
г) поєднання економічної теорії, статистичних та математичних методів. 

4. Економетрика переслідує такі цілі: 
а) прогноз економічних показників, що характеризують стан і розвиток аналізованої 

системи (ВВП, інфляція, прибуток, зарплата, обсяги виробництва, рівноважна ціна тощо); 
б) імітація різноманітних можливих сценаріїв соціально-економічного розвитку 

аналізованої системи, коли статистично виявлені взаємозв’язки між її різними 
характеристиками використовуються для відстеження того, як можливі зміни тих чи 
інших параметрів впливають на значення характеристик, що нас цікавлять; 

в) встановлення меж застосування економічних теорій; 
г) усі відповіді вірні. 

5. Одним з перших емпірично виведених законів в економіці став: 
а) закон Ома; 
б) закон Кінга; 
в) закон Ньютона; 
г) вірної відповідь відсутня. 

6. Необхідність моделювання в економіці викликана: 

а) тим, що застосування моделей популяризується у зв’язку із розвитком математики і 

статистики; 

б) неможливістю або недоцільністю ставити експерименти над великою кількістю 

об’єктів дослідження; 

в) існуванням багатьох непідтверджених теорій та гіпотез; 

г) немає вірної відповіді. 

7. Економетрична модель має включати: 

а) усі можливі фактори, які визначають характер явища чи процесу; 

б) не більше двох факторів для простоти моделювання; 

в) найбільш вагомі фактори, сукупний вплив яких перевищує вплив другорядних подій 

і явищ; 

г) немає вірної відповіді. 

8. Моделі часових рядів обов’язково містять: 

а) сезонність; 

б) випадкову компоненту; 

в) структурні фактори; 

г) усі відповіді вірні. 

9. Яскравим прикладом системи одночасних рівнянь є: 

а) модель макроекономічної рівноваги; 



б) модель ринкової рівноваги; 

в) модель ВВП; 

г) вірні а) та б); 

д) вірні б) та в). 

10. Операції «додавання» можуть бути застосовані до: 

а) номінальних змінних; 

б) рангових змінних; 

в) кількісних змінних; 

г) усі відповіді вірні. 

11. Операції «рівно-нерівно» можуть бути застосовані до: 

а) номінальних змінних; 

б) рангових змінних; 

в) кількісних змінних; 

г) усі відповіді вірні. 

12. При моделюванні важливо, щоб статистичні дані: 

а) мали однаковий масштаб вимірювання; 

б) були співставними за змістом; 

в) були виміряні за однаковою методикою; 

г) усі відповіді вірні. 

 


