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АЛҒЫ СӨЗ

Эконометрикалық есептеулер шаруашылық қызметiн, ме-

неджмент саясатын жақсартудың тиiмдi құралы, мұндай есеп-

теулерсiз жоғары экономикалық көрсеткiштерге жету мүмкiн 

емес. Эконометрикалық есептеулер нарықтық экономика прин-

циптерiн қадағалауда, факторлар əсерiн дұрыс бағалауға жəне 

осындай есептеулердi өндiрiске енгiзу нəтижесiнде жоғары эко-

номикалық көрсеткiшке жетуге көмектеседi.

«Эконометрика» пəні жоғары білімнің Мемлекеттік білім 

беру стандартымен анықталатын, экономистерді даярлайтын не-

гізгі білім беру бағдарламасына енгізілген. Бірақ қазіргі кезде 

қазақ тілінде эконометрика пəні бойынша қолайлы оқулық жə-

не оқу құралы жоқтың қасы жəне Республика деңгейінде оларға 

қатты жетімсіздік байқалады. Сондықтан, бүгінгі таңда жоғары 

оқу орындарында қарастырылып отырған мəселелердi оқытып, 

үйрететiн пəн ауадай қажет. Осы тұрғыдан қарағанда ұсынылып 

отырған «Эконометрика» курсы республикамыздың жоғары оқу 

орындары оқу үдерісінің инновациялық дамуына бағытталған, 

өзекті мəселені шешуге арналған бірінші мемлекеттік тілдегі 

оқулық. Аталған курс Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 

(ҚазҰАУ) оқу үдерісінде күрделі сынақтан жəне жан-жақты са-

раптаудан өткеннен кейін жоғары оқу орындарының сұраны-

сы бойынша біршама өңделіп жəне торлықтырылып, екінші рет 

жарыққа шығаруға ұсынылды.

Оқулық жоғары оқу орындарында даярланатын халық ша-

руа  шы лығы салаларының барлық, оның ішінде техникалық, аг-

рарлық, инженерлік, экономикалық бағыттағы мамандықтар сту-

денттеріне, магистранттарға, PhD докторанттарға, ҚР жоғары 

оқу орындарының оқытушыларына жəне ғылыми жұмыспен ай-

на лысатын ізденушілерге үлкен қызығушылық тудыратынына 

сеніміміз мол. 

Оқушыларға ұсынылып отырған оқулықта кемшіліктер кез-

десіп жатса, авторлар оларды сөзсіз мойындайды. Кез келген 

конс  труктивтік сын үлкен ризашылықпен қабылданады.

Қазақстан Республикасы  тəуелсіздігінің

20 жылдығына арнаймыз
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КІРІСПЕ

Эконометрика – салыстырмалы жас, бірақ тез даму үстіндегі 

ғылым. Тұрақты күрделену жолындағы экономикалық үдеріс-

тер, оларды оқып-зерделеу жəне талдау əдістерін жетілдіру 

ке рек тігіне жəне жаңа əдістер жасау қажеттігіне алып келді. 

Сон  дықтан эконометрика өзінің зерттеулері үшін заманауи ғы-

лымдарды – математикалық жəне статистикалық аппараттарды 

кеңінен қолданатын ғылыми пəн. Қазіргі кезде осы пəнмен қатар 

тəжірибеде сандық талдау жəне модельдеу əдістері кең таралуда 

жəне қалыптасуда.

Бүгінгі кезде эконометрика ғылымын дүниежүзі мойында-

ды. Біздің елде жоспарлы экономикалық заманында теңестіру 

жə не оңтайлау əдістері мен модельдері ғылымдағы ең қуатты 

тірек тердің бірі болып есептелінсе, ал нарық жүйесіне өтуге 

байланысты бұл модельдер көне күйге енді, яғни ескіріп қалды, 

сөйтіп уақыт өткен сайын эконометрикалық əдістердің рөлі ар-

туда. Экономикалық айнымалылардың эмпириялық тəуел ділік-

терін зерттеп жəне оларды теориялық түрде талдап, бір қо ры-

тындыға келу арқылы бизнесте сапалы болжау құруға, тек осы 

эконометрикалық əдістер арқылы көздеген мақсатқа жетуге бола-

тыны сөзсіз бола бастады. 

Сөзбе сөз аударатын болсақ, «эконометрика» термині «эко-

номикада өлшеу» деген ұғымды береді. Жалпы түрде экономе-
трика – математикалық-статистикалық əдістер көмегімен эко-

номикада бір-бірімен сандық жəне сапалық тəуелділікті оқып 

зер делейтін ғылым. Ешқандай күмəнсіз, бұл ғылымның зерттеу 

аймағы кең ауқымды.

Л. Клейннің [19] көзқарасы бойынша, экономикалық пікір 

алмасқанда осы үдерісті априорлық эмпириялық мазмұнмен тол-

тыра беру эконометриканың негізгі міндеті делінеді. Сондық тан, 

эконометрика пəні əлеуметтік-экономикалық құбылыс жəне үр-

діс заңдылықтарын зерттейтін ең қуатты құрал болып саналады. 

Эконометрика экономикалық құбылысты оқып зерделеу арқы лы, 

экономикалық теория базасында, əлеуметтік-статистикалық жə-

не математикалық-статистикалық құрал-саймандарымен сапалық 

тəуелділіктерге сандық өрнек беруге мүмкіндік жасады. 
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Экономикалық теория негізінде оқылып зерделенетін үде-

ріс тердің бір-бірімен байланыстары ескеріле отырылып, олар-

дың даму концепциясы даярланады. Статисканың көме гімен осы 

үдерістердің сапалық жəне сандық қалыптары, қарама-қарсы 

емес жəне маңызды көрсеткіштер түрінде өрнектелінеді, матема-

тикалық-статистикалық құрал-саймандар арқылы таңдап алынған 

жүйедегі көрсеткіштер шеңберінде экономикалық концепция  ны 

бейнелейтін үдерістер арасының байланыс модельдеріне синтез 

жасалынады жəне модельдердің параметрлері бағаланады, олар-

дың адекваттығы туралы болжамдар жəне аралық байланыс-

тары ның мəнділігі тексеріледі, кездейсоқ немесе үздіксіз қай-

та ла натын қателіктерге байланысты, модельдің қаншалықты 

анық  талмағандығы бағаланады. Сөйтіп, жоғарыда аталған əрбір 

пəндердің біршама рөлі эконометрикалық зерттеулерде айқын 

бай  қала бастады. 

Эконометрикалық модельдеу нəтижелерін бағалауға сандық 

жəне сапалық мəселелерді шешу арқылы қол жеткізіледі. Эконо-

микалық концепциялар туралы жасалған тұжырымдар мен тұр-

ғызылған модельдің арасындағы сəйкестікті бағалау сапалық 
тал дауға жатады, ал сандық құрамына берілген деректер мен ап-

проксимация нəтижесінің қаншалықты жақындасқанын тексеру 

əрекетін жатқызуға болады. 

Ғылыми зерттеулерде эконометриканың концептуалдық жəне 

қолданбалы аспектілері көбінесе бір бірімен сəйкес келмей. бө-

лініп тұрады. Сөзсіз, əлеуметтік-экономикалық үдерістерді оқып 

зерделегенде, есептің экономикалық қойылуы жəне оның ал-

ғашқы кілттік шарттары болуына байланысты, эконометрикада 

оның экономикалық құрамына жататындарды алғашқылар деп 

есептейді де, ал математикалық өрнектелген нəтиже тек оның 

эко номикалық мəн-жайын түсіндіретін модель деп аталып жəне 

ол осы ісімен маңызды делінді.

Ақпараттық технологиялардың дамуы, мəліметтерді талдау 

əдістерінің жетістіктері, эконометрикалық пəнді экономикалық 

зерттеулер жүргізудегі ең қуатты құралға айналдырды. 

Сөйтіп эконометрика – сандық заңдылықтарды жəне эконо-

микалық құбылыстар мен үдерістердің бір-бірімен өзара байла-

ныстарын зерттейтін ғылым.
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Экономикалық құбылыстар мен үдерiстердiң дамуын қарас-
ты ратын факторлар мен нəтижелік көрсеткіштер эконометри-
ка пəнi деп аталады. Оның басты құралы – экономикалық-мате-

ма  тикалық əдiс, ал мiндетi – математикалық статистика əдiстерi 

көмегiмен нақты (эмпириялық) деректер бойынша қарасты рып 

отырған экономикалық құбылыстың экономикалық өзгеру заңды-

лығын, яғни теориясын тексеру.

Сонымен нарық жағдайында шаруашылықтың экономикалық 

ұтымды дамуын қамтамасыз ету үшiн оның өндiрiстiк жұмыс-

тарын жəне қызметтерiн сипаттайтын статистикалық жəне эко- 

номикалық ақпараттарды сапалы өңдеп, дəйектi шешiм қабыл-

дау – қазiргi кезеңнiң ең басты талабы. Шаруашылық жүйе-   

сiнiң тиiмдi жұмысын қамтамасыздандыру жолында нақты эко-

номикалық тиiмдi саясатты жүргiзу, шаруашылық қызметiнiң 

əр түрлi факторлары мен нəтижесiнiң байланыс заңдылықтарын 

зерттеп, олардың қасиеттерiн жақсы түсiну – маманның басты 

мiндетi. Шаруашылық басшылары, экономистер жəне басқару 

ше шiмiн қабылдаудағы жауапты адамдар өндiрiс жүйесiнiң эко-

номикалық көрсеткiштерiнiң байланыстарын терең түсiнiп, шар  -

уа  шылықтың экономикалық нəтижесiн жақсарту мақсатында əр-

түрлi ұтымды шешiмдер қабылдай алатындай дəрежеде болуы –

нарық жағдайында ауадай қажетті мəселелердің бірі. Мұн дай 

мəселелерді шешуде əрбір маман күнделiктi iс-əрекеттерінде ма-

тематикалық əдiстердi, шаруашылық деңгейiнде өндiрiстiк жəне 

экономикалық көрсеткiштердiң эконометрикалық модель де рiн 

тұрғызу əдiстерi мен қазiргi ақпараттық технологиясын ке ңiнен 

қолдана білуге тиіс.

Менеджердің, экономистің, инженердің жұмыс орындарын-

да компьютердің болуы қазіргі кезде міндетті жəне ол қалыпты 

жағдайға айналды. Аталған мамандардың компьютерлік жүйе-

ні тəжірибеде сауатты қолдануы үшін эконометрика бойынша 

нақтылы білімі болуы – өте қажетті талап. Отандық экономистер 

мен инженерлердің көпшілігінде, оның ішінде менеджерлерде, 

кə сіпорындардың жетекшілерінде, мемлекеттік қызметкерлерде, 

сонымен қатар, мысалға, салық мекемелерінің қызметкерлерінде, 

ондай білімнің болмауы – қазіргі кезде елімізде орын алған зиян-

ды құбылыс жəне оны жою үлкен мемлекеттік мəселе. 
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Бəрінен бұрын, қазіргі таңда қандай есептерді шығару үшін 

эконометрикалық модельдердің қайсысы ұтымды, алғашқы ақ-

параттардың қандайын алған жөн, компьютерде есептелінген 

нəтижелер қандай мəн-жайды білдіреді жəне т.б. сұрақтарды 

түсінетін ынталы пайдаланушылар ауадай қажет.

Эконометрикалық əдістер – нақтылы мəселелермен айналы-

сатын жəне ісіне төселген менеджер, экономист жəне инженер 

жұмысының тиімді құрал-сайманы, ал онымен экономикалық 

жəне техникалық мамандықтардың түлектерін қаруландыру – 

жоғары оқу орындарының міндеті. Сөйтіп менеджерлерде жəне 

инженерлерде теориялық білімдерінен басқа, эконометрикалық 

ғы лымның жəне компьютерлік жүйенің заманауи жетістіктері нің 

негізінде жасалған, нақтылы экономикалық жəне техникалық-

экономикалық құбылыстардың жəне үдерістердің статистика лық 

деректерін талдауға жəне эконометрикалық модельдерін тұр-

ғызуға арналған құрал-саймандары болуға тиіс. 

Оқу материалдарының мақсаты – нақтылы экономикалық 

құ  былыстарды жəне үрдістерді модельдеу жəне сандық талдау 

тəсілдерін меңгеру. 

Ұсынылып отырған оқулықты оқып пайдалану нəтижесiнде 

білім алушылар кеңiстiктiк жəне уақыттық қатарлар деректері 

бойынша эконометрикалық модель құруға машықтанып, модель 

параметрiн бағалау əдiстерiн таңдауды, нəтижелердiң түсiнiк-

темесiн жəне болжамдық бағалар алуды үйренедi.

Білім алушылар осы пəндi оқу барысында алған бiлiмдерiн 

өндiрiстi тиiмдi ұйымдастыруда, əртүрлi өндiрiстiк көрсеткiштердi 

талдауда, жоспарлау мен басқаруда, тəжiрибелiк жəне ғылыми-

зерттеу жұмыстарында пайдалана алады.

Тəжірибелік көзқараста оқу материалдарының негізгі міндет-

теріне жататындар:

� тұрғызылған модельдердің параметрлерін бағалау;

� модельдерді верификациялау;

� тұрғызылған модельдерді қолдану.

