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Даний курс присвячений застосуванню методів статистичного аналізу до
дослідження процесів, моделі яких будуються на основі даних спостережень.
Основна увага приділяється особливим випадкам в багатофакторному
регресійному аналізі: мультиколінеарності та засобам її вилучення;
тестуванню та оцінки параметрів у випадку гетероскедантичності та
автокореляції регресійних залишків; симультативним моделям. Курс
супроводжується використанням Statistics Toolbox (пакет MatLab).
Метою курсу є навчити студентів будувати статистичні моделі
різноманітних процесів на основі даних спостережень за даним процесом.
Вміти аналізувати адекватність побудованої моделі та робити
прогнозування за допомогою побудованої моделі.

Теми занять.
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Статистичне моделювання. Основні поняття та визначення.
Класична лінійна модель множинної регресії (КЛММР). Оцінка
параметрів КЛММР. Метод найменших квадратів (МНК). Метод
максимальної правдоподібності (ММП).
Аналіз варіації результуючого показника. Оцінка якості статистичної
моделі.
Статистичні властивості оцінок параметрів КЛММР.
Мультиколінеарність і методи іі усунення в КЛММР. Помилки
специфікації моделі.
Узагальнена лінійна модель множинної регресії (УЛММР).
Узагальнений метод найменших квадратів (УМНК).
УЛММР з гетероскедантичними залишками.
УЛММР з автокорельованими залишками.
Точкові та інтервальні прогнози регресанда. на основі моделей лінійної
регресії. Дослідження точності регресійної моделі в реалістичній
ситуації.
Нелінійні моделі регресії і лінеаризація.
Статистичні моделі у вигляді систем лінійних взаємозалежних рівнянь.
Умови ідентифікованості рівнянь системи.
Ідентифікація (статистичне оцінювання значень невідомих параметрів)
рекурсивних систем. Непрямий метод найменших квадратів.
Оцінювання структурних параметрів окремого рівняння двокроковим
методом найменших квадратів (2МНК).
Точковий та інтервальний прогноз значень ендогенних змінних. Деякі
загальні підходи до аналізу точності оцінювання та порівняння методів
та моделей.
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