
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 2  

з курсу ”Економетричний аналіз” 
 

Змістовий модуль 2. Специфікація моделі.  

  Мультиколінеарність. Фіктивні змінні.  

  Нелінійні функціональні залежності. 

 
З метою дослідження мультиколінеарності у початковій моделі, яка побудована в інд. 

завданні 1:  

1. Зробити висновок про наявність мультиколінеарності на основі візуального аналізу t-

статистик параметрів і F-статистики моделі.  

2. Обчислити фактори інфляції дисперсії (VIF) для кожної екзогенної змінної. 

3. На основі обчислених VIF для кожної екзогенної змінної обчислити часткові 

коефіцієнти детермінації Rj
2, порівняти їх із коефіцієнтом детермінації початкової 

моделі; зробити висновок щодо ступеня мультиколінеарності. 

4. Для кожної екзогенної змінної обчислити число зумовленості λmin / λj, порівняти його 

з 0,001. 

5. Для кожної екзогенної змінної обчислити її вклад у декомпозиції дисперсії (Variance 

Decomposition Proportions); порівняти обчисленні значення з 0,5; зробити висновок 

щодо корельованості змінних.  

 

Для врахування детермінованих змін, провести дослідження моделей, що містять фіктивні 

змінні зсуву: 

6. Створити фіктивні змінні, що відображають зсув, пов'язаний з кризовими явищами 

(починаючи з 4 кварталу 2008 року), та зсув, пов'язаний зі змінами, які виникли 

внаслідок революції (початок 2014 року). Зобразити їх графічно на одному рисунку. 

7. Оцінити окремо: 3 моделі, які містять першу фіктивну змінну зсуву, вводячи її в 

модель трьома різними способами. Проаналізувати значущість введених змінних; 

зробити висновок щодо напрямку, величини та значущості змін параметрів моделі; 

висновок про вплив кризи.  

8. Оцінити 3 моделі, які містять другу фіктивну змінну зсуву. Проаналізувати 

значущість введених змінних; зробити висновок щодо напрямку, величини та 

значущості змін параметрів моделі; висновок про вплив революції.  

9. Оцінити 1 модель, яка містять обидві фіктивні змінні зсуву, з урахуванням усіх 

можливих змін структури моделі. Проаналізувати значущість введених змінних.  

10. Провести порівняння коефіцієнтів та відповідних впливів екзогенних змінних для 3 

періодів: до кінця 2008 р., впродовж 2009 – 2013 рр, починаючи з  

2014 р. 

 

 

Для дослідження структурних змін у моделюванні, для початкової моделі, яка не містить 

жодних фіктивних змінних: 

11. Обчислити значення статистик Чоу (Chow Breakpoint Test та Chow Forecast Test) для 

двох можливих дат зміни структури моделі (4 кв. 2008 р. та 1 кв. 2014 р). Зробити 

висновок щодо статистичної значущості наявності таких змін. 

12. Використовуючи підхід Куандта – Ендрю (Quandt-Andrews Breakpoint Test) обчислити 

значення статистик відношення правдоподібності для усіх можливих дат; зобразити їх 

графічно у вигляді стовпчастої діаграми; обчислити максимальне значення 

статистики; зробити висновок про період змін структури. 



13. Використовуючи Multiple Breakpoint Tests визначити найбільш відповідну дату (чи 

дати) зміни моделі. 

14. Побудувати графік рекурсивних залишків і значень CUSUM статистики, зробити 

короткий висновок. 

15. Побудувати графіки рекурсивних коефіцієнтів для усіх параметрів моделі (на окремих 

рисунках), за необхідності звузити діапазон значень на осі Oy. Зробити короткі 

висновки про зміну кожного параметра базуючись на візуальному аналізі отриманих 

графіків. 

 

Для врахування сезонних коливань, провести дослідження моделей, що містять фіктивні 

сезонні змінні: 

16. Побудувати графіки, які описують динаміку змінних у кожному кварталі (сезонні 

графіки), для ендогенної та усіх екзогенних змінних. Проаналізувати отримані 

зображення. 

17. Оцінити модель, яка містить 3 сезонні фактори. Зробити висновок щодо їх 

значущості. 

18. Протестувати значущість відмінності між 1 і 2, 1 і 3, 1 і 4 кварталами. 

19. Протестувати значущість відмінності між 2 і 3, 2 і 4, 3 і 4 кварталами. 

20. Протестувати сукупну значущість усіх сезонних факторів. 

 

Для оцінювання темпу зміни ендогенної змінної дослідити різні моделі, кожного разу 

зображаючи реальні та оцінені значення ендогенної змінної на одному рисунку разом із 

залишками моделі: 

21. Оцінити логарифмічну модель лінійного тренду (містить log(y), константу та тренд). 

Зробити висновок щодо темпів росту ендогенної змінної. 

22. У попередню модель ввести фіктивну змінні зсуву кінця 2008 р. Зробити висновок про 

значущість зміни темпу росту. Визначити  темп росту до та після вказаної дати. 

23. У попередню модель ввести фіктивну змінні зсуву початку 2014 р. Зробити висновок 

про значущість зміни темпу росту. Визначити темп росту після вказаної дати. 

24. Оцінити модель лінійного тренду без фіктивних змінних на різних підвибірках (до 

3кв. 2008 р.; з 4 кв. 2008 р. до 4 кв. 2013 р.; починаючи з 1 кв. 2014 р). Порівняти 

отримані оцінки з оцінками моделей з фіктивними змінними. 

25. Оцінити логарифмічну модель квадратичного тренду. Проаналізувати значущість 

параметрів. 

 

Дослідити нелінійні специфікації: 

26. Двічі застосувати Ramsey's RESET Test, включаючи  2 та 3 степінь y^. Проаналізувати 

отримані результати. 

27. Оцінити модель, кожна змінна в якій є натуральним логарифмом початкових змінних. 

Проаналізувати значущість змінних та адекватність моделі. Описати економічний 

зміст отриманих числових значень параметрів. 

28. Порівняти результати лінійної та логарифмічно – лінійної моделі. Зобразити реальні 

та оцінені значення ендогенної змінної на одному рисунку разом із залишками, для 

кожної з цих моделей. 

29. Побудувати графік перших різниць ендогенної змінної (Δyt = yt - yt-1) та графік перших 

різниць її натуральних логарифмів (Δln yt = ln yt – ln yt-1). Проаналізувати амплітуду 

коливань у кожному випадку. 

30. Оцінити модель, що містить логарифми змінних, змінну тренду, фіктивні змінні зсуву 

та сезонності. Описати економічний зміст отриманих числових значень параметрів. 

Зобразити реальні та оцінені значення ендогенної змінної на одному рисунку разом із 

залишками. Проаналізувати отримані результати. 
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