Дəрістік жəне семинарлық сабақтарға, сынаққа жəне емтиханға 

дайындық жасауда студенттерге – келешек мамандарға – оқу ма-

териалдарын тез ұғып, меңгеруіне жəне ойда сақтап қалуына 

үлкен ықпал жасау мақсатында, оқулықта оқылып зерделінетін 
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мəліметтер схемалар мен кестелер жүйелік жəне бейнелік түрде 

түсіндірілген.

Оқулық 7 бөлiмнен тұрады. Бiрiншi бөлiмнен бесінші бөлімге 

дейін қысқаша «Математикалық статистика» пəнiнде кездесетiн 

кейбiр математикалық əдiстердi қолданудың теориялық негiзi, 

дербес компьютерде есептеу технологиясы, тəжiрибелiк есеп-

тердi шығару түсiндiрмесi қарапайым мысалдарды орындау 

негізінде баяндалған. Кiтаптың алдыңғы бөлiмдерiнде жаппай 

белгiлi, тəжiрибеде кеңiнен қолданылатын эконометрикалық мо-

дельдер мен экономикалық үрдiстi болжаудың экстрополяция-

лық модельдерi берiлген. Бiрiншi бөлiмде негiзгi түсiнiктер, 

статистикалық жəне корреляциялық байланыс, тығыздық дəре-

жесi бойынша байланыстарды жiктеу, нəтижелiк жəне факторлық 

белгiлер жəне корреляциялық-регрессиялық талдау есебi қарас-

тырылады.

Қалған үш бөлiм мағыналары бойынша рет ретiмен күрде-

лене беретiн, құрылымы бiрдей төрт тақырыптан құрылған. 

Бiрiншi тақырыпта негiзгi түсiнiктер, анықтамалар жəне қысқа-

ша əдiстемелiк нұсқау, екiншiсiнде – тақырыпта тəжiрибелiк 

есептердi шешу тəсiлдерi, үшiншiсiнде – тəжiрибелiк есептердi 

MS Excel құрамындағы пакеттер бағдарламаларымен компью-

терде шығару жəне осы пакеттермен жұмыс жүргiзудiң əдiсте-

мелiк нұсқауы, ал соңғы тақырыпта студенттерге арналған 

жат тығулар, бақылау сұрақтары жəне есептер келтiрiледi. Есеп-

тердiң мағынасы мен шарттары жəне бақылау тапсырмалары 

статистикалық жинақтар мен əртүрлi басылымдар деректерiмен 

жəне шартты мағлұматтар бойынша құрылды. Барлық тапсыр-

малар шарттары эконометрикалық талдау нəтижесiн қолдану 

мақсатында тексерiлдi.

Кəсiпорынның тұрақты қаржылық жағдайының дамуы оны 

өндiрiстiк басқару, ұйымдастыру жəне алдыңғы кезеңдердi 

нақ тылы болжау қызметтерiмен тығыз байланысты жəне осы 

аталған қызметтердi iске, жүзеге асырғанда, сонымен қатар күн-

делiктi басқару жұмысын сенiмдi экономикалық шешiмдерге 

негiздеп атқарғанда көзделген мақсат орындалуы мүмкiн. Қа-

зiргi кезде басқару шешiмдерiн қабылдау принциптерi үлкен 

маңызды мəселе, ол эконометриканың негiзгi мақсаттарының 

бiрi. Сондықтан оқулықтың алтыншы бөлімінде динамикалық 
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(уақыттық) қатарлар туралы түсінік, эконометрикалық тренд 

мо дельдері, оларды тəжірибеде қолдану технологиялары баян-

далған.

Шаруашылық объектiлерiнiң өндiрiстiк жұмыс шарттарын 

өзге ртетiн, нарықтық экономикада шаруашылық қызметiнiң ма-

кро- жəне микроэкономикалық факторларының даму жолдарын 

болжау – эконометрика есебiне жатады. Осы қағидаға сүйеніп, 

оқу лықтың жетінші бөлімінде микроэкономикадағы экономе-

три ка лық модельдер жəне оларды тəжірибеде қолданудың кей бір 

ерекшеліктері қарастырылады.

Оқулықта «Математикалық статистика» жəне «Теориялық ста-

тистика» пəндерiнен белгiлi кейбiр статистикалық параметрлер-

дiң атаулары жиi қолданылады. Мысалға, сұрыпталған жиын, бас 

жиын, нөлдiк гипотеза жəне т.с.с.

Деректер ресми статистикалық басылымдар материалдары-

мен, мысалы, «Қазақстанның ауылшаруашылық, орман жəне 

ба лық шаруашылығы» жəне «Халық тұрғындарының өмiр сүру 

деңгейi» сияқты Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi -

нiң статистикалық жинақтары арқылы толықтырылуы мүмкiн.

Оқулықта «Əдiстемелiк нұсқау», «Тəжiрибелiк есептердi ше-

шу» жəне «Тəжiрибелiк есептердi компьютерде шығару» бөлiм-

 де рiнде есептi қоюдан бастап барлық шығару тəсiлдерi баянда-

лынып, оларда қарастырылған статистикалық жəне эко номет ри-

калық əдiстердi студенттер ешқандай қиындықсыз үй ренуi көз-

делген. Аталған бөлiмдер оқытушыларға тəжiрибелiк сабақтар 

мазмұнын жоспарлау үшiн де пайдалы деп санаймыз.

Қарастырылып отырған оқулықта берілген эконометрика-

лық есептердi шығару барысында «Компьютерде деректердi 

талдау» мəселесiн жəне «Математикалық статистика» əдiстерiн 

оқушы терең ұғып, оларды iс жүзiнде қолдануға жəне дағды 

қалыптастыруға ынталатынына сеніміміз мол.
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1. ВАРИАЦИЯЛЫҚ ҚАТАРЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ

1.1 Вариациялық қатарлар жəне олардың графиктері

Мəліметтерді өңдеу жұмысының əдістері екі жүзден астам 

жылдар бойы өз бетінше пəн ретінде дамып қалыптасты. Өткен 

ғасырдың 60-шы жəне 70-ші жылдарында мəліметтерді өңдеу 

жұмыстарының əдістерін жаппай халық шаруашылығының 

бар лық салаларына енгізуге ЭЕМ-ның жəне 80-ші жылдар-

дан бастап компьютерлердің пайда болуы үлкен ықпал жаса-

ды. Статистикалық программалар пакеттері мəліметтерді өңдеу 

əдіс терін əркімге ыңғайлы жасап, орындауға жеңіл жағдайлар 

туғызды. Қиын да ауыр есептеулерді, күрделі кестелер мен гра-

фик терді тұрғызуды, сонымен қатар барлық алдын ала жасала-

тын дайын  дық жұмыстарын қазіргі кезде компьютердің өзі орын-

дайтын болды, ал мамандарға тек ұйымдастыру, басқару жəне 

шешім қабыл дау, атап айтқанда, есепті қою, оны шешу əдістерін 

таңдау жəне алынған нəтижені түсіндіру сияқты шығармашылық 

жұмыстар ғана қалды. 

Кездейсоқ жəне алдын ала болжауға болмайтын мəлімет- 

тер ге байланысты есептерді шығару барысында кейінгі екі 

жүз жылда математиктер жəне басқа да зерттеушілермен (био-

логтар, психологтар, экономистер жəне т.б.) қуатты жəне өте 

икемді əдістер кешендері жасалынды. Олардың бəрін бірге 

математикалық статистика, қолданбалы статистика немесе мəлі-

меттерді талдау деп атап жүр. Аталған пəндерді оқып үйрену 

ар қылы кездейсоқтықтың кеңістігінде əртүрлі заңдылықтарды 

ашуға, дəйекті болжаулар мен қорытындылар жасауға жəне нөл-

дік гипотезаның орындалғаны немесе орындалмағаны туралы 

ықтималдықтың бағасын табуға болады.

Қазіргі жағдайда экономикалық ақпараттардың мəліметте-

рін жинау, өңдеу, талдау жəне сақтау мəселелері үлкен мағыналы 

жə не маңызды, мəнді болып есептелінеді. Тиімді шешім қабыл-

дауға ықпал жасауға, аналитикалық құрал ретінде бүгінгі таңда 

қоғам өмірінің барлық аймағында статистикалық əдістерге үлкен 

қызығушылық тууда. Бүгінгі таңда математикалық статистика 

əдістерін ғылымда, техникада жəне экономикада қолданылуын 

былай қойғанда, оны барлық адам, оның ішінде алынған инвести-
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циясынан барынша пайда табу үшін табыскерден бастап сайлауда 

дауыс нəтижесін болжау жасау үшін саясаткерге дейін қолданатын 

болды. Статистикалық мəлімет əлеуметтік организм ретінде, он-

сыз мемлекетті басқару мүмкін емес екенін, əртүрлі бағытта даму 

бағдарламасын құру, тіпті кез келген деңгейде басқару шешімін 

қабылдауға болмайтындығын тарих дəлелдеді.

Сонымен статистика – мəліметтерді жинау, өңдеу, талдау жəне 

өңдеу нəтижелерін түсіндіретін ғылым аймағы.

Статистика арқылы барлығын да дəлелдеуге болады деген 

кеңінен таралған ұғым сөзсіз артығырақ айтылған жəне мұндай 

ұғым əртүрлі статистикалық əдістерді орынсыз қолданудан пайда 

болған шектен тыс жасалған қорытынды.

Дегенмен де, статистиканың негізгі мақсаты жəне міндеті –

көптеген мəселелерді, оның ішінде халыққа қазіргі кезде көп 

кездесетін мəселелерді дұрыс түсінуге көмектесу. 

Қарастырылып отырған бөлімде вариациялық қатар туралы 

түсінік жəне келесі бөлімдерде қолданылатын негізгі статисти-

калық сипаттамалары келтіріледі. 

Математикалық статистиканың негізгі мақсаты – статис ти-

калық бас жиынды зерттеу, яғни жиынның ықтималдық қасиет-

терін, оның ішінде үлестірімдік заңдылықтарын, сандық сипат-

тамаларын жəне т.б. анықтау. 

Негізі қайта-қайта өлшеулер жүргізу арқылы бас жиынның 

барлық мүшелерінің кездейсоқ мəндерін алуға болады. Бірақ бас 

жиынның барлық мүшелерін толық зерттеу барлық жағдайда 

мүм кін емес жəне экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Сондықтан 

бас жиыннан берілген бір көлемде өлшеулер жүргізу арқылы 

сұрыпталған жиын алынады. Сұрыпталған жиын кездейсоқ тə-

сілмен жиналуына байланысты алынған сұрып жиындары ның 

мүшелері де кездейсоқ мəндерді қабылдайды. Əрі қарай осы 

жиын бойынша ықтималдық теорияның қасиеттері қолданылып, 

бас жиынның параметрлері бағаланады. 

Бас жиыннан объектіні таңдау жəне оның сан мəнін өлшеу 

статистикалық бақылау делінеді. Міне, осы бақылаудың нəти-

жесінде алынған жəне арнайы құжатта тіркелген мəліметтер 

сұрыпталған жиын (кейбір əдебиеттерде іріктелген жиын) 
деп аталады да, келесі кезеңде өңделеді. Өңдеу жұмысы бойын-

ша сұрып жиыны арнайы бір ретке келтіріледі. Реттеу жұмысы 
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бақылау нəтижесінде алынған мəліметтерді бір белгілерімен 

топ-топқа біріктіруден басталады. Əдебиеттерде аталған жұмыс 

топтастыру деп аталады. Негізінде топтастыру жұмысы өте 

жауапты іс, ол тиянақты жүргізілуі тиіс. Себебі, топтастыру 

белгісі дұрыс анықталмаған жағдайда, мысалға, екі тəсілмен 

топ тастырған бір жиын мəліметтері бойынша бір-біріне қарама-

қарсы қорытындылар жасауға болады да, өңдеу нəтижесі сапа-

сыз болып шығады. Топтастыру қарастырылып отырған құбы-

лыс тың мағынасына сəйкес жүргізіліп, қойылған талапқа жау-

ап беруі тиіс. Топтастыру нəтижесінде алынған вариациялық 

қатар – айрықша мəнді жəне мағыналы.

Вариация – бір жиынға енетін белгілердің ауытқу мөлшері, 

яғни ауытқыштығы. Жиындағы мүшелердің мəндерін вариант-
тар деп атаймыз.

Жиынның мəндері бойынша вариацияланған белгілер, яғни 

мəндер жиыны вариация қатары делінеді жəне олар дискретті 

(үздікті) немесе үздіксіз болуы мүмкін.

Бір-бірінен толық бүтін сан мəндерімен ерекшеленетін сандар 

қатарын дискретті вариация деп атайды.

Бір-бірінен кез келген бөлшек сандармен ерекшеленетін сан-

дар қатарын үздіксіз вариация деп атайды.

Мысалға, дискретті вариация белгілері үшін бір отардағы 

қойлар жəне ешкілер саны, бір жанұядағы адамдар саны жəне т.б., 

ал үздіксіз вариация белгілері ретінде тəуліктегі уақыт, бір отар -

 дағы қойлардың салмақтары жəне т.с.с. алынады. 

