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ВСТУП 
 Методичні вказівки призначаються для надання допомоги студентам в 

організації самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичні методи та 
моделі (Економетрика)». 

 Результативність самостійної роботи забезпечується системою контролю, 
яка включає наступні етапи: 

 виконання індивідуальних домашніх завдань; 
 виконання контрольних робіт; 
 виконання та складання підсумкового завдання з теми; 
Методичні вказівки містять робочу програму модуля та завдання  для 

самостійної роботи. 
 Методичні вказівки містять робочу програму модуля і перелік тестових 

завдань для складання модульного контролю. 
 

ПРОГРАМА МОДУЛЯ №1 
Багатофакторна класична лінійна модель. Метод МНК. 

Мультиколінеарність. 
 Тема 1. Парна лінійна економетрична модель.  

Тема 2. Множинна лінійна регресія. 
Тема 3. Мультиколінерність. 

 
Перелік тестових завдань з розділів «Багатофакторна класична лінійна 

модель», «Мультиколінеарність» 

1. Діаграма розподілу – це: 
а) лінія, що відображає зв’язок між незалежною і залежною змінними; 
б) інша назва простої регресії; 
в) інша назва множинної регресії; 
г) графік значень незалежної і залежної змінних; 
д) лінія з нахилом a і перетином b. 

 
2. Лінійна регресія: 
а) лінія, що відображає зв’язок між незалежною і залежною змінними; 
б) інша назва простої регресії; 
в) лінія, яка завжди має нахил, що дорівнює 1; 
г) графік значень незалежної і залежної змінних; 
д) лінія, яка завжди має нахил, що дорівнює 0. 

 
3. Нахил: 
а) точка, де лінія регресії перетинає вісь у; 
б) вимірює придатність лінії регресії; 
в) вимірює зв’язок між залежною і незалежною змінними; 
г) завжди дорівнює 1; 
д) інша назва коефіцієнти детермінації. 
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4. Перетин: 
а) точка, де лінія регресії перетинає вісь у; 
б) вимірює придатність лінії регресії; 
в) вимірює зв’язок між залежною і незалежною змінними; 
г) завжди дорівнює 1; 
д) завжди дорівнює 0. 

 
5. Що з наведеного не є припущенням моделі лінійної регресії: 
а) або 1x  є сталими числами, або вони є статистично незалежними від 

випадкових величин 1 ; 
б) дисперсія випадкової величини  1  є сталою; 
в) математичне сподівання випадкової величини 1  дорівнює нулеві; 
г) дисперсія випадкової величини дорівнює 0; 
д) випадкові величини є статистично незалежними одна від одної. 

 
6. Регресійна модель вважається лінійною, коли вона: 
а) лінійна за змінними; 
б) лінійна за параметрами; 
в) лінійна за змінними та параметрами. 

 
7. Припустимо, що для опису одного економічного процесу придатні дві 

моделі. Обидві адекватні за F – критерієм Фішера. Якій надати перевагу , тій у 
якої: 

а) більший коефіцієнт детермінації; 
б) менший коефіцієнт детермінації; 
в) більше значення F – критерія Фішера; 
г) менше значення F – критерія Фішера? 

 
8. Припустимо, що для опису одного економічного процесу прийнятні дві 

моделі. Обидві адекватні за F – критерієм Фішера. Якій надати перевагу, тій у 
якої: 

а) менше значення МАРЕ; 
б) більше значення МАРЕ; 
в) більше значення F – критерія Фішера; 
г) менше значення F – критерія Фішера? 

 
9. Значення МЕ для лінійної регресії повинно прямувати: 
а) до 1; 
б) до нескінченності; 
в) до 0. 
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10. Припустимо, що залежність витрат від доходу описується функцією 
0 1y b b x  . Середнє значення у = 2, середнє значення х = 6, а 1b  = 3. Тоді 

коефіцієнт еластичності витрат від доходу дорівнює: 
а) 8; 
б) 1; 
в) 9; 
г) 4. 

 
11. У багатофакторній регресії: 
а) більш ніж одна залежна змінна і тільки одна незалежна змінна; 
б) більш ніж одна незалежна змінна і тільки одна залежна змінна; 
в) більш ніж одна залежна змінна і більш ніж одна незалежна змінна; 
г) тільки одна залежна змінна і тільки одна незалежна змінна; 
д) більш ніж дві залежні змінні і більш ніж одна незалежна змінна. 

