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1. Сутність економетрики та природа економічних даних 

1.1. Що таке економетрика? 

Термін “економетрика” складається з двох частин: “еконо” – 

від слова “економіка” та “метрика” – від слова “вимірювання” або 

“міра”. Існує багато визначень економетрики. У найбільш 

загальному розумінні, економетрика – це наука та вміння 

використовувати економічну теорію та статистичні методи для 

аналізу економічних даних [5]. Економетрику також 

характеризують як науку, що вивчає економічні зв'язки за 

допомогою математичних та статистичних методів.  

Економетрику часто поділяють на теоретичну та прикладну. 

Задачею теоретичної економетрики є дослідження та розробка 

аксонометричних методів, що  дозволяють якісно аналізувати 

економічні дані. Прикладна економетрика використовує 

економетричні методи для кількісного аналізу економічних даних 

з метою розв’язання конкретної економічної задачі. 

Типові економічні задачі, що вивчаються за допомогою 

економетричних методів, включають кількісну оцінку 

ефективності економічних та соціальних програм та надання 

рекомендацій щодо їх імплементації, кількісну оцінку зв'язків між 

економічними процесами та явищами, передбачення майбутньої 

реалізації економічних величин, перевірка економічних теорій 

тощо. Всі ці задачі зводяться до застосування певних 

математичних методів до реальних економічних даних, з метою 

надати певну кількісну характеристику реальних зв'язків між 

економічними величинами, та екстраполювати її на схожі задачі. 

Центральним у економетриці є поняття статистичної 

залежності (зв'язку). Формально, статистична залежність – це 

будь-яке статистичне відношення між випадковими величинами 

(якими є абсолютна більшість величин у економіці). Сутність 

статистичної залежності полягає в тому, що спільну реалізацію 

кількох випадкових величин неможливо передбачити з 

абсолютною точністю (зі 100% ймовірністю), а лише з деякою 

імовірністю. Економетричні методи покликані надавати 

максимально точні характеристики зв'язку між такими 

величинами. 

Економетрика використовує цілу низку статистичних методів 

для аналізу економічних зв’язків. Не дивлячись на це, 
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економетрика розвинулась як окрема дисципліна, що відрізняється 

від математичної статистики в першу чергу своїм фокусом на 

аналізі спостережних економічних даних [2]. Спостережні дані 

отримуються не шляхом контрольованих лабораторних 

експериментів (як, наприклад, в деяких природничих науках), а 

шляхом спостереження за економічними процесами та явищами  

(див. 1.4.). В цьому випадку дослідник часто не володіє знаннями 

щодо цілого процесу генерації (утворення) економічних даних, і 

тому виникає необхідність у застосуванні специфічних методів 

для виявлення причинно-наслідкового статистичного зв'язку (див. 

1.5.). Крім того, реальні економічні дані можуть характеризува-

тись похибками вимірювання, непослідовними одиницями 

вимірювання тощо. Тому було розроблено низку методів, що 

дозволяють аналізувати складні спостережні економічні дані для 

виявлення економічних зв'язків та тестування економічних теорій. 

1.2. Приклади, що будуть розглядатись протягом курсу 

Протягом курсу кілька прикладів реальних економічних 

даних будуть використовуватись для вивчення взаємозв'язків між 

процесами та явищами за допомогою різних економетричних 

методів. Ресурс статистичних даних для усіх прикладів - Kaggle.  

Приклад 1. Передбачення ціни на житло з певними 

характеристиками.  

Передбачення рівня певної економічної змінної та оцінка її 

взаємозв'язків з іншими змінними є одними з центральних задач 

економетрики. Наприклад, при інвестуванні у нерухомість часто 

необхідно оцінити середній рівень ціни на той чи інший тип 

нерухомості, що часто залежить від таких характеристик, як рік 

будівництва, площа, кількість кімнат, наявність можливостей для 

паркінгу тощо. За допомогою економетричних методів можна 

оцінити середній рівень ціни на нерухомість із заданими 

характеристиками.   