Вариация қатарын ұйымдастыруға мысал келтірейік. Мыса лы, 

шошқа фермасында 65 мегежін тіркелді. Əр аналық шошқадан 

алынған торайлар саны мынадай болсын: 8, 9, 12, 10, 6, 7, 11, 8, 

6, 8, 9, 12, 7, 6, 11, 5, 8, 8, 6, 12, 5, 9, 7, 10, 6, 8, 9, 11, 8, 7, 10, 9, 5, 

10, 8, 11, 6, 7, 9, 8, 6, 11, 7, 10, 8, 9, 7, 8, 8, 10, 9, 7, 11, 10, 8, 7, 8, 

10, 7, 9, 10, 8, 5, 7, 9.

Бақылау нəтижесін тіркеу ретімен жəне осы жиында вариант-

тардың қайталану санымен берілген мəліметтерді бір қатарға 

орналастырайық:

варианттар xi 8     9    12  10  6   7    11  5

вариант саны fi   15   10   3    9   7   11   6   4

Сөйтіп, вариация қатарын алдық. Əр варианттың қанша рет 

берілген жиында кездесетінін көрсететін сан жиілік немесе ва-
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риант өлшемі деп аталады. Вариациялық қатардың барлық жиі-

ліктерінің қосындысы сұрып жиынның мөлшеріне тең, яғни: 

8

1

65.i
i

f f n
=

= = =∑
Жиілік (өлшем) тек абсолюттік шамамен емес, қатынастық 

мөлшерде – меншікті салмақпен немесе пайызбен, яғни осы 

көрсеткіш жиынының жалпы санына қатынасымен өлшенуі 

мүмкін. Мұндай жағдайда өлшемдер қатынастық жиілік неме-

се жиілгіштер деп аталады. Жиілгіштердің жалпы қосындысы 

бірге тең, яғни 1,if n =∑  егер жиіліктің бақылаудың жалпы са-

нына n қатынасы пайызбен өрнектелсе, онда ( ) 100 100%.if n ⋅ =∑  

Берілген мəліметтерді вариация қатарына орналастыру екі 

мақсат үшін жасалынады. Оның бірі – жалпы сандық сипатта-

маларды, оның ішінде орташа шаманы жəне вариация көрсеткі-

шін есептеуді тездету жəне оңайлату болса, ал екінші мақсаты –

қарастырылып отырған белгінің вариация заңдылықтарын анық-

тауды көздейді. Жоғарыдағы келтірілген вариациялық қатар 

бірінші мақсатты қанағаттандырғанымен, екінші мақсатты қана-

ғат тандырмайды. Берілген бөлініп таралу қатары қойылған та-

лаптарға жауап беру үшін оны белгінің өсу ретімен қайта орна-

ластыру керек. 

Қатарды реттеу іс-əрекеті, яғни варианттарды өсу немесе 

кему ретімен орналастыру жұмысы қатарды рангілеу (ранжиро-

вать) бойынша орналастыру деп аталады.

Жоғарыдағы келтірілген мысалдағы мəліметтерді осы мақ-

сатта төмендегі ретпен орналастырамыз:

варианттар xi    5   6   7    8    9    10  11  12

жиіліктер fi         4   7   11  15  10   9    6    3

Енді, алынған вариациялық қатар бірінші жəне екінші мақ-

сатқа жетуді қамтамасыз етеді.

Егер рангі (өсу ретімен) бойынша реттелген қатарда минимал-

ды немесе максималды варианттардың мəндері көрші вариант-

тың мəнінен ерекше кем немесе артық болса, онда олардың осы 

жиынға жататынын немесе жатпайтынын тексеру керек. Мұндай 

жағдай қарастырылып отырған мəліметті бақылауда өрескел қате 

жіберілгенде пайда болуы мүмкін. Сондықтан ерекше өзгерістегі 

мəліметтерді жиыннан алып тастау орынды. Бірақ кез келген 
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бөлектенген вариантты дəйексіз алып тастауға болмайды. Осы 

мақсатты (нөлдік гипотеза – сенімсіз вариант қарастырып отырған 

жиынға кіреді) тексеру үшін арнайы критерий қолданылады. 

Максималды вариант (варианттардың үлестірімдігі қалыпты 

(нормалдық) заңға бағынса немесе оған жақын жатса) үшін мы-

надай формула қолданылады:

 

   1

2

,п п
п

п

х х
t

х х
−−

=
−

  (1.1)

мұнда tn – максималды вариант xn жиынға жататынын 

  дə лелдейтін критерийі; 

 xn – максималды вариант;

 xn-1– максималды варианттың алдындағы вариант; 

 x2– минималды варианттан кейінгі вариант.

Минималды вариант үшін:

   2 1
1

1 1

,
п

х х
t

х х−

−
=

−
 (1.2)

мұндағы t1 – минималды вариант x1 жиынға жататынын  

     дəлелдейтін критерийі;

    x2 – минималды варианттан кейінгі вариант;

    xn-1– максималды варианттың xn алдындағы вариант. 

Қабылданған α дəлдіктің деңгейінде жəне сұрыпталған жиын 

көлемінде n, егер tp ≥ ts шарты орындалса, онда нөлдік гипотеза 

қабылданбайды. 

Мысал келтірейік. Егістіктің 6 бөлігінен күздік қарабидайдан 

мынадай түсім алынған:

 Участік нөмірлері         1       2          3          4        5         6

 варианттар, xi                       20,8   21,9    23,2    24,6    25,1    30,8

Келтірілген варианттарда х6 
= 30,8 басқа варианттардан ерек-

ше үлкен. Осы вариант қарастырылып отырған жиынға жата ма, 

яғни нөлдік гипотезаны Н
0 
тексерейік. Ол үшін (1.1) формуланы 

қолданып, критерийді есептейміз:

30,8 25,1 5,7 0,64.
30,8 21,9 8,9пt

−= = =
−
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3-ші қосымшадағы (статистикалық кестелерді қараңыз) tn - ке-

стеден, мына жағдайда α = 0,05 жəне n = 6, табамыз ts 
= 0,69. Мына: 

tp 
= 0,64 < ts 

= 0,69 шарт нөлдік гипотезаны қабылдамауға негіз бо-

лып есептелінеді. Сондықтан барлық варианттар қарастырылып 

отырған жиынға жатады жəне орташа түсімді есептегенде 30,8 

вариантты алып тастауға болмайды. 

Берілген (1.1) жəне (1.2) формулалармен ең шеткі вариант-

тар дың өзгешеліктерімен қатар оларға көрші варианттардың да 

ерекше өзгешеліктерін тексеруге болады. Мысалға, келтірілген 

вариация қатарынан (1.1) формула бойынша 25,1 вариантты жəне 

(1.2) формуламен 21,98 вариантты тексерейік. Егер осы вариант-

тар қарастырылып отырған жиынға жатпаса, онда 30,8 жəне 20,8 

жатпайды. Сұрыптың статистикалық сипаттамасы сұрыпқа жат-

пайтын варианттарды алып тастағаннан кейін сөзсіз есептелінуге 

тиіс. 

Белгінің вариациясына (дискретті немесе үздіксіз жəне кең 

енді немесе енсіз) байланысты статистикалық жиын аралықсыз 

немесе аралық вариациялық қатарға бөлініп таралады. Бірінші 

жағдайда жиілікке белгінің ранг мəні сəйкес келеді де, ал екінші 

жағдайда əрбір вариациялық қатардың (төменгі жəне жоғарғы) 

шекарасына сəйкес келетін сандарды санап, жиілікті анықтайды. 

Вариациялық қатар мынадай түрге бөлінеді:

– аралық қадамы бірдей вариациялық аралық қатар. Əрбір 

ара лық вариациялық қатардың жоғарғы мəні келесі аралық ва-

риациялық қатардың төменгі мəніне сəйкес келеді. Мұндай тəсіл 

өте ыңғайлы жəне математикалық статистикада жиі қол данылады;

– аралық қадамы бірдей емес аралық вариациялық қатар.

Аралық қадамы бірдей емес аралық вариациялық қатар тəжі-

рибеде жиі қолданылмайды. Сондықтан көп жағдайда міндетті 

түр де аралық қадамы бірдей вариациялық аралық қатар құрылады. 

Мұндай тəсіл белгінің вариациялық заңдылықтарын аңғаруға, 

ва риациялық қатардың қорытынды сипаттамаларын есептеуге 

жəне вариациялық қатарды басқа қатарлармен салыстыруға кө-

мектеседі. 

Бірдей аралық вариациялық қатарды құру үшін бірінші кезек-

те аралық қадамды белгілеу маңызды. Аралық қадам немесе кейде 

аралық вариация қатарының ені деп атайды. Əрі қарай тексте қадам 

делінеді. Қадам тым ұзын немесе қысқа болса, қарастырылып 
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отырған жиынды сипаттайтын вариациялық заңдылық өзгереді де, 

зерттеуші дұрыс шешім қабылдамауы мүмкін. Негізінде қадамның 

оптималды мəнін табу үшін сұрыптық жиын, оның максималды 

жəне минималды вариантының аралығында класқа (аралыққа) k 

бөлінеді. Ол үшін Стэрджесс формуласы қолданылады:

k = 1+3,322·lg n.

Аралық вариация қадамы мына формуламен есептелінеді:

max min ,
1 3,322 lg
x x

z
n

−
=

+ ⋅
                                   (1.3)

мұндағы 

  хmax жəне хmin– максималды жəне минималды 

               варианттар;

  n – сұрыптық жиын мүшелерінің саны.

Егер z – бөлшек сан болса, математикалық ереже бойынша 

жуықтап, бүтін санға айналдырады.

 Аралық вариациялық қатардың шеткі шегі мына формулалар-

мен анықталынады:

       
min ( 1) ,

iн
x x i z= + − ⋅                                (1.4)

            
min ,

iв
x x i z= + ⋅   (1.5)

мұндағы xнi, xвi– i-ші аралық қатардың төменгі жəне 

          жоғарғы мəні. 

Сонымен қатар i-ші аралықтың жоғарғы мəні (i + 1)-ші ара-

лықтың төменгі мəніне сəйкес болғандықтан, аралық жиілікті 

есеп тегенде оның төменгі мəніне тең немесе үлкен жəне жоғарғы 

мəнінен кіші жиын мəндері алынады.

Қадам өлшем бірлігі алғашқы белгінің өлшем бірлігінің дəл-

ме-дəлдігіне сəйкес келгені жөн. Мысалы, (n = 80) сиыр сүтінің 

майлылық мөлшерінің вариациясы 3,30-дан 4,51% аралығында. 

Олай болса (1.3) формуламен есептелген аралық қадам.

4,51 3,30 1,21 0,165 0,17,
1 3,322 lg80 1 3,322 1,9031

z −= = = ≈
+ ⋅ + ⋅
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z≠1, демек аралық вариациялық қатар үздіксіз бөлініп тара-

лады.

 Үздіксіз аралық қатарда негізгі параметр ретінде осы ара-

лықтың орта шамасы алынады, яғни:

     

                 2
i iв н

i

x x
x

−
= ⋅                                     (1.6)

Нəтижесінде үздіксіз аралық қатар үздікті қатарға айналады. 

Мұндай түрлендірудің қажеттігі орташа дисперсияны есептеуге 

байланысты туады. Мысал келтірейік.

Шошқа фермасында 65 аналық шошқаның торайлағаны бел-

гілі. Əр аналық шошқадан алынған торайлар саны 5 пен 12 аралы-

ғында, яғни хmin= 5 жəне хmax= 12 Осыдан

 
12 5 7

1,0.
1 3,322 lg 65 1 3,322 1,8129

−= = ≈
+ ⋅ + ⋅

z

Белгі дискретті жəне z=1, сондықтан бақылау жиыны үздікті 

қатар бойынша бөлініп таралады, яғни ранг (өсу ретімен рет-

телген) бойынша орналасқан белгі осы қатардың класы болып 

есептелінеді (1.1 кесте).

1.1-кесте

класы xi    5  6      7       8       9        10       11       12         Σ

жиілік fi     4  7      11     15     10       9         6         3           65

Құс фермасында 50 тауық бойынша əр тауықтан жылына 

алатын жұмыртқа санының вариациясы 164-тен 270-ке де йінгі 

аралықта. Топ кластарының аралық қадамы мен санын анық-

тайық:

– топ саны

 1+3,322 · lg 50 = 1+3,322 · 1,69897 = 6,644≈7;

– қадамы (аралық ені)

               

270 164 106 15,954 16.
1 3,322 lg50 1 3,322 1,69897

z −= = = ≈
+ ⋅ + ⋅

Оқылып отырған мəліметтер дискретті болуына қарамастан, 

2–1547
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класс аралық қадам z бірге тең болмауына байланысты жиынды 

аралық үздіксіз вариациялық қатарға бөліп таратуға болады. Ол 

үшін топтың төменгі жəне жоғарғы шеттік мəндерін есептейміз, 

яғни (1.4) формуламен төменгі:

1 min (1 1) 164 0 164.нx x z= + − ⋅ = + =

(1.5) формуламен жоғарғы:

1 min 1 164 16 180.вx x z= + ⋅ = + =

Бірінші топтың жоғарғы мəні екінші топтың төменгі мəніне 

сəйкес, ал оның жоғарғы мəні (1.5) формула бойынша:

2
164 2 16 196.вx = + ⋅ =

Немесе бірінші топтың жоғарғы мəніне қадам мəнін (16) 

қоссақ, сол нəтижені аламыз z = 16:

2 1 2
180 16 196.в в нx x z x z= + = + = + =

Осы ретпен қалған топтардың шектік мəндерін анықтаймыз:

164 – 180 – 196 – 212 – 228 – 244 – 260 – 276.

