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1. Створення робочого файлу. Імпортування даних 

2. Індивідуальне завдання, графічний аналіз даних

3. Описові статистики, групи

4. Програма 1 (пункти 1-8 індивідуального)  

5. Програма 1 (пункти 9-11 індивідуального)

Пакет EViews
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Пакет EViews
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Дані в Exel файлі
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Створення EViews файлу
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Створення EViews файлу
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Створення EViews файлу
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Імпортування даних

Натягнути Exel файл 
на відкрите 
EViews вікно
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1. Створення робочого файлу. Імпортування даних 

2. Індивідуальне завдання, графічний аналіз даних

3. Описові статистики, групи

4. Програма 1 (пункти 1-8 індивідуального)  

5. Програма 1 (пункти 9-11 індивідуального)

Пакет EViews
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Дані :  GDP – Gross Domestic Product (ВВП - валовий внутрішній продукт);

LF – Labor Force (робоча сила);

Pop – Population (населення);

UR – Unemployment Rate (рівень безробіття).

1. описати зміст рядів, що досліджуються, оформити дані у вигляді таблиці

2. графічно зобразити динаміку рядів, коротко описати їх візуальні властивості

3. обчислити середнє значення кожного ряду, дисперсію, середньоквадратичне відхилення,

коефіцієнти асиметрії та ексцесу

4. побудувати декілька Scatter діаграм залежності між GDP та кожною з обраних екзогенних

змінних (LF, Pop, UR)

5. вибравши LF як екзогенну змінну, обчислити Sxx, Syy, Sxy

6. оцінити параметри лінійної двофакторної регресійної моделі, вказати їх економічний зміст

7. обчислити оцінені значення залежної змінної, графічно зобразити їх разом з вихідними даними,

а також зобразити розподіл даних навколо лінії регресії (Scatter plot)

8. обчислити залишки моделі, зобразити їх графічно, обчислити суму залишків моделі

9. обчислити суми TSS, RSS, ESS, коефіцієнт детермінації моделі

10. оцінити невідому дисперсію збурень моделі s2, обчислити стандартні похибки параметрів

11. оцінити параметри, зобразити розподіл даних навколо лінії регресії, зобразити залишки, обчислити

коефіцієнт детермінації, оцінити s2 та стандартні похибки для трьох простих регресій GDP

стосовно кожної із екзогенних змінних LF, Pop, UR

12. протестувати значущість параметрів на основі тесту Стьюдента, зробити економічний висновок;

13. визначити довірчі інтервали параметрів (90%, 95%. 99%)

14. протестувати гіпотезу H0:  = 0 (для певного значення 0) для різних рівнів значущості

15. протестувати адекватність моделі на основі тесту Фішера
15

Індивідуальне завдання 1
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Графіки в EViews



1. Створення робочого файлу. Імпортування даних 

2. Індивідуальне завдання, графічний аналіз даних

3. Описові статистики, групи

4. Програма 1 (пункти 1-8 індивідуального)  

5. Програма 1 (пункти 9-11 індивідуального)

Пакет EViews
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Вибірка: x1 , … , xn

Реалізація випадкових величин X1 , … , Xn

i.d.d (independent identically distributed)
незалежні, однаково розподілені

озподіл ймовірностей – f (x, θ)
θ – вектор невідомих параметрів

реалізації випадкових величин

x1 , … , xn – вибірка (sample)
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• середнє (mean)

• дисперсія (variation) ,

• стандартне відхилення (standard deviation)

• коваріація (covariation)

• коефіцієнт кореляції (correlation)

• асиметрія (skewness)

• ексцес (kurtosis) 
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Jarque-Bera =
(n/6) (S2 + (K-3)2/4) ~ χ2[2]

H0: S=0, K=3
(нормальний розподіл)

3.   обчислити середнє значення кожного ряду, дисперсію, 

середньоквадратичне відхилення, коефіцієнти асиметрії та  ексцесу
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3.   обчислити середнє значення кожного ряду, дисперсію, 

середньоквадратичне відхилення, коефіцієнти асиметрії та  ексцесу
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Групи в EViews



1. Створення робочого файлу. Імпортування даних 

2. Індивідуальне завдання, графічний аналіз даних

3. Описові статистики, групи

4. Програма 1 (пункти 1-8 індивідуального)  

5. Програма 1 (пункти 9-11 індивідуального)

Пакет EViews
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Вступ до EViews



Дані :  GDP – Gross Domestic Product (ВВП - валовий внутрішній продукт);

LF – Labor Force (робоча сила);

Pop – Population (населення);

UR – Unemployment Rate (рівень безробіття).