У таблиці 1 наведено частину вибіркових даних до прикладу 

1. Кожен стовпець являє собою випадкову величину, а кожен 

рядок – окреме спостереження випадкової величини. Наприклад, 

будинок з поточною ціною 250 тис. у.о. побудований у 1976, має 2 

місця для паркінгу гаражного типу, площу 1414 кв. м., та 2 ванні 

кімнати (рядок 1).  
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Таблиця 1. Вибіркові дані до прикладу 1. 

 
к-ть 

ванних 
кімнат 

метраж, 
кв.м. 

розмір 
ділянки, 

кв.м. 

рік 
побудови 

к-ть 
гаражних 

місць 

початкова 
ціна 

Ціна 

2 1414 6970 1976 2 180 250 

2 1250 29908 1958 2 270 260 

2 1143 6534 1956 2 180 180 

2 997 6970 1954 1 219 215 

2 989 6543 1955 0 180 190 

1.5 1466 10890 1955 2 155 160 

1.5 1300 6534 1954 1 245 235 

2 1595 7841 1981 2 300 300 

1.75 1473 10454 1954 4 250 250 

1 1044 6534 1956 2 199 199 

 

Приклад 2. Визначення факторів, що впливають на рівень 

заробітної плати.  

Часто економістів цікавить питання, які саме чинники 

впливають на рівень заробітної плати в певній індустрії. 

Наприклад, в таблиці 2 наведені вибіркові дані щодо заробітної 

плати футболістів, що брали участь у FIFA, та деяких особистих 

характеристик футболістів, таких як зріст, вага, вік, рейтинг тощо. 

За допомогою економетричних методів можна визначити, які саме 

фактори є важливими у процесі визначення заробітної плати даних 

футболістів, а також прогнозувати рівень заробітної плати 

футболіста з певними кількісними та якісними характеристиками. 

 

Таблиця 2. Вибіркові дані до Прикладу 2. 

 

Ім'я Клуб 
Ведуча 

нога 
Вік 

Ріст, 
см 

Вага, 
кг 

Рейтинг 
З.п., 
євро 

L. Messi 
FC 

Barcelona 
Ліва 32 170 72 94 565000 

E. 
Hazard 

Real 
Madrid 

Права 28 175 74 91 470000 
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M. ter 
Stegen 

FC 
Barcelona 

Права 27 187 85 90 250000 

V. van 
Dijk 

Liverpool Права 27 193 92 90 200000 

L. 
ModriÄ‡ 

Real 
Madrid 

Права 33 172 66 90 340000 

M. Salah Liverpool Ліва 27 175 71 90 240000 

Alisson Liverpool Права 26 191 91 89 155000 

Sergio 
Ramos 

Real 
Madrid 

Права 33 184 82 89 300000 

L. 
SuÃ¡rez 

FC 
Barcelona 

Права 32 182 86 89 355000 

Sergio 
Busquets 

FC 
Barcelona 

Права 30 189 76 89 300000 

 

 

Приклад 3. Визначення рекламних факторів, що впливають на 

рівень продаж. 

У таблиці 3 наведено вибіркові дані щодо рівня продаж 

(млн.у.о.) та витрат на три вида реклами – телевізійну, радіо та 

друковану рекламу (тис.у.о.). Задача економіста у даному прикладі 

полягає у тому, щоб визначити, як кожен вид реклами кількісно 

впливає на показники продажу, та надати рекомендації щодо 

оптимальної рекламної комбінації, при якій продажі будуть 

максимальними. 

Таблиця 3. Вибіркові дані до прикладу 3. 

 

витрати на 
телевізійну рекламу, 

тис.у.о. 

витрати на 
телевізійну 

рекламу, 
тис.у.о. 

витрати на 
паперову 
рекламу, 
тис.у.о. 

продажі, 
тис.у.о. 

230.1 37.8 69.2 22.1 

44.5 39.3 45.1 10.4 

17.2 45.9 69.3 9.3 

151.5 41.3 58.5 18.5 

180.8 10.8 58.4 12.9 

8.7 48.9 75 7.2 
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57.5 32.8 23.5 11.8 

120.2 19.6 11.6 13.2 

8.6 2.1 1 4.8 

199.8 2.6 21.2 10.6 

 

1.3. Економетричний  підхід до аналізу економічних 

зв'язків 

Структурний підхід.  В цілому, існує два широких підходи до 

економетричного аналізу. Перший підхід (який називають 

структурним підходом) полягає у розробці та тестуванні 

формальної економічної моделі. Економічна модель -–це набір 

математичних рівнянь, які описують певні економічні зв'язки. 