Вариациялық қатардың графигі. Вариациялық қатардың 

бейне көрінісін байқау үшін оның графигін тұрғызады. Ол үшін 

координаттар жүйесі тұрғызылады да, абсцисса өсіне вариация 

қатарының мəндерін, ал ордината өсіне оларға сəйкес жиілікті 

(немесе жиілгішті) отырғызады.

Дискретті вариациялық қатар болса, биіктігі жиілігіне сəй-

кес келетіндей етіп əр вариациялық дискретті белгіге, яғни аб-

сцисса өсіне тік бұрышты сызық жүргізіледі. Осы тікбұрышты 

сызықтарының төбелерін қосып, көпбұрыш алынады. Оны үлес-
тірімділік кеңісі (полигон распределения) деп атайды да, тө-

белерді қосқан сызықтарды вариация қисығы немесе вариация 

жиілігінің үлестірімділік қисығы дейді. Жоғарыда айтқандай, 

үлестірімділік кеңісі дискретті жəне үздіксіз вариациялық қа-

тарға да тұрғызылуы мүмкін. Кеңістің барлық ординаттарының 
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ұзындықтарының қосындысы, яғни жиіліктердің қосындысы Σfi 
сұрып жиынының көлеміне n тең. 65 шошқа аналықтарының то-

райлар санының вариациясының (1.1-кесте) үлестірімділік ке-

ңісінің графигі 1.1-суретте келтірілген. 

Гистограмма – бұл аралық үздіксіз вариациялық қатардың 

биіктігі əр түрлі тікбұрышты төрт бұрышпен салынған көрінісі. 

Абсцисса өсіне белгілердің өзгеріс аралықтары отырғызыл-

ған, ал тікбұрышты төрт бұрыштың биіктігі аралық топтардың 

жиілігімен сəйкестендірілген (Ескерту: қатынастық жиілгіштер 

үлестірімділіктің тығыздығы делінеді).

1.1-сурет. Дискретті вариациялық қатардың үлестірімділік кеңісі

 1.2-кесте
Тауықтарды жұмыртқалағыштығы бойынша топтастыру

Бір жылдық 
жұмыртқалағыштығы 

бойынша тауық 

топтары, ix

Топ 
аралығының 

ортасы,

 ix

Тауық саны 

(жиілігі),

if

Топтың өсу ретімен 

жиналған жиілік 

жиыны, ∑f
i
 

164 – 180 172 3 3

180 – 196 188 5 8

196 – 212 204 9 17

212 – 228 220 13 30

228 – 244 236 10 40

244 – 260 252 6 46

260 – 276 268 4 50
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Кез келген гистограмманы кеңіске айналдыруға болады. Ол 

үшін барлық тікбұрышты төртбұрыштың жоғарғы қабырға ла-

рының ортасын бір сызықпен қосамыз, нəтижесінде кеңіс алы-

нады. 

Вариациялық қатар бойынша жиіліктер жиынымен тұр ғы-

зыл ған график кумулята деп аталады. Ол белгінің вариациялық 

заңдылығының функциясын бейнелейді. 1.2-кестедегі мəліметтер 

бойынша тұрғызылған жоғарыдағы аталған графиктер 1.2-сурет-

те келтірілген.

Топ өсу ретімен жиілік қосындыларынан құрылған графикті 
кумулята деп атайды. Дискретті қатар үшін график тұрғызғанда, 

бірінші топтың жиілігінен басталып жиіліктер жинала береді де, 

сол жиынның мəніне сəйкес ординаталар төбелерін түзу сызықпен 

қоса береміз, нəтижесінде кумулята алынады. 

Үздіксіз вариациялық қатар үшін график нөлден басталып 

сызықтың екінші ұшы бірінші топтың жиілігіне сəйкес кел-

се, ал келесі екі топтың жиіліктерінің қосындысының мəніне 

сəйкестендіріп əрі қарай осы ретпен график тұрғызыла береді. 

Кумулятивтік қисықты кейде жиілік жиындарының кеңісі деп 

атайды.

Шошқа фермасындағы аналықтардың өнімі, яғни торайлар 

саны мынадай кумулятивтік қисықпен сипатталады (1.3-сурет):

Жиілік fi                4     7      11     15     10     9      6      3

Кумуляталар Σfi    4     11    22     37     47     56    62    65

Графикті тұрғызу жауапты істің бірі екенін атап өткеніміз жөн. 

Абсцисса өсінде вариация қатарының мəнінің масштабы дұрыс 

қойылмауы себепті, кейде ол сүйір немесе доғал төбелі болуы 

мүмкін. Мұндай жағдайда оқылып отырған белгінің заңдылығы 

қатты өзгеріске ұшырайды да, график зерттеушіге дұрыс шешім 

қабылдауға ықпал жасамайды.

Осындай жағдайды болдырмау үшін «Алтын қиыс» ережесі 

қолданылады. Осы ереже бойынша геометриялық құрылыстың 

табанының биіктігіне қатынасы мына мөлшерде болуға тиісті: 

1:0,62. Сонымен вариациялық қисықтарды тұрғызған кезде тік-

бұрышты төрт бұрыштың координаттарының масштабын оның 

табаны биіктігінен (яғни ең максималды ординатаға сəйкес) 

1,5–2,0 есе көп болатындай есеппен алған жөн. Топтық вариация-
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лық қатарды нөлден бастаса, вариациялық қисық көзге көрнекті 

болады да жəне бас жиынның вариациялық заңдылығын дұрыс 

бейнелейді. 

1.2-сурет. Үздіксіз аралық вариациялық қатардың гистограммасы, кеңісі 

(полигоны) жəне кумулятасы

1.3-сурет. Торай сандарының кумулятивтік үлестірімдігі
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1.2 Орташа шамалар

Вариациялық қатарлар жəне олардың графиктері оқылып 

отырған белгінің вариациясының бейнелік көрінісін бергенмен 
де, олар вариацияланатын объектіні толығымен сипаттай ал-
майды. Сондықтан оқылып отырған жиынға тиісті барлық заң-
дылықтарды түсіндіретін көрсеткіштерді табу керек.

Мұндай көрсеткіштер аз болса жəне олар оқылып отырған 
белгіні толығымен сипаттап, ой-жүйеге ыңғайлы белгілі бір қа-
сиеттермен анықталса, сонымен қатар ондай көрсеткіштерді 
есептеу жеңіл жолмен жүрсе, зерттеушіге ұтымды болатыны 
сөзсіз. Осындай көрсеткіштердің ең маңыздысына орташа шама-
лар жатады.

Орта шамалар – бұл статистикалық түсінікте бір типті құ-
былыстардың бір жиындық сандық белгілерінің қорытынды көр-
сеткіштері.

Орта шамаларды анықтаудың мақсаты:
– оқылып отырған көрсеткішке кездейсоқ факторлардың əсе-

рін жеңілдету;
– берілген көрсеткішті өрнектейтін қорытынды көрсеткішті 

анықтау.
Басқаша айтсақ, орта шама – бұл ақпараттың ең қоюланған 

жері, барлық белгілер жиынының орнына бір-ақ көрсеткіш алы-
нады да, ол келесі талдауларда қолданылады, яғни орта шама 
барлық бақылау қатарының «елшісі» болып есептелінеді.

Орта шама үлкен тиянақты көрсеткіш, ол барлық бір өлшем 
бірліктегі жиын мүшелерін бір орта шамамен сипаттайды. Орта 
шама əр түрлі мəн қабылдағанымен, ол əркімге түсінікті жəне 
сенімді. Орта жас, орта бой, орташа өнімділік, орташа түсім, 
ор таша үлгерім жəне басқа да орта шамалар абстракциялық тү-
сініктер. Бірақ осы көрсеткіштер мəндері əртүрлі аралықта кез-
десетін көптеген ақпараттардың дəйекті бір тиянақты мəнін си-
паттайды жəне олардың сапалы жағын толық бейнелейді.

Орта шамалар əртүрлі болуы мүмкін. Орта шаманы анықта-
мас бұрын мына сұрақтарға жауап беріледі: орта шамада оқылып 
отырған қатардың қандай қасиетін көрсетпекпіз немесе орта ша-
маны анықтауда қандай мақсат көзделуде?

Бірдей аралықты вариациялық қатар үшін статистикалық си-
паттамалары ретінде дəрежелік жəне құрылымдық (реттемелі) 
орта шамалар қолданылады. 
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Дəрежелі орта шамалар: арифметикалық, гармоникалық, гео-

метриялық, квадраттық, кубтық жəне тағы басқаларға бөлінеді. 
Құрылымдық орта шамаға мода жəне медиана жатады.

Орташа геометриялықтан басқа дəрежелі орта шамалар k мəні 

бойынша мына формуламен анықталынады:

  

    1 ,

n
k
ik

i

x
M

n
==
∑

                                       (1.7)

мұнда М – орта шама; хi – і-ші вариант; n – орта шама                      

                             анықталынып отырған сұрып жиынының мөлшері.

Аралық вариациялық қатардың жиілігі (өлшемі) белгілі бол-

ған жағдайда дəрежелік орта шамалар k-нің əртүрлі мəнінде орта 

өлшенген көрсеткіш мына формуламен есептелінеді:
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∑
                                    (1.8)

мұндағы   z – кластық аралықтардың саны;

  fi– i-ші варианттың жиілігі (өлшемі).

Дəрежелі орта шамалардың мəндері бір-бірінен өзгеше бо-

лады. Бұл өзгеріс k-нің мəніне сəйкес келеді, яғни k өскен сай-

ын, сол мəнге сəйкес орташа көрсеткіш үлкейе береді. Сонымен 

дəрежелік орташа көрсеткіштердің k мəніне байланысты өсу 

реті былай жүреді: гармоникалық (M
гарм

), геометриялық (М
геом

), 

арифметикалық (М
ариф

), квадраттық (М
квад

) жəне кубтық (М
куб

), 

яғни:    

k =   – 1           0            1               2             3

M = Mгарм ≤ Мгеом ≤ Мариф ≤ Мквад ≤ Мкуб.

Арифметикалық орташа. Барлық дəрежелі орташалардың 

ішіндегі жиі қолданылатыны – арифметикалық орташа. Сондықтан 

егер орта шаманы есептеу керек болса, басқа орташалардың түрі 

қарастырылмай, бірден арифметикалық орта шама есептелінеді. 

Бұл көрсеткіш оның айналасында топтастырылатын барлық ва-

рианттардың үлестірімділігінің орталығы делінеді. Берілген мə-
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ліметтердің сипатына байланысты арифметикалық орташа жай 

немесе өлшенген болуы мүмкін. 

Жай арифметикалық орташа мына формуламен анықта лы-

нады:

 
1 2 3

1

1
.

n
n

i
i

x x x x
X X

n n =

+ + + += = ∑�
                    (1.9)

мұндағы Xi – сұрыптық жиынның і-ші мүшесінің мəні; 

     
1

n

i=

−∑  1-ші мүшеден 
1( )x  n-ші мүшеге дейінгі 

                                  мəндерді қосу белгісі; 

          n – сұрыптық жиынның мүшелерінің саны.

Арифметикалық орташа сұрып жиынын ең толық сипаттай-

тын қарапайым көрсеткіш. 

Есте сақтаңыз!

Арифметикалық орташаны есептеу жолын жеңілдету үшін 

белгілерді топтастырып, саны аз аралық вариациялық қатар 

құрып, ол қатарға жататын варианттар санын жиілігі деп атап, 

есептеу жүргізіп, анықталатын көрсеткішті өлшенген ариф-

ме тикалық орташа деп атайды. Қазіргі ақпараттар техноло-

гиясы дамыған заманда бұл тəсіл айтарлықтай өзекті емес. Де-

генмен де вариациялық заңдылықтарды графикалық бейнелеу 

үшін тəжірибеде əлі де болса қолданылуда. Жоғарыда аралық 

вариациялық қатар дискретті немесе үздіксіз болатыны айтыл-

ды. Осындай вариациялық қатарларға өлшенген арифметикалық 

орташа шама мына формуламен есептеледі:

1 1 2 2

11 2

1
.

z
n n

i i
in

x f x f x f
X X f

f f f n =

⋅ + ⋅ + + ⋅= = ⋅
+ + + ∑�

�            (1.10)
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1.3-кестедегі мəліметтер бойынша арифметикалық ортаны 

есептейік.     

1.3-кесте
 Қазақстан Республикасының облыстары бойынша дəнді дақылдардың егіс 

ауданы, 1 га-дан алынған түсім жəне жалпы алынған өнім 

Облыстар Егіс ауданы, 
мың га Түсім, ц/га* Жиналған өнім, 

мың т

Ақмола 3590,4 9,1 3233,6

Ақтөбе 753,7 5,8 438,9

Алматы 485,1 22,6 1072,5

Атырау 0,9 6,0 0,5

Шығыс Қазақстан 567,4 16,5 932,1

Жамбыл 372,0 20,7 734,9

Батыс Қазақстан 617,8 9,2 566,4

Қарағанды 792,1 9,2 719,6

Қостанай 2974,0 11,8 3487,1

Қызылорда 70,1 28,0 191,3

Павлодар 544,7 11,8 630,6

Солтүстік Қазақстан 3017,0 11,3 3401,3

Оңтүстік Қазақстан 236,5 23,7 550,4

Барлығы 14021,7 11,4 15959,2

*) Жиналған егістен алған түсім.