 
12. При геометричній інтерпретації регресійної моделі з двома 

незалежними змінними ми будуємо: 
а) пряму лінію, щоб показати зв’язок між залежною змінною та 

незалежними змінними; 
б) трикутник, щоб показати зв’язок між залежною змінною та 

незалежними змінними; 
в) площину, щоб показати зв’язок між залежною змінною та незалежними 

змінними; 
г) коло, щоб показати зв’язок між залежною змінною та незалежними 

змінними; 
д) еліпс, щоб показати зв’язок між залежною змінною та незалежними 

змінними. 
 

13. У множинній регресії кожен параметр показує: 
а) загальний вплив усіх незалежних змінних на залежні змінну; 
б) вплив незалежної змінної на залежну за умови, що всі інші незалежні 

змінні залишаються незмінними; 
в) де площина регресії перетинає вісь у; 
г) як частковий, так і загальний вплив незалежних змінних; 
д) точку, що дорівнює значенню перетину. 

 
14. Мультиколінеарність виникає тоді, коли: 
а) помилка не має нульового середнього значення; 
б) помилка залежить від незалежної змінної; 
в) дві помилки корелюють між собою; 
г) незалежні змінні корелюють між собою; 
д) дисперсія помилок не є постійною 

 
15. Щоб перевірити значимість окремого параметра, використовують: 
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а) F – тест; 
б) t – тест; 
в) 2x - тест; 
г) біноміальний розподіл; 
д) експоненційний розподіл. 

 
16. Мультиколінеарність 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. 

 
 

                                    ПРОГРАМА МОДУЛЯ № 2  
Узагальнена лінійна регресійна модель. Гетероскедастичність. 

Автокореляція. Моделі часових рядів 

 Тема 4. Виробнича регресія. Узагальнена лінійна регресійна модель. 
Тема 5. Гетероскедастичність.  
Тема 6. Автокореляція.  
Тема 7. Моделі часових рядів. 

 
 

Перелік тестових завдань з розділів «Гетероскедастичність»,  

«Автокореляція» 

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

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

 
3. Помилка в специфікації наявна, коли: 
а) незалежна змінна виміряна з помилкою; 
б) ми будуємо неправильну версію істинної моделі; 
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в) дві чи більше незалежних змінних мають високу кореляцію; 
г) дисперсія значень помилки не постійна; 
д) дві чи більше залежних змінних мають високу кореляцію. 

 
4. Гетероскедастичність дає нам: 
а) оцінки параметрів з відхиленням; 
б) найкращі лінійні оцінки (BLUE); 
в) ефективні оцінки параметрів; 
г) проблеми із статистичними висновками; 
д) високий ступінь кореляції між залишками та залежною змінною. 
 
5. Симультативна модель складається з: 
а) рівно n рівнянь та n невідомих; 
б) одного лінійного регресійного рівняння; 
в) одного нелінійного регресійного рівняння; 
г) одного та більше регресійних рівнянь; 
д) більше ніж одного регресійного рівняння. 

 
6. Рівняння симультативної моделі: 
а) завжди можна точно ототожнити; 
б) завжди можна переототожнити; 
в) завжди можна недоототожнити; 
г) можливі будь-які варіанти. 

 
7. Метод “МНК можна застосовувати для оцінки параметрів: 
а) точно ототожненого рівняння; 
б) недоототожненого рівняння; 
в) переототожненого рівняння; 
г) неможливо використовувати в будь-якому випадку; 
д) у випадку рекурсивних моделей. 

 
8. Метод МНК можна застосовувати для оцінки параметрів: 
а) точно ототожненого рівняння; 
б) недоототожненого рівняння; 
в) переототожненого рівняння; 
г) неможливо використовувати в будь-якому випадку; 
д) у випадку рекурсивних моделей. 

 
9. Зробити остаточний висновок про ототожненість рівняння можна за 
умовою: 
а) порядку; 
б) порядку або рангу; 
в) рангу; 
г) взагалі неможливо зробити. 
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