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Регресійний аналіз знайшов широке використання в прогнозуванні. 

Прогноз отримують шляхом підстановки в регресійне рівняння з чисельно 

оціненими параметрами значень пояснюючих змінних. П 

ри цьому стверджується, що дане співвідношення між змінними з 

притаманним йому розкидом фактичних значень має місце і при нових умовах. 

Прогнозна оцінка може бути отримана при інтерполюванні та при 

екстраполюванні. Побудовані довірчі інтервали можуть бути використані в 

прогнозуванні.  

Розрахунок довірчих інтервалів дозволяє визначити область, в якій 

сподіваються буде значення величини, що прогнозується. Надійність оцінки 

визначається ймовірністю, з якою стверджується, що побудований за 

результатами вибірки довірчий інтервал містить невідомий параметр 

називають довірчою і позначають Р.  

Ризик помилки визначається рівнем значущості а, який також 

називається довірчим рівнем, що відповідає даному інтервалу: а=1-Р. В 

економічних дослідженнях частіше за все довірча ймовірність вибирається 

рівною 0,95 або 95%. Тоді ризик помилки складає 5%.  



Довірчий інтервал - це інтервал, який при заданому рівні значущості а 

покриває істинне значення регресії (умовного математичного сподівання 

змінної У). Інтервальна оцінка істинних значень регресії при фіксованих 

значенням пояснюючих змінних Хі.  

Довірчий інтервал для умовного математичного сподівання. Значення 

регресії за своїм характером є усередненими величинами, що розраховуються 

на основі отриманого емпіричного зв'язку при кожному фіксованому значенні 

пояснюючої змінної. Як усі середні, кожне значення регресії є випадковою 

величиною. Вибіркові середні розташовані навколо середньої генеральної 

сукупності, яка в даному випадку є вірним значенням середньої залежної 

змінної, що досліджується (умовного математичного сподівання).  

В математичній статистиці під регресією випадкової змінної Y на змінні 

Хк розуміють умовне математичне сподівання, тобто Y буде мати певне 

значення, якщо змінні Хк будуть мати визначенні значення.  

Позначимо значення регресії генеральної сукупності в точці і , оцінка 

значення регресії в точці і, що отримується за методом найменших квадратів. 

Довірчий інтервал для одного істинного значення регресії при заданому рівні 

значущості ЗО а і фіксованих значеннях пояснюючих змінних Хі визначається 

за формулою: де '/.«- квантіль І-розподілу при заданому рівні значущості а і 

кількості ступені рівності Г=пт -1 де п - кількість спостережень, а т кількість 

змінних. (Знаходиться за статистичними таблицями); 1 ' ' - оцінка дисперсії 

простої лінійної регресії, *; = оХ" и =у - € " ^ ' - дисперсія залишків ( ' *{ ф).  

Довірчі інтервали для окремих значень залежної змінної. Часто для 

досліджень необхідно побудувати довірчий інтервал не для середніх, а для 

індивідуальних значень залежної змінної. Довірчі інтервали для окремих 

значень залежної змінної ще називають довірчими інтервалами для прогнозів 

індивідуальних значень Уі.  



Розглянемо моделі довірчих інтервалів , всередині яких з деяким 

ступенем достовірності, що обумовлений рівнем значущості а, буде 

знаходитись окреме значення Уі залежної змінної, що відповідає значенню Хі 

незалежної змінної.  

Модель 1. Наближений спосіб побудови довірчих границь. Цей спосіб є 

досить простим, але неможливо вказати ступінь достовірності потрапляння 

значень в ці межі.  

Модель 2. У моделі враховується стандартне відхилення залишків. & - У 

і + де Ха- квантіль нормального розподілу при заданому значенні рівня 

значущості а (вибирається з статистичних таблиць).  

Молодь 3. У моделі враховується стандартне відхилення похибки 

прогнозу. .*»±УІ±У\+ІГ Де - квантіль І-розподілу при заданому рівні 

значущості а і кількості ступені рівності ґ=пш-1, де п - кількість спостережень, 

а т - кількість змінних. (Знаходиться за статистичними таблицями); і+- + - II fr, 

-*) 2 Е , =У,  

Очевидь, у - оцінка дисперсії простої лінійної регресії, - помилка 

прогнозу. підносно цього інтервалу з ймовірністю Р=1-ос можна 

стверджувати, що він містить Фактичне значення залежної змінної Уі, що 

відповідають одночасним спостереженням над яснюючими змінними Хі, або 

в середньому (1-а) 100% всіх можливих значень Уі , що «повідають Хі, 

потраплять в цей інтервал. 