14021,71 1078,59 1078,613

n
хiiхад

n

∑
== = = ≈ мың. га.

Орташа түсімді анықтау үшін өлшенген арифметикалық орта-

шаны қолданамыз. Жиілік (өлшем) ретінде егіс ауданы алынады.

15959,2 1,138 / 11,4 / .
14021,7

у ау
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∑

Арифметикалық орташа шама бірнеше математикалық қасиет-

термен сипатталады. Осы қасиеттерге тоқталайық.

1. Арифметикалық орташа өз өзіне тең .А А=  

2. Арифметикалық ортаның жиілік қосындыларына көбей-

тіндісі варианттармен жиіліктердің көбейтінділерінің қосынды-

сына тең: 
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,X f X f= ⋅∑ ∑
біздің мысалда:

1,1382 14021,7 15959,2.X f⋅ = ⋅ =∑
3. Əр варианттардың бір шамаға өзгерісі арифметикалық ор-

таны да сол шамаға өзгертеді:

( )
.

X A
X A

f
±

= ±∑
∑

Мысалға, егер біз əр варианттың егіс ауданын 500 мың га-ға 

өзгертсек, онда: 

( 500) 7521,7 578,59;
13

х
n
−

= =∑
 500 қосып, 1078,59 мың га.

4. Əр варианттың бір шамаға өзгерісі арифметикалық орташа 

шаманы соншаға өзгертеді:

,
A X f

A X
f

⋅ ⋅
= ⋅∑

∑

біздің мысалда: 
/ 500 28,0434 500 1078,59

13
х

f мын га
n

⋅ = ⋅ =∑

5. Əрбір өлшемнің бірдей бір шамаға өзгерісі орта шаманың 

мəнін өзгертпейді:

( )
.

X A f A X f X f
X

A f A f f
⋅ ⋅ ⋅

= = =
⋅

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

Біздің мысалда (1.3-кесте) əр облыстың егіс ауданын бірдей 

500 га-ға кемітсек (А = 500), онда орташа 1 га-дан алынатын түсім 

(ц/га) ешқандай да өзгермейді:

9,1 7,1808 5,8 1,5074 22,6 0,9702 6,0 0,0018 16,5 1,1348
7,1808 1,5074 0,9702 0,0018 1,1348

20,7 0,744 9,2 1,2356 9,2 1,5842 11,8 5,948
0,744 1,2356 1,5842 5,948

28,0 0,1402 11,8 1,0894 11,3 6,0

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +=
+ + + + +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +
+ + + + +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅

yX

34 23,7 0,473 322,4539
11,5.

0,1402 1,0894 6,034 0,473 28,0434
+ ⋅ = ≈

+ + + +
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0,1 ц/га айырмашылық математикалық ереже бойынша жуық-

таудың нəтижесі.

6. Əр варианттың орта шамадан айырмашылығын, оған сəйкес 

жиілікке көбейткен жиыны нөлге тең:

( ) 0.i i i i if X X f X X f X n X n⎡ ⎤⋅ − = ⋅ − = ⋅ − ⋅ =⎣ ⎦∑ ∑ ∑
7. Қосындылардың ортасы арифметикалық орташалардың қо-

сындыларына тең: 

.X Y X Y+ = +
Гармоникалық орташа шама. Жекеше вариацияланған 

белгілер үшін, олардың кері мəнімен гармоникалық орта ша-

малар есептелінеді. Мысалға, оңтүстік облыстар бойынша дəн-

ді дақылдардың түсімі төмендегі кестеде келтірілген. Дəнді да-

қылдардың орташа түсімін анықтайық. Бұл жолы қарапайым 

арифметикалық орташа немесе өлшенген арифметикалық орта 

шамалар ештеңе де көрсетпейді.

Облыстар Түсім, ц/га Жалпы өнім, мың т

Алматы 22,6 1072,5

Жамбыл 20,7 734,9

Қызылорда 28,0 191,3

ОҚО 23,7 550,4

22,6 20,7 28,0 23,7 23,75;
4y

X
X

n
+ + += = =∑

22,6 10725 20,7 7349 28,0 1913 23,7 5504 22,69.
10725 7349 1913 5504y

X f
X

f
⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅= = =

+ + +
∑
∑

Өлшенген арифметикалық орта шама алымының ешқандай 

да физикалық немесе экономикалық мəні жоқ. Сондықтан осын-

дай жағдайда гармоникалық орташа шама қолданылады. Мұндай 

көрсеткіштер төмендегі формулалармен есептелінеді.

Жай гармоникалық орташа шама:

  1
nX

X

= ⋅
∑                                     (1.11)
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Өлшенген гармоникалық орташа шама:

 

   y

f
X f

X

= ⋅∑
∑

                                (1.12)

Біздің мысал бойынша оңтүстік аймақта дəнді дақылдардың 

орташа түсімдері:

10725 7349 1913 5504 25491
22,56.

10725 7349 1913 5504 1130,14
22,6 20,7 28,0 23,7

y

f
X

f
X

+ + += = = ≈
+ + +

∑
∑

Мұндағы бөлшектің бөлімі – оңтүстік облыстардағы жалпы 

дəнді дақылдар өнімі, ал алымындағы – жалпы егіс ауданы.

Есте сақтаңыз!

Геометриялық орташа шама. Динамикалық қатардың орта-

ша өсу қарқынын анықтау үшін (1.13) формуламен геометриялық 

орта шама есептелінеді: 

 1 2
0

,nn n nn n
Y

X Х Х Х X
Y

= ⋅ ⋅ ⋅ = Π =…           (1.13)

мұнда X – орташа өсу қарқыны; 

      1 2, , , nX X X… – өсу қарқындары;

       П – көбейту белгісі; 

      Ү0 жəне Үn – қатардың бастапқы жəне соңғы мəні.

1.4-кестеде келтірілген деректерге айрықша тоқталмай, орта-

ша өсу қарқынын анықтайық. 
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1.4-кесте

Алматы облысының шаруашылықтарындағы сүт өнімі*

Жыл-

дардың 

реттік 

нөмірі

Барлық шаруа-

шылықтар

Ауыл 

шаруашылық 

кəсіпорын-

дары

Шаруашылық

(фермерлік) 

қожалықтар

Тұтынушылар 

шаруашылығы

мың 

т

өсу қар-

қыны

мың 

т

өсу қар-

қыны

мың 

т

өсу қар-

қыны

мың 

т

өсу қар-

қыны

1 432,2 0,89 80,1 0,72 8,0 1,19 344,1 0,93

2 474,5 1,10 60,9 0,76 14,7 1,84 398,9 1,16

3 496,0 1,05 49,0 0,80 18,2 1,24 428,8 1,07

4 518,3 1,04 41,3 0,84 22,4 1,23 454,6 1,06

5 541,4 1,04 39,0 0,94 25,0 1,12 477,4 1,05

6 549,1 1,01 38,5 0,99 25,7 1,03 484,9 1,02

7 556,4 1,01 34,7 0,90 29,4 1,14 492,3 1,02

*) 1995 ж. шаруашылықтар бойынша 487,7; 110,6; 6,7; 370,4 

мың т. сүт өндірілген. 

Барлық шаруашылықтар бойынша орташа өсу қарқыны мы-

наған тең:

7 7
556,40,89 1,10 1,05 1,04 1,04 1,01 1,01 1,019,
487,7

T = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ≈

Қалған шаруашылықтарға сəйкес өсу қарқыны – 0,847; 1,235 

жəне 1,041.

Көрсетілген уақыт аралығында шаруа қожалығының өсу 

қар  қыны ең үлкен болғанын байқауға болады. Бірақ осы шаруа-

шылықта өндірілген өнім бар жоғы 3,7% құрайды.

Есте сақтаңыз!

Хронологиялық орташа шама. Егер динамикалық қатар бір 

кездегі (бір күнгі, бір мезгілдегі немесе бір уақыттағы) болса, 

онда орташа өсу қарқынын орташа хронологиялық көрсеткішпен 

(1.14) формуламен анықтайды:
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1 2 3 10,5 0,5
1

n nX X X X X
X

n
−⋅ + + + + + ⋅

= ⋅
−
�

             (1.14)

Мысалға, 2003 жылы ай сайынғы сиыр саны мынадай болсын: 

01.01 де – 100

01.02 де – 114

01.03 де – 120

01.04 де – 110

Олай болса 1-ші тоқсандағы орташа сиыр саны:

( )0,5 100 110 114 120
113

3
X

+ + +
= =  бас.

Арифметикалық орташамен де осындай нəтиже алынады:

100 114 114 120 120 110
2 2 2 113

3

+ + ++ +
=  бас.

Мұнда бөлшектің алымында тоқсан сайынғы орташа сиыр 

саны алынған. 

Есте сақтаңыз!

Құрылымдық орташалар. Статистикада статистикалық қа-

тардың сипаттамаларынан туатын тағыда екі түрлі орта шама-

лар қолданылады. Оларды құрылымдық орташалар немесе мода 

жəне медиана деп атайды.

 Статистикалық қатарда жиі кездесетін шаманы мода (Мо) деп 

атайды. Жиіліктің мəні ең үлкен вариациялық класс модалдық 

класс делінеді. Дискреттік қатар үшін моданы есептеудің қажеті 

жоқ. Өйткені, ол ең үлкен жиілік жатқан вариант. 

Аралық вариациялық қатар үшін моданы мына формуламен 

есептейді:
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2 1

2 1 3

,
2н

f f
Mo X Z

f f f
⎛ ⎞−

= + ⎜ ⎟⋅ − −⎝ ⎠                    (1.15)

мұнда Х
н 

– модалдық аралықтың төменгі шеті; Z – қадам 

(аралық ені); 
1 2 3, ,f f f – модалдық аралықтың алдындағы, модал-

дық аралықтағы жəне модалдық аралықтан кейінгі жиіліктер.

Мысалға, 1.2-кестедегі мəліметтер бойынша мода:

13 9212 16 221.
2 13 9 10

Mo −⎛ ⎞= + ⋅ ≈⎜ ⎟⎝ ⎠⋅ − −

Есте сақтаңыз!

Мынадай көрсеткіштерді, мысалға, қандай тауарларға ең үл-

кен сұраныс, қарастырылып отырған уақытта қандай өнімнің 

деңгейі жоғары, еңбек өнімділігі, өзіндік құн жəне т.б. сұрақтарға 

жауап іздегенде моданың мəнін есептейді. Модалдық өнімділік, 

еңбек өнімділігі, өзіндік құн жəне т.б. экономикада бар қорлардың 

мүмкіншіліктерін ашуға көмектеседі. 

Рангталған (өсу тəртібімен реттелген) вариациялық қатардың 

ортасына тура келетін, яғни оның екі жағында да варианттар саны 

бірдей болатын ортаны медиана (Ме) деп атайды. 

Егер 1.3-кестедегі түсім қатарын рангтасақ, онда мынадай 

қатар алынады: 5,8; 6,0; 9,1; 9,2; 9,2; 11,3; 11,4; 11,8; 11,8; 16,5; 

20,7; 22,6; 23,7; 28,0 (қатар саны жұп сан), сондықтан медиана 

былай есептелінеді: ( )11,4 11,8 / 2 11,6.+ =  Медиананың ең маңызды 

қасиеті – əр варианттан оның айырмасының қосындысы өте аз 

шама құрайды, яғни: ( ) min.X Me− =∑

Аралық үздіксіз вариациялық қатар үшін медиана мына фор-

муламен есептелінеді.
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2 ,
i

н
m

f
f

Me X Z
f

⎛ ⎞
+⎜ ⎟

= + ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑
                        (1.16)

Мұндағы  Х
н
 – медианалық аралықтың төменгі шегі; 

                  Z – қадам (аралық ені);

                 if∑  – медианалық аралыққа дейінгі аралықтар

                             жиілігінің қосындысы;

                 mf  – медианалық аралықтың жиілігі.

Біздің мысалда (1.2-кесте) медиана:

50
17

2212 16 222.
13

Me

⎛ ⎞−⎜ ⎟
= + ⋅ ≈⎜ ⎟

⎜ ⎟
⎝ ⎠

Есте сақтаңыз!

1.3 Вариация көрсеткіштері

Орташа шамалар вариациялық қатарды санмен сипаттағаны 

болмаса, ондағы бақылап отырған белгілердің өзара өзгеріс те-

рін, яғни вариациясын көрсетпейді. Вариациялық көрсеткіш-

тер, статистикалық жиынның вариациялық белгісін сипаттай-

тын жалпылама көрсеткіштер. Олар орта шамаларды қосымша 

толықтыратын жəне оқылып отырған белгі бойынша жиынның 

бір қалыптылығын сипаттайтын, сонымен қатар олардың ва-

риациялық шегін анықтайтын көрсеткіштер. 