Наприклад, за допомогою задачі максимізації функції корисності 

споживача можна математично змоделювати залежність між 

ціною та попитом на товар в умовах конкурентної економіки. У 

цьому випадку, з набору формальних припущень про поведінку 

споживача на конкурентному ринку виводиться рівняння попиту, 

що у загальному випадку має наступний вигляд: 

        𝑄 = 𝑓(𝑃)                                     (1.3.1) 

де 𝑄  - кількість спожитого товару чи послуги, 𝑃- ціна за одиницю 

товару чи послуги, а 𝑓(. ) – функціональна форма зв'язку між 

кількістю споживання (попитом) та ціною. Наприклад, 𝑓(. ) може 

бути лінійною функцією, тоді рівняння попиту набуде вигляду: 

                       𝑄 = 𝛼 + 𝛽𝑃                                   (1.3.2) 

де 𝛼 та 𝛽 є параметрами лінійної функції попиту [6].  

Економічна теорія прогнозує, що взаємозв'язок між попитом 

та ціною звичайних товарів є оберненим. Тобто, при зростанні 

ціни на товар, попит на цей товар зменшується (𝛽 < 0). Такий 

прогноз називають економічною гіпотезою. Чи справджується 

даний прогноз в реальності? З допомогою економетричних 

методів, можна відповісти на це запитання, формально 

перевіривши гіпотезу теорії попиту на реальних даних ціни та 

попиту на товар.  

Першим кроком є побудова економетричної моделі на базі 

економічної. При структурному підході, функціональна форма 

зв'язку в економічній моделі часто є основою для вибору 

функціональної форми економетричної моделі. Проте 
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економетрична модель відрізняється від економічної тим, що в 

реальних даних практично неможливо повністю виключити чи 

зафіксувати всі інші фактори, що можуть потенційно мати вплив 

на досліджуваний зв’язок. Такий  зв’язок називається 

стохастичним.  

Стохастичний зв’язок – це такий вид зв’язку, при якому зміна 

випадкових значень однієї величини призводить до зміни 

параметрів умовного розподілу іншої змінної. Стохастичний 

зв’язок відрізняється від функціонального зв’язку тим, що у 

випадку функціонального зв’язку можливо точно передбачити 

значення однієї змінної при зміні іншої. Передбачити реалізацію 

величини при зміні іншої у випадку стохастичного зв’язку 

можливо лише з певною ймовірністю, оскільки завжди існує ціла 

низка факторів, що може змінюватись разом із значеннями певної 

випадкової змінної та впливати на результуючу змінну [3]. 

Економетрична модель для теорії попиту може бути записана 

наступним чином:  

                                 𝑄 = 𝛼 + 𝛽𝑃 +  𝜀                          (1.3.3) 

де 𝛼 та 𝛽 є параметрами, а доданок 𝜀  - похибкою економетричної 

моделі. Параметр – це величина, що характеризує певний процес 

взаємної генерації даних. У рівнянні (1.3.3) параметри 𝛼 та 𝛽 

характеризують конкретний процес утворення взаємозв'язку між 

двома змінними (ціною та попитом), та показують напрямок та 

кількісну величину цього  взаємозв'язку.  

Похибка є чи не найважливішою частиною економетричної 

моделі, оскільки вона охоплює всі ті фактори, які не ввійшли в 

модель. Похибка може включати інші змінні крім ціни, які можуть 

впливати на попит, але які не були включені до економетричної 

моделі з різних причин. Наприклад, особистий дохід чи ціна на 

схожий товар іншої марки можуть також впливати на рівень 

попиту на товар, але такі дані часто важко зібрати, оскільки люди 

часто не розголошують свій дохід чи вподобання. Похибка також 

може включати  похибку вимірювання спостережних даних, 

похибку уточнення функціональної форми моделі, селективність 

вибірки тощо. Похибку можна мінімізувати, але її неможливо 

повністю виключити з економетричної  моделі. 