1. описати зміст рядів, що досліджуються, оформити дані у вигляді таблиці

2. графічно зобразити динаміку рядів, коротко описати їх візуальні властивості

3. обчислити середнє значення кожного ряду, дисперсію, середньоквадратичне відхилення,

коефіцієнти асиметрії та ексцесу

4. побудувати декілька Scatter діаграм залежності між GDP та кожною з обраних екзогенних

змінних (LF, Pop, UR)

5. вибравши LF як екзогенну змінну, обчислити Sxx, Syy, Sxy

6. оцінити параметри лінійної двофакторної регресійної моделі, вказати їх економічний зміст

7. обчислити оцінені значення залежної змінної, графічно зобразити їх разом з вихідними даними,

а також зобразити розподіл даних навколо лінії регресії (Scatter plot)

8. обчислити залишки моделі, зобразити їх графічно, обчислити суму залишків моделі

9. обчислити суми TSS, RSS, ESS, коефіцієнт детермінації моделі

10. оцінити невідому дисперсію збурень моделі s2, обчислити стандартні похибки параметрів

11. оцінити параметри, зобразити розподіл даних навколо лінії регресії, зобразити залишки, обчислити

коефіцієнт детермінації, оцінити s2 та стандартні похибки для трьох простих регресій GDP

стосовно кожної із екзогенних змінних LF, Pop, UR

12. протестувати значущість параметрів на основі тесту Стьюдента, зробити економічний висновок;

13. визначити довірчі інтервали параметрів (90%, 95%. 99%)

14. протестувати гіпотезу H0:  = 0 (для певного значення 0) для різних рівнів значущості

15. протестувати адекватність моделі на основі тесту Фішера
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Індивідуальне завдання 1
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ПРОГРАМА - Індивідуальне завдання 1

' закрити все, що було зроблено до цього

close @wf

close all

' створити новий робочий файл 

wfcreate(wf=assignmet_1, page=tasks_1_8) q 2008q2 2017q4

' імпортувати дані з Exel файлу 

‘(d:\MARIANNA\4__PRESENTATION\1_class\econometrics_I\2018\programs\Data.xlsx 

– це шлях до файлу на комп’ютері у викладача)

import d:\MARIANNA\4__PRESENTATION\1_class\econometrics_I\

2018\programs\Data_as1.xlsx @freq q 2008q2

' GDP – Gross Domestic Product 

' LF - Labor Force

' Pop – Population 

' UR – Unemployment Rate

Створення EViews файлу, імпорт даних
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ПРОГРАМА - Індивідуальне завдання 1

' 1. Оформити дані у вигляді таблиці

group group_all gdp lf pop ur

freeze(data_all) group_all 

' 2. Графічно зобразити динаміку рядів

' окремо gdp

freeze(graph_gdp) gdp.line

' окремо решта змінних lf, pop, ur

freeze(graph_lf) lf.line

freeze(graph_pop) pop.line

freeze(graph_ur) ur.line

' графік усіх змінних разом на одному рисунку – з групи

freeze(graph_together) group_all.line

Графіки, групи, таблиці
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ПРОГРАМА - Індивідуальне завдання 1

' 3. Обчислити середнє значення, дисперсію, середньоквадратичне відхилення, 

коефіцієнти асиметрії та ексцесу

series mean_gdp=@mean(gdp)

series variation_gdp=@vars(gdp)

series stdev_gdp=@stdev(gdp)

series skewness_gdp=@skew(gdp)

series kurtosis_gdp=@kurt(gdp)

‘ аналогічно можна знайти для решти змінних lf, pop, ur

' Загальні команди для таблиці статистичних характеристик

‘ окремо

freeze(stat_gdp) gdp.stats 

freeze(stat_lf) lf.stats 

‘ для усіх разом – з групи

freeze(stat_all) group_all.stats

Описові характеристики вибірки
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4. побудувати  декілька Scatter діаграм залежності між GDP та

кожною з обраних екзогенних змінних
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4. побудувати  декілька Scatter діаграм залежності між GDP та

кожною з обраних екзогенних змінних
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ПРОГРАМА - Індивідуальне завдання 1

' 4. Побудувати Scatter діаграми залежності між GDP та кожною з обраних 

екзогенних змінних

group group_gdp_lf lf gdp

‘ Scatter графік групи з 2 змінних

group_gdp_lf.scat 

‘ Scatter графік разом з лінією регресії

group_gdp_lf.scat linefit()

‘ АБО відразу створити і зберегти 

freeze(scat_gdp_lf) group_gdp_lf.scat linefit()

‘ видалити групу  

delete group_gdp_lf

Scatter графіки 
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ПРОГРАМА - Індивідуальне завдання 1

'  5. Обчислити S_xx, S_xy, S_yy

genr  S_yy=@sumsq((gdp-mean_gdp))

'або genr  S_yy=@sumsq((gdp-@mean(gdp)))

genr S_lf_y=@sum((lf-@mean(lf))*(gdp-@mean(gdp)))

genr S_lf_lf=@sumsq((lf-@mean(lf)))

'  6. Оцінити параметри лінійної двофакторної регресійної моделі

‘ beta

series beta_lf= S_lf_y / S_lf_lf

‘ alpha

series alpha_lf=@mean(gdp)-beta_lf*@mean(lf)

Оцінки параметрів простої регресії 
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ПРОГРАМА - Індивідуальне завдання 1