Вариация құлашы (R) – бөлініп таралу қатарының ауытқу 

шамаларын бағалайтын ең қарапайым көрсеткіш. Ол бөлініп та-
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ралу қатарының ең үлкен мəні мен ең кіші мəнінің айырмасы, 

яғни:

 max min .R X X= −                                  (1.17)

Біздің мысалда (1.4-кесте):

556,4 432,2 124,2R = − =  мың т.

Бұл көрсеткіштің кемшілігі оның мəніне көптеген кездейсоқ 

факторлар əсер етеді. 

Орташа сызықтық ауытқу (d). Əр белгінің арифметикалық 

ортадан абсолюттік айырмашылығының қосындыларының орта-

сын орташа сызықтық ауытқу деп атайды. Орташа сызықтық 

ауытқуды (ОСА) есептегенде мынадай формулалар қолданылады:

– қарапайым ОСА үшін

;
X X

d
n
−

= ∑                                (1.18)

– өлшенген ОСА үшін

 X X f
d

f
− ⋅

= ⋅∑
∑

                           (1.19)

Біздің мысалымызда (1.4-кесте):

252,8
36,11

7

X X
d

n

−
= = =∑

 мың т.

ОСА вариация құлашына қарағанда барлық жиындағы бел-

гілердің вариациясын толығырақ көрсететін шама.

Дисперсия (2, S2) статистикада оқылып отырған көрсеткіштің 

ауытқу дəрежесін өлшейтін көрсеткіш. Дисперсия мынадай фор-

мулалармен анықталады:

– қарапайым дисперсия

( )2

2 ;
X X

n
σ

−
= ∑                                   (1.20)

– өлшенген дисперсия

3–1547
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( )22 X X f

f
σ

− ⋅
= ⋅∑

∑                                  (1.21) 

Тəжірибеде дисперсияны жай қарапайым формуламен де анық   -

тауға болады: 2 2 2 ,X Xσ = −  мұнда 2X  – варианттар квадратта-

рының ортасы; 2X  – орталар квадраты.

Статистикада вариацияның өлшемі ретінде тəжірибеде ке ңі-

нен қолданылатыны жəне ең негізгісі дисперсия.

Біздің мысалда дисперсия тең:

( )22 12245,08 1749,3.
7

X X
n

σ
−

= = =∑

Оқылып отырған белгінің арифметикалық ортадан қанша 

ауытқуда болатынын көрсететін өлшем, ол дисперсия мəні болуы, 

осы көрсеткіштің ең үлкен құндылығы болып есептеледі, соны-

мен қатар бұл көрсеткіш факторлардың əсерлерін бағалау бары-

сында, соларға сəйкес бірнеше түрге бөлінуі мүмкін. Осындай 

қасиеті оның басқа көрсеткіштерге қарағандағы артықшылығы 

деп есептелінеді. 

Дегенмен де, (1.20) жəне (1.21) формулалармен есептелген 

дисперсиялардың мəні өздерінің бас дисперсияларымен салыстыр-

ғанда бір шама, атап айтқанда n/(n–1) шамадай алшақтау болаты-

ны байқалады. Осындай ауытқуы жоқ дисперсияны анықтау үшін 

(1.20) жəне (1.21) формулаларға Бессель көбейткіші деп аталатын 

түзетулер енгізіледі. Нəтижесінде жоғарыдағы (1.20) формула 

былай түрлендіріледі:

( ) ( )2 2

2

1 1

X X X Xn

n n n
σ

− −
= ⋅ = ⋅

− −
∑ ∑

    (1.22)

Дисперсияда мынадай қасиеттер кездеседі:

1. Тұрақты шаманың дисперсиясы нөлге тең. Егер Х = А, онда 
X  = А жəне

 ( ) ( )2 2
2 0.

X X f A A f
f f

σ
− ⋅ − ⋅

= = =∑ ∑
∑ ∑

2. Əрбір вариантты бірдей тұрақты санға (А) өзгерткенмен, 

дисперсия өзгермейді:
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( ) ( ) ( )2 22 1 1 .X A X A X X
n n

σ ⎡ ⎤= − − − = −⎣ ⎦∑ ∑
3. Егер жиынның əр вариантын бірдей тұрақты санға (А) кө-

бейтсек немесе бөлсек, онда дисперсия А2 санға көбейеді немесе 

кішірейеді.

( )
2

22
2

1 1 ;X X X X
n A A A n

σ ⎛ ⎞= − = −⎜ ⎟⎝ ⎠ ⋅∑ ∑

( ) ( )2 22 21 1
.X A X A X X A

n n
σ = ⋅ − ⋅ = − ⋅∑ ∑

Орташа квадраттық ауытқу (стандартты ауытқу) (, S) (ОКА) 

дисперсиядан квадрат түбір алынғандағы оң таңбалы мəн. Дис-

персия оқылып отырған белгілердің квадраты өлшем бірліктерін 

көрсетуіне байланысты ОКА-ны есептеуге тура келеді. ОКА жай 

немесе өлшенген болуы мүмкін. Жай ОКА мына формуламен:

( )2
,

X X
n

σ
−

= ∑                               (1.23)

ал өлшенген ОКА мына формуламен есептелінеді:

( )2X X f
f

σ
− ⋅

= ⋅∑
∑

                             (1.24)

Орташа квадратты ауытқу жиын белгілері сияқты өлшем бір-

лікпен өлшенеді.

Вариация коэффициенті (V, C). Дисперсия жəне орташа 

квадраттық ауытқу бір аттас орташа шамаларды салыстырып 

талдау үшін қажет. Ал тəжірибеде əр түрлі өлшем бірліктермен 

өлшенген мəліметтердің вариациялық өзгерістерін бір-бірімен 

салыстырып талдауға тура келеді. Осындай жағдайда абсолют-

тік жəне салыстырмалы вариация көрсеткіштері қолданылады. 

Осындай көрсеткіштердің бірі – вариация коэффициенті. Орташа 

квадраттық ауытқудың арифметикалық орта шамаға қатынасын 

вариация коэффициенті дейді жəне ол пайызбен өрнектеледі:
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  100%.V
X
σ= ⋅                                   (1.25)

1.4-кестедегі мəліметтер бойынша вариация коэффициенті 

шаруа қожалығы жəне жеке бастың шаруашылығы бойынша, 

сəй-кесінше мынадай:

6,82 100 33,3%;
20,49кфхV = ⋅ ≈

 49,82 100 11,3%.
440,14хнV = ⋅ =

Жеке бастың шаруашылығына қарағанда шаруа қожалығы-

ның вариация коэффициенті үш есе шамасында көп. 

Сонымен вариация коэффициенті оқылып отырған əртүрлі 

мəліметтерді бір өлшем бірлікпен өлшеп, оларды салыстыруға 

бо-латындай жағдай жасайды. Кейде осы көрсеткішпен жиынның 

бір қалыптас, бір тектес екенін бағалайды. Оның мəні кіші болған 

сайын жиынның бір тектестігіне сенім артады.

1.4 Есептерді компьютерде шығару жолдары

Осы бөлімдегі келтірілген көрсеткіштерді компьютер арқылы 

есептеу жолдарын қарастырайық. 

MS Excel бағдарламасындағы құралы – ең қуатты құралдар-

дың бірі. Осы құралмен əр түрлі графиктер тұрғызылады, ол үшін 

бірнеше кезеңнен тұратын жұмыс атқарылады.

Гистограмма тұрғызайық. Excel-де варианттардың мəнін жə-

не оларға сəйкес бөлініп таралу жиіліктерін енгіземіз немесе осы 

əрекеттердің барлығын компьютермен орындайық. Excel-де ва-

риация қатарының жиіліктері сақталатын ұяшықтарды қалталар 

деп атайды. 

Компьютерде жасалатын іс-əрекетті дұрыс түсіну үшін бір 

мысал қарастырайық. Алматы облысының ауыл шаруашылық ау-

дандары бойынша дəнді дақылдардың бір жылғы 1 га-дан алы-

натын түсімі белгілі болсын. Алғашқы мəліметтерді Excel-де 

ен гіземіз де, МАСТЕР ФУНКЦИЙ fx арқылы түсімнің макси- 

малды жəне минималды мəндерін, МАКС жəне МИН статис-
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тика лық категориялар бойынша табамыз. Осыдан кейін (1.3) 

формула арқылы аралық шаманы z жəне аралық қалталарды 

(1.4-сурет) анықтаймыз. 

1.4-суреттегі мəліметтер бойынша жиіліктің үлестірімді лігін 

жəне гистограмма тұрғызу үшін төмендегі іс-əрекеттерді орын-

даймыз: 

1. Excel-ге жиіліктің үлестірімділігін жəне гистограмма құра-

тыныңызды хабарлау үшін бас менюден Сервис → Анализ дан-
ных таңдаймыз. 

1.4-сурет

Экранда Анализ данных терезесі шығады (1.5-суретті қара-

ңыз). Инструменты анализа тізімнен Гистограмма таңдаймыз 

да, ОК батырмасын шертеміз.

2. Ашылған Гистограмма сұхбаттасу терезесінде (1.6-сурет) 

тұрған мəліметтерді талдап, ұяшықтардың аралық қашықтық-

тарын анықтаймыз.

Входной интервал – алғашқы мəліметтер тұратын аралық;

Метки – ординаттың атын белгілеу үшін, терезеге тышқанмен 

белгі (флажок) қойылады; 
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Выходной интервал – алдағы графиктің сол жағының қандай 

ұяшыққа түсетінін көрсету (жеткілікті);

Новый рабочий лист – жаңа беттің кез келген атын жазуға бо-

лады.

Интервал карманов-тың мəтіндік кеңісінде бөлініп таралу 

жиіліктерінің ұяшықтарының санын көрсетеміз. Егер қалған гра-

фиктер бойынша мəліметтер алғымыз келсе, диалогтық терезеге 

белгілер (флажоктар) қоямыз да, ОК батырмасын шертеміз.

1.5-сурет

1.6-сурет
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Жоғарыдағы əрекеттерден кейін гистограмма тұрғызылады 

(1.7-сурет).

Тұрғызылған графиктің параметрін өзгертуге болады. Ол 

үшін тышқанның оң жағындағы кнопканы басып, керекті менюді 

ша қырамыз.

Жоғарыдағы қаралған параметрлерді есептеу үшін МА-
СТЕР ФУНКЦИЙ fx статистикалық категориясы мына ретте 

қолданылады:

• арифметикалық орташа – СРЕДЗН;

• гармониялық орташа – СРГАРМ;

• геометриялық орташа – СРГЕОМ;

• квадраттық орташа – СТАНДОТКЛОН;

• мода – МОДА;

• медиана – МЕДИАНА;

• дисперсия – ДИСПР;

• квадраттық орташа ауытқу – СРОТКЛ.

1.7-сурет

ТАПСЫРМАЛАР

Төмендегі есептерде:

– бірдей 6-7 аралықтан тұратын, түсім бойынша бөлінген 

учаскелердің аралық қатарын құрыңыз;

– жиіліктер жиынын есептеңіз.
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 №№ 1–5 есептер. 
Алматы облысының аудандары бойынша бір жылғы 

ауылшаруашылық өнімдерінің 1 га-дан түсімдері (ц/га)

№ Аудандар

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Д
əн

д
і 

д
ақ

ы
л
д

ар

Б
и

д
ай

А
р

п
а

К
ар

то
п

К
ө
к
 ө

н
іс

1 Ақсу 23,0 21,9 24,6 143 156

2 Алакөл 19,8 19,4 18,2 126 120

3 Балқаш 25,9 17,0 17,2 121 120

4 Еңбекшіқазақ 33,1 21,3 18,3 122 230

5 Ескелді 21,7 22,2 19,5 159 167

6 Жамбыл 18,5 21,7 13,5 181 194

7 Іле 23,8 23,1 18,5 165 186

8 Қарасай 24,6 25,1 20,6 210 240

9 Қаратал 23,9 16,0 14,4 160 198

10 Кербұлақ 19,0 19,2 18,5 180 188

11 Көксу 21,5 23,3 15,0 181 304

12 Панфилов 36,0 23,7 16,0 135 200

13 Райымбек 18,1 20,1 14,0 152 152

14 Сарқанд 24,7 25,6 23,3 163 241

15 Талғар 25,2 24,0 17,2 165 287

16 Ұйғыр 29,7 22,2 10,7 110 106

Есептеңіз: моданы, медиананы, дəрежелі орташа шамалар-

ды, дисперсияны, орташа квадраттық ауытқуды жəне вариация 

коэффициентін.
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№№ 6–11 есептер. 
Алматы облысының аудандары бойынша ауылшаруашылық 

өнімдерінің жалпы көлемі, оның ішінде алдыңғы жəне биылғы 

жылдардағы дəнді дақылдар өнімі (мың ц)

№ Аудандар

№ 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11

Алды-

ңғы

Биыл-

ғы

Б
и

д
ай

А
р

п
а

К
ар

то
п

К
ө
к
 ө

н
іс

Д
əн

д
і 

д
ақ

ы
л
д

ар

Д
əн

д
і 

д
ақ

ы
л
д

ар

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ақсу 601 635 356,8 278,0 229 55