Маючи економетричну модель, можна сформулювати 

економетричну гіпотезу. Це гіпотеза, яка формулюється з 

використанням параметрів зв'язку економетричної моделі. 
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Наприклад, в контексті рівнянні (1.3.3) економетричною 

гіпотезою може бути твердження, що ціна не впливає на попит на 

звичайний товар (тобто, 𝛽 = 0). Така гіпотеза в економетриці 

називається нульовою гіпотезою (або нуль-гіпотезою). Нульова 

гіпотеза у більшості випадків – це твердження, що коефіцієнт у 

економетричній моделі є нулем. Альтернативною є гіпотеза, що є 

комплементарною нульовій. У рівнянні (1.3.3) альтернативною 

гіпотезою може бути твердження, що ціна має ненульовий вплив 

на попит на звичайний товар (𝛽 ≠ 0), або гіпотеза, що ціна має 

негативний чи позитивний вплив на попит (𝛽 < 0 чи 𝛽 > 0, 

відповідно). 

Побудувавши економетричну модель та сформулювавши 

нульову та альтернативну економетричну  гіпотезу, наступним 

кроком є оцінка параметрів даної моделі. Оцінка параметрів 

певного процесу (зв'язку) є задачею параметричної економетрики1. 

Для оцінки параметрів необхідно зібрати спостережні дані щодо 

ціни та попиту на однаковий товар від різних виробників, або дані 

одного виробника, чия ціна на товар змінюється протягом часу  

(див. 1.4. щодо видів економічних даних), та застосувати до них 

певний економетричний метод, який повинен в кінцевому 

результаті надати оцінку параметрів моделі з мінімальною 

похибкою. Отримавши кількісні оцінки параметрів 

економетричної моделі, можна дати відповідь, чи справджується 

гіпотеза у економетричній моделі, та відповісти, чи справджується 

теоретичне передбачення економічної моделі. 

Емпіричний підхід. Хоча структурний підхід до 

економетричного аналізу часто застосовується економістами, у 

більшості випадків гіпотези виникають на основі менш 

формалізованих теорій чи на основі інтуїції. Наприклад, економіст 

може прогнозувати, що заробітна плата футболіста у Прикладі 2 

залежить від його міжнародного рейтингу. Чим вищий рейтинг, 

тим вища заробітна плата. Для того, щоб перевірити дану гіпотезу 

в реальності, економісту необхідно пройти ті самі кроки, що і у 

випадку структурного підходу - побудову економетричної моделі, 

процес збору даних та оцінки параметрів моделі. Проте 

                                                           
1 Крім параметричної, існують інші розділи економетрики, такі як 

непараметрична та байєсівська економетрика,  а також машинне 

навчання. Дані розділи (підходи) економетричного аналізу не будуть 

розглядатись в межах даного курсу. 
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економетрична модель у даному випадку буде побудована, 

спираючись на менш формальну логіку. Такий підхід називається 

емпіричним. Наприклад, можна припустити, що зв'язок між 

заробітною платою та рейтингом є не-лінійним: чим вищий 

рейтинг футболіста, тим більший приріст у його заробітній платі 

(Рис. 1.1.). Тоді економетричну модель можна сформулювати 

наступним чином: 

                   𝑦 =  𝛼 + 𝛽𝑥 + 𝛾𝑥2 + 𝜀                           (1.3.4) 

де 𝑦  – заробітна плата, а 𝑥  – рейтинг футболіста. 

 

 
Рис. 1.1. Заробітна плата та рейтинг футболістів 

 

Вибіркова та узагальнена економетрична модель. Варто 

зазначити різницю між узагальненою (популяційною) та 

вибірковою економетричною моделлю. У випадку, якщо 

спостережні дані охоплюють всю популяцію (генеральну 

сукупність), що цікавить економіста при дослідженні певного 

явища, оцінюється узагальнена (гіпотетична, популяційна) 

економетрична модель. Похибка у такій моделі являє собою 

помилку уточнення моделі у результаті невірно підібраної 

функціональної форми або пропущеної змінної (помилка 

уточнення моделі), чи похибки у даних (похибка вимірювання). 

Параметри узагальненої моделі є справжніми параметрами 

взаємозв'язку у популяції, і являють собою основний інтерес для 

економетриста. Наприклад, при дослідженні взаємозв'язку між  
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