'  7. Обчислити оцінені значення залежної змінної, графічно зобразити їх разом з 

вихідними даними

genr gdp_hat_lf=alpha_lf+ beta_lf*lf

group group_gdp_hat gdp gdp_hat_lf

freeze(graph_gdp_hat_lf) group_gdp_hat.line

'  Графік залежності y та y^ від x

group group_gdp_fit lf gdp gdp_hat_lf

group_gdp_fit.scat

'  8. Обчислити залишки моделі, зобразити їх графічно, обчислити суму залишків 

моделі

genr residuals_lf=gdp - gdp_hat_lf

freeze(graph_res_lf) residuals_lf.line

genr sum_res_lf=@sum(residuals_lf)

Оцінені значення y^, залишки



1. Створення робочого файлу. Імпортування даних 

2. Індивідуальне завдання, графічний аналіз даних

3. Описові статистики, групи

4. Програма 1 (пункти 1-8 індивідуального)  

5. Програма 1 (пункти 9-11 індивідуального)

Пакет EViews
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ПРОГРАМА - Індивідуальне завдання 1

' 9  обчислити суми TSS, RSS, ESS

genr TSS_lf=@sumsq(gdp-@mean(gdp))

genr RSS_lf=@sumsq(gdp_est_lf-@mean(gdp))

genr ESS_lf=@sumsq(gdp-gdp_est_lf)

‘ перевірити чи TSS=RSS+ESS

genr TSS_lf2=RSS_lf +ESS_lf

‘ коефіцієнт детермінації моделі

genr R2_lf=RSS_lf/TSS_lf

‘ 10  оцінити невідому дисперсію збурень моделі s2

genr s2_lf=@sumsq(residuals_lf)/(@obssmpl-2)

genr s_lf=@sqrt(s2_lf)

‘ обчислити стандартні похибки параметрів

genr s_beta_lf=s_lf/@sqrt(S_lf_lf)

genr s_alpha_lf=s_lf*@sqrt(1/@obssmpl+(@mean(lf)^2)/S_lf_lf)

Коефіцієнт детермінації
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ПРОГРАМА - Індивідуальне завдання 1

' 2. Створюємо графіки кожного ряду окремо але за допомогою циклу 

for %var gdp lf pop ur

freeze(graph_{%var}) {%var}.line

next

' 3. Статистичні характеристики

for %var gdp lf pop ur

series mean_{%var}=@mean({%var})

series stdev_{%var}=@stdev({%var})

series skewness_{%var}=@skew({%var})

series kurtosis_{%var}=@kurt({%var})

next

'  4. Побудувати Scatter діаграми залежності між GDP та кожною з обраних екзогенних змінних

for %var lf pop ur

group gr2_{%var} {%var} gdp

freeze(scat_{%var}) gr2_{%var}.scat linefit()

delete gr2_{%var} 

next

''  5. Обчислити S_xx, S_xy, S_yy

for %var lf pop ur

genr S_{%var}_y=@sum(({%var}-@mean({%var}))*(gdp-@mean(gdp)))

genr S_{%var}_{%var}=@sumsq(({%var}-@mean({%var})))

next

Цикли
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ПРОГРАМА - Індивідуальне завдання 1

'  6. Оцінити параметри лінійної двофакторної регресійної моделі

for %var lf pop ur

series beta_{%var}= S_{%var}_y / S_{%var}_{%var}

next

for %var lf pop ur

series alpha_{%var}=@mean(gdp)-beta_{%var}*@mean({%var})

next

'  7. Обчислити оцінені значення залежної змінної, графічно зобразити їх разом з вихідними даними

for %var lf pop ur

genr gdp_hat_{%var}=alpha_{%var}+ beta_{%var}*{%var}

group group_gdp_{%var} gdp gdp_hat_{%var}

freeze(graph_gdp_hat_{%var}) group_gdp_{%var}.line

'  Графік залежності y та y^ від x

group group_gdp_fit_{%var} {%var} gdp gdp_hat_{%var}

group_gdp_fit_{%var}.scat 

next

'  8. Обчислити залишки моделі, зобразити їх графічно, обчислити суму залишків моделі

for %var lf pop ur

genr residuals_{%var}=gdp - gdp_hat_{%var}

freeze(graph_res_{%var}) residuals_{%var}.line

next

Цикли



Coursera ( https://www.coursera.org )

• Econometrics, National Research University Higher School of Economics

https://www.coursera.org/learn/ekonometrika

EdX ( https://www.edx.org/ )

• Python for Data Science, University CSanDiego

https://courses.edx.org/courses/course-v1:UCSanDiegoX+DSE200x+1T2018/course/

• Macroeconomic Forecasting, International Monetary Fund

https://courses.edx.org/courses/course-v1:IMFx+MFx+1T2017/course/

Курс з аналізу даних
https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322626/

Платформи онлай - курсів

https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/learn/ekonometrika
https://www.edx.org/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:UCSanDiegoX+DSE200x+1T2018/course/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:IMFx+MFx+1T2017/course/
https://habrahabr.ru/company/ods/blog/322626/
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Дякую за увагу!

Успіхів у моделюванні !      
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