2 Алакөл 754 784 553,7 148,0 195 55

3 Балқаш 412 420 82,8 45,4 63 63

4 Еңбекшіқазақ 1431 1446 340,0 134,2 634 1195

5 Ескелді 587 565 337,5 183, 318 149

6 Жамбыл 767 705 511,3 192,6 293 213

7 Іле 861 899 433,5 280,6 233 569

8 Қарасай 628 568 375,6 144,4 736 433

9 Қаратал 211 220 56,2 24,4 160 286

10 Кербұлақ 1266 1243 628,6 586,9 391 77

11 Көксу 260 245 16,3 40,5 163 151

12 Панфилов 1088 1189 244,3 4,8 149 201

13 Райымбек 306 308 232,4 73,9 5551 59

14 Сарқанд 1080 1041 699,2 297,8 139 146

15 Талғар 658 558 292,0 120,4 598 626

16 Ұйғыр 404 405 107,9 2,3 27 85
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 №№ 12–15 есептер. 
Алматы облысы аудандары бойынша кейінгі төрт жылдардағы 

ауыл шаруашылық жұмысшыларының орташа айлық 

жалақылары (теңге)

№ Аудандар

№ 12 № 13 № 14 № 15

Б
ір

ін
ш

і

Е
к
ін

ш
і

Ү
ш

ін
ш

і

Т
ө
р
ті

н
ш

і 

1 Ақсу 2795 3957 4559 5433

2 Алакөл 3636 3273 5043 7091

3 Балқаш 3972 5207 5435 5940

4 Еңбекшіқазақ 5543 7180 10428 11645

5 Ескелді 3755 5157 6374 8036

6 Жамбыл 2647 3225 4328 6301

7 Іле 7026 8723 12446 14065

8 Қарасай 3559 4490 7746 11467

9 Қаратал 7645 8853 5739 6647

10 Кербұлақ 3997 4586 5464 7739

11 Көксу 2589 3686 4966 5679

12 Панфилов 2964 4443 5190 7669

13 Райымбек 2599 3554 4534 4429

14 Сарқанд 3451 5345 5135 8598

15 Талғар 3659 6200 7004 9520

16 Ұйғыр 2978 3705 3187 6654
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Өз білімін тексеруге арналған сұрақтар:

1. Рангталған жəне реттелмеген қатарлар қандай сипаттары-

мен ерекшеленеді?

2. Вариациялық бөлініп таралу деген не? Анықтама беріңіз.

3. Аралық вариациялық қатарға анықтама беріңіз.

4. Сандық белгілердің вариациясын сипаттайтын көрсеткіштер 

жəне олардың бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар.

5. Аралық бөлініп таралу қатарын құру кезеңдерін атаңыз.

6. Белгілердің вариация құлашы нені білдіреді жəне олар ана-

литикалық түрде қалай өрнектеленеді?

7. Сандық белгілердің аралық енін анықтайтын қандай əдіс-

терді білесіз?

8. Аралық бөлініп таралу қатарының графиктік түрлері.

9. Дискретті бөлініп таралу қатардың анықтамасы.

10. Бас жəне сұрып жиындардың анықтамасын келтіріңіз.

11. Орта шама деген не?

12. Барлық орта шамаларды атап, олардың аналитикалық жəне 

математикалық қасиеттерін келтіріңіз.

13. Вариация көрсеткішінің статистикалық маңызы.

14. Абсолюттік жəне салыстырмалы вариация көрсеткіштерін 

түсіндіріңіз.

15. Қандай математикалық формулалармен вариация көрсет-

кіштері есептелінеді?

16. Статистикада оқылып отырған белгінің қандай көрсет кіш-

тері өзгеру дəрежесінің өлшемін өрнектейді?

17. Дисперсия мəні белгілі болса да, неге орташа квадраттық 

ауытқудың мəнін есептеу қажет?

18. Бірнеше вариациялық қатардың сапасын қандай көрсеткіш 

арқылы салыстыруға болады?

19. Қандай жағдайда жай орташа мен өлшенген орташа бір-

біріне тең?

20. Егер барлық өлшемді бір тұрақты санға өзгертсек, онда 

орташа шамалар өзгере ме?

21. Вариация деген не?
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22. Орташа шамадан өзгерісті қандай вариациялық көрсет-

кіштің абсолюттік өлшемі сипаттайды?

23. Вариация коэффициентінің мəні нені сипаттайды?

24. Жиындағы барлық белгілерді 15 рет көбейтсек, дисперсия 

өзгере ме, ал өзгерсе, қаншаға?

25. Қандай құрылымдық орташа шамаларды білесіз?
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2. ЭКОНОМЕТРИКА ЖƏНЕ ЭКОНОМЕТРИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕР 
ТУРАЛЫ ТҮСІНІКТЕР 

2.1 Эконометрика туралы түсінік, оның мақсаты мен 
міндеттері

Экономикалық теория, математикалық экономика, эконо ми-

калық статистика, математикалық статистика жəне ықти малдар 

теориясы араларындағы қарым-қатынас жəне даму заңды лық-

тарының нəтижесі ретінде эконометрикалық білім бөлініп шық-

ты жəне қалыптасты. Эконометрика өзінің мақсаты жəне зерттеу 

есептері бар өз бетінше қалыптасқан пəн. Сонымен қатар эко-

нометриканың мазмұны жəне оның құрылымы, қолдану аймағы 

жоғарыда тізілген ілімдермен тығыз байланысты.

Эконометриканың басқа ілімдермен байланыстары

Эконометрика Басқа ғылымдар

Экономикалық құбылыстар сандық 

сипаттық көзқараста оқылады

Экономикалық теория
Экономикалық құбылыстар сапалық 

тұрғыда оқылады

Экономикалық заңдылықтар тə жі-

ри  белі тексерістен өткізіледі

Математикалық статистика
Математикалық модельдер түрінде 

экономикалық заңдылықтарды өр-

нек   тейді

Экономикалық байланыстарды тал-

дау жəне болжау үшін экономи ка-

лық статистиканың əдіс-тəсілдері 

қол  данылады

Экономикалық статистика
Экономикалық деректерді жинай-

ды, өңдейді жəне көрнекті түрде 

бей нелейді

Экономикалық көрсеткіштердің көп 

бөлігі кездейсоқ сипатталуы себепті 

математикалық статистиканың ап-

параты қолданылады

Математикалық статистика
Зерттеу мақсаттарына байланысты 

деректерді талдау əдістері даярла-

нады

«Эконометрика» туралы түсінік. Экономикада заңдылық-

тар, экономикалық көрсеткіштер байланыстары түрінде жəне 

олар дың əрекеттері мен сипаттары математикалық модельдер 

түрінде өрнектеленеді. Мұндай байланыстар жəне модельдер 

тек кездейсоқ факторлар мен ішкі байланыстарды ескерумен 
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қатар, нақтылы статистикалық деректерді өңдеу арқылы алынуы 

мүмкін.

Эконометрикалық зерттеу аймақтарында белгілі ғалым-эко-

нометристер эконометрика ұғымына əртүрлі анықтама береді. 

Олардың эконометрика туралы айтқан анықтамаларын келтіре-

йік.

«Эконометрика» түсінігі туралы анықтамалық тұжырымдар

Авторлар «Эконометрика» түсінігінің мазмұны

Р. Фриш
«… үш құрамдардың бірлестігі бар – статистика, эко-

номикалық теория жəне математика»

Ц. Грилихес

«…айналамыздағы экономикалық дүниені оқу үшін 

біздің бірде телескопымыз жəне бірде микроскопымыз 

болып есептелінеді»

Э. Маленво
«…экономиикалық болжамдаған ой-түсінігімізді эмпи-

риялық мазмұнмен толтырады»

С. Фишер

«…экономикалық айнымалылар арасындағы байланы-

старды өлшеу үшін статистикалық əдістерді қолдану 

жəне даярлаумен айналысады»

С. Айвазян

«…сапалық байланыстарды сандық өрнектермен бей-

нелей алатындай əдістер жəне модельдер кешендерін 

біріктіреді»

Эконометрика анықтамасын құруға бағытталған белгілі ға-

лымдардың көзқарастарымен таныса келе жəне нақтылы есеп-

терді шешу арқылы жетілетін қазіргі эконометрикалық ғылым-

ның жағдайын талдау нəтижесі эконометриканың мақсатын 

бы лай тұжырымдауға мүмкіндік туғызды: 



47

Сонымен, тек жалпы түрде экономикалық теория ғылымы 

тауып анықтайтын экономикалық заңдылықтарды сандық түрде 

сипаттауды (яғни эконометрикалық моделін құру), эконометрика 

өзінің мақсаты етіп қойған.

Эконометрика есептері – экономикалық модельдерді тұр-

ғызу жəне олардың параметрлерін бағалау, экономикалық көр сет-

кіштердің қасиеттері жəне олардың байланыс формалары туралы 

гипотезаларды тексеру.

Дəйекті экономикалық шешімдер қабылдау үшін арнайы жағ-

дайлар жасай отырып, эконометрикалық талдау жүргізіледі, ал ол 

өз кезегінде экономикалық талдау жəне болжау жүргізудің негізі 

болып есептелінеді.

2.2 Экономикадағы корреляциялық байланыстар 

Бірнеше түрде кездесетін экономикалық құбылыстар, олар-

дың бір немесе бірнеше қасиеттерін суреттейтін, белгілер көптік-

терімен сипаталынады. Мұндай белгілер уақыт жəне кеңістік 

бо йынша өзгереді (ауытқиды). Көп жағдайда белгілердің өзге-

рісі бір-бірімен тəуелді жəне бір-бірінің əсеріне байланысты. 

Айталық, бір жағдайларда белгілер арасындағы байланыс (тə-

уел ділік) өте тығыз (мысалға, бір сағатта жасалған өнім жəне 

жа лақы мөлшері), ал басқа жағдайларда белгілер арасында бай-

ланыс тіпті байқалмауы немесе нашар мөлшерде болуы мүм- 

кін (мысалға, студенттің жынысы жəне оның оқу үлгерімі). Белгі-

лер арасындағы байланыс тығыз болған сайын, қабыл дана тын 

шешім нақтылы жəне қарастырып отырған жүйені бас қаруда 

жеңілденеді. 

Көптеген экономикалық құбылыстардың байланыс формала-

рының ішіндегі маңыздысы, олардың себептілігі. Себептіліктің 

мəнісі бір құбылыстың пайда болуы екінші бір құбылыстың туын-

далуына əкелетінімен түсіндіріледі. Кез-келген байланыста, бір 

көрсеткішке əсер ететін жəне оны өзгертетін, бірнеше белгілер 

факторлар ретінде қарастырылса, ал көрсеткіш осы факторлар-

дың əсеріне байланысты өзгеріс нəтижесі деп саналады. Басқа 

сөзбен айтқанда, біреулері себеп тудыратындар, ал басқа біреу-

лері – одан туындалатындар (оның салдары). Салдарды сипат-
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тайтын белгілер нəтижеліктер деп аталады (у – түсіндірілетін 
айнымалылар, тəуелділер), себептерді тудыратын белгілер – фак-

торлар (х – түсіндірілген айнымалылар, тəуелсіздер).

Сонымен экономикалық статистика əртүрлi өндiрiс көрсет-

кiштерiнiң байланыстарын, ағымдағы заңдылықтарын жəне 

олар ды зерттеудiң көптеген əдiстерiн ашты. Оларды iс жүзiнде 

қол дану ретi есептiң қойылуына жəне зерттеу мақсатына бай-

ланысты. Экономикалық құбылыстар əртүрлi əсерлерге тəуелдi 

пайда болады, яғни экономикалық көрсеткiштер бiр-бiрiмен бай-

ланысты өзгередi. Осы байланысты зерттеу үшiн экономикалық 

құбылыстарды тудыратын көрсеткiштердi екi типке бөледi. Зерт-

телетiн көрсеткiшке əсер ететiн жəне солармен байланысты 

көр сеткiштердi – факторлық белгілер немесе факторлар деп, 

ал факторлық белгiлердiң əсерiнен өзгеретiн зерттелiп отырған 

көр сеткiш – нəтижелік белгi деп аталады. Экономикалық құбы-

лыстарда аталып отырған белгiлердiң арасындағы байланыс тар 

тығыздық дəрежесiмен (немесе байланыс күшімен), байланыс 

бағытымен жəне аналитикалық байланыс формасымен (немесе 

қалпымен) сипатталынады. 

Функционалдық жəне статистикалық тəуелділік туралы 
түсінік. Құбылыстар жəне олардың белгілері арасындағы бай-

ланыстарын екі типке бөлуге болады: функционалдық немесе 

қатаң детерминдалған (мысалға, бір жұмысшыға есептегендегі 

өндірілген өнім көлемі, оның барлық өндірілген көлемі мен 

жұмысшылар санымен тəуелді) жəне статистикалық немесе 

стохастикалық детерминдалған (мысалға, еңбек өнімділігі мен 

өнімнің бір бірлігінің өзіндік құны арасындағы тəуелділік).

Экономикалық жүйедегi көрсеткiштердiң (белгiлердiң) бай-

ланыстары функционалдық жəне корреляциялық делiнiп екiге 

бөлiнедi. Егер факторлық белгiнiң бiр мəнiнде нəтижелiк белгiнiң 

бiр мəнi анықталса, онда байланыс функционалдық деп аталады. 

Егер факторлық белгiнiң бiр бiрлiк өзгерiсiне нəтижелiк белгiнiң 

бiрнеше мəнi сəйкес келсе, онда байланыс корреляциялық делiнедi.

Функционалдық тəуелділік математика жəне физика ғылым-

дарында көп кездеседі. Мұндай байланыстар қоғам өмірінде, 

оның ішінде экономикалық үдерістерде сирек байқалады.
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Негізгі үнемі байланыста болатын факторлармен бірге, əлеу-

меттік-экономикалық құбылыстарға басқа да көптеген, оның 

ішінде кездейсоқ факторлар əсер етеді. Осы себепті əрбір бөлек-

телген жағдайда байланыс функционалдық тəуелділік сияқты 

көрінбей, байқалмай қалады, тек бақылау саны көп болғанда ғана 

«жалпы жəне орташа» сезіледі. Мұндай жағдайда статистикалық 
тəуелділік туралы əңгіме қозғалады.

Корреляция туралы түсінік. Корреляция – бiреуiнiң өзгеруi 

басқасының математикалық күтiлуiнiң өзгеруiне əкелетiн, со-

нымен қатар функционалдық қатаң сипаты жоқ, кездейсоқ ша-

малардың бiр-бiрiмен статистикалық тəуелдiлiгi.

Жекеленген жағдайда статистикалық тəуелділік корреляция-
лық тəуелділік болып есептелінеді.

Байланыс əрбір бөлектелген жағдайда байқалмайтын, бірақ 

осындай жағдайлар саны керегінше көп болса, тек сонда ғана 

4–1547



50

орташа шамаларда сезілетін корреляциялық байланыс «толық 

емес» тəуелділікте деп есептелінеді.

Мысалға, жұмысшының кəсіптік деңгейін көтеру еңбек өнім-

ділігін өсіруге алып келетіні белгілі. Бірақ мұндай көзқарас 

жаппай құбылыстар ғана дəлелді жəне бір түрлі жұмыс атқа-

ратын бірдей разрядтағы екі жұмысшының кəсіптік деңгейін 

кө тергеннен олардың еңбек өнімділігі бірдей өседі деп айта ал-

маймыз. Олардың еңбек өнімділігі сөзсіз əртүрлі болады. Бі рін-

шіден денсаулықтары, жұмыс құралдарының қалпы жəне т.б. 

жағдайлардың əсер етуі əбден мүмкін. 

Осы талқылаудан статистикалық тəуелділік – əрбір бірлік-

тің жекеленген əсері емес, ал ол барлық жиындық қасиеті деп 

тұжырымдалады. 

Корреляциялық байланыс жеке жағдайда емес, жаппай жағ-

дайда байқалады жəне оны зерттеу үшін жаппай бақылаулар жүр-

гізілуге тиіс.

Сонымен экономикалық жүйенің тəуелділік ерекшеліктерін 

ойда қалдыру үшін келесі схемаға көңіл аударыңыз. 

Əлеуметтiк-экономикалық құбылыстарда нəтижелiк белгi дең-

гейiне оны қалыптастыратын арнайы факторлардан басқа еске-
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рiлмеген жəне кездейсоқ факторлар да ықпал етуi мүмкiн. Мұндай 

жағдай экономикалық құбылыстар көрсеткiштерiнiң өзара байла-

нысы корреляциялық сипатта болатынын сөзсіз дəлелдейдi. 

Функционалдық жəне корреляциялық тəуелділіктер түр-
лері. Функ циональдық жəне корреляциялық байланыс əсерлік 

бағытына байланысты тура жəне кері əсерлі болуы мүмкін. Сон-

дықтан функционалдық жəне корреляциялық заңдылық байланыс 

бағыты бойынша бiр бағыттас немесе керiсiнше болып бөлiнедi. 

Байланыс бағыты бiрдей болса, онда корреляция коэффициентi оң 

таңбалы, яғни əсер ететiн фактор өскен сайын нəтижелiк белгi де 

өседi. Байланыс бағыты терiс болған жағдайда барлық көрсеткiш 

керiсiнше өзгередi.

Экономикалық көрсеткiштердiң байланыс қалыптары сы зық-
тық жəне қисық сызықтық (сызықтық емес) болуы мүмкiн. Егер 

экономикалық құбылыстарда байланысты көрсеткiштер түзу сы-

зық теңдеу өрнегiне сəйкес өзгерсе, онда олардың арасындағы 

байланыс заңдылығы сызықтық делiнедi, ал қисық сызықты бай-

ланыс (парабола, гипербола, дəрежелiк, көрсеткiштiк жəне т.б.) 

теңдеулерiнiң бiреуімен жақын (адекватты) өзгерсе, онда бай-

ланыс заңдылығы қисық сызықтық деп есептелiнедi. Адекват-
ты – латын сөзi, бiрдей, тура, жақын мағынаны бiлдiредi.

Жоғарыда келтірген анықтамалар бойынша түзу сызықтық 
(сызықты) жəне қисық сызықтық (сызықты емес) тəуелділіктер 

схемасына көңіл аударыңыз.
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Модельге енгізілген факторлар сандарына байланысты кор-

ре ляциялық байланыстар бір факторлылар (жұптық) жəне көп 
факторлылар болып бөлінеді.

Корреляциялық əдiстiң негiзгi мiндетi – қарастырып отырған 

байланыстың жұптық байланыс кезiнде нəтижелiк белгiмен 

фактордың немесе көп факторлылық байланыс қарастырылса, 



53

нəтижелiк белгi мен факторлардың арасындағы тығыздық дəре-

жесiн, яғни байланыс күшiн анықтау болып есептелiнедi. 

Тəжiрибеде корреляциялық байланыстардың тығыздығы, яғ -

ни байланыс күшi, корреляция коэффициентiнiң (-1 ≤ r ≤ +1) мə-

нi   мен сипатталады. 

Экономикалық құбылыс көрсеткiштерiнiң байланыс тығыз-

дығының дəрежесiнiң түсiндiрмесi, корреляция коэффициентiнiң 

мəндерi бойынша 2.1-кестеде келтiрiлген.

      2.1-кесте

Байланыс тығыздығының сандық жəне сапалық мағынасы

Корреляция коэффициентінің мəні Байланыс сипаты

Байланыс тиянақсыз

... ± 0,3-дейін Əлсіз, жоқтың қасы

± 0,3 ... ± 0,5 Өте төмен

± 0,5 ... ± 0,6 Төмен

± 0,6 ... ± 0,7 Əсері байқалады

Байланыс тиянақты

               ± 0,7  … ± 0,8 Орташа

               ± 0,8 … 0,9 Жоғары

               ± 0,9 – жоғары Өте жоғары



54

Тəжiрибеде корреляциялық заңдылықтарды iс жүзiнде, эконо-

микалық жүйеде жоспарлауда, болжауда жəне талдауда қолдану 

үшiн корреляция коэффициентiнiң мəнi 0,7-ге тең немесе көп (r ≥ 
0,7) болған жағдай жеткiлiктi делiнедi. 

Корреляциялық жəне регрессиялық талдаудың жалпы 
түсінігі. Жоғарыда байланыс тығыздығы корреляция коэф фи-

циентi шамасымен бағаланатынын атап өттiк. Белгiлер ара- 

 сын дағы байланыс тығыздығының сандық сипаттамасын көр се-

тетiн корреляция коэффициенттерi көп мүшелік регрессия тең-

деуiн құру кезiнде факторлық белгiлердiң пайдалылығын анық-

тауға мүмкiндiк туғызады. Корреляция коэффициентiнiң шамасы 

себеп-салдар байланысымен анықталған регрессия теңдеуiнiң 

сəйкестiк бағасы қызметiн де атқарады. 

Корреляция мен регрессия бiр-бiрiмен тығыз байланысты: 

корреляция статистикалық байланыстың күшiн (тығыздығын) 

ба ғалайды, регрессия оның формасын (қалпын) зерттейдi. Екеуi 

де экономикалық құбылыстар арасындағы арақатынас заң ды-

лығын орнатуға, сонымен қатар байланыс бар немесе жоқ ты ғын 

анықтауға бағытталған. 

Корреляциялық жəне регрессиялық талдаудың жалпы түсiнi -

гi – тығыздықты өлшеу, байланыс бағытын жəне формасын (қал-

пын) анықтау (корреляциялық талдау), сонымен қатар бай ла-

ныс тың параметрлерiн анықтаудан, адекватты матема тикалық 

өр негiн құрудан (регрессиялық талдау) тұрады. Регрес сиялық 

талдау кейде регрессиялық əдiс деп те аталуы мүмкiн.

Бiр шаманың (тəуелдi немесе нəтижелiк белгi деп аталатын) 

өзгерiсi бiр немесе бiрнеше тəуелсiз шамалардың (факторлар-

дың) əсерiнен болатын заңдылықты көрсететiн байланыстың ана-

литикалық өрнегiн тұрғызу үдiресiн регрессиялық əдiс дейдi, ал 

тəуелдi шамаға əсер ететiн көптеген басқа ескерiлмеген фактор-

лар əсерiн тұрақты жəне орташа мəн деп қабылдайды. Регрессия 

бiр факторлы (жұптық) жəне көп факторлы (көп мүшелі) болып 

бөлiнедi.

Корреляциялық жəне регрессиялық талдау əдістері көмегі мен 
корреляциялық тəуелділік зерттеледі.

Корреляциялық жəне регрессиялық талдау нақтылы бір рет-

пен, кезең-кезеңдермен жүргізіледі. 
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Бір факторлық корреляциялық жəне регрессиялық талдаудың 
негізін көрсететін, у айнымалыға х айнымалы ауытқуларының 

əсерін қарастыратын, эконометрикада басқаларына қарағанда 

жұптық сызықтық корреляция əдістемесі жақсы даярланған бо-

лып есептелінеді. Жоғарыда осы бір факторлық корреляциялық 
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жəне регрессиялық талдау кезеңдері схема түрінде келтірілген, 

көңіл аударыңыз.

Сонымен, корреляциялық талдау - ұғып алыңыз!

Корреляция нұсқалары (түрлері):

Регрессиялық талдау екі белгінің графигін тұрғызудан ба-

сталады. Екi белгiнiң өзара байланыс графигiн тұрғызу үшiн 

олардың корреляциялық өрiсi кескiнделедi. Ол үшiн декарттық 

координаттар жүйесiнде абсцисса өсiне факторлардың мəндерiн, 

ал ординатқа нəтижелiк көрсеткіштің мəнiн белгілейміз. Осы 
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өстер арқылы өтетiн əрбiр сызықтардың қиылысын белгiлейтiн 

нүктелер корреляциялық өрiстi құрайды. Тығыз байланыс бол-

маған кезде графиктегi нүктелер шашырап орналасады. Байланыс 

күшейген сайын, нүктелер байланыс түрiн өрнектейтiн белгiлi 

бiр сызықтың айналасына топталады. 

Экономикада оның соңғы нəтижелiк көрсеткiшiне өндiрiстiк 

фактордың əсерiн зерттеу үлкен маңызды. Сондықтан нəтиже-

лiк көрсеткiштердi өндiрiстiк факторлармен байланыстыратын 

заңдылықтарды «Өндiрiстiк функция» деп атап, корреляциялық 

тəуелдiлiктерден көптеген математикалық-статистикалық модель-

дер бөлiнiп шықты. Сонымен зерттелiп отырған құбылыстың не-

месе үрдiстiң теңдеулер қалпында, немесе жүйенiң нəтижелiк 

көрсеткiшiн бiр фактор, немесе бiрнеше факторлар арқылы ма-

те матикалық қалыпта жазылуын өндірістік функция немесе эко-
нометриялық модель дейдi. 

Қазiргi кезде өндiрiстiк байланыстарды модельдейтiн клас-

сикалық корреляциялық тəуелдiлiктерден басқа, арнайы функ-

ция ларды да (Кобба-Дуглас, Гомперц, Торнквист функцияларын) 

жат қызуға болады. 

Оқулықта əрі қарай «Өндiрiстiк функция», «Корреляциялық- 

регрессиялық модельдер» немесе «Эконометриялық модельдер» 

тең мағыналы болып саналады. Сондықтан, сөйлемнiң мағынасын 

қарапайымдату мақсатында осы атаулар алмасып қолданылуы 

мүмкiн.

2.3 Эконометрикалық модель туралы түсінік жəне 
модельдердің жіктелу принциптері

Экономикалық құбылыстарды экономикалық-математикалық 

əдістер негізінде талдау, оқылатын экономикалық көрсеткіштерді, 

оларға əсер ететін факторлармен математикалық байланыстырып 

құрылған модельдер арқылы зерттеу бүгінгі кезде айрықша өзекті 

мəселе болып есептелінеді. Нақтылы статистикалық ақпараттар 

негізінде құрылған осындай модельдер экономикалық үдерістерді 

талдауда жəне болжауда ең негізгі құралдар қатарына жатады да, 

оларды эконометрикалық модельдер деп атайды. 

Сонымен эконометрикалық модель – эконометрикалық мо-

дель  деудің негізгі механизмі, құрал-сайманы. Осындай модель-
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дермен нақтылы экономикалық объекті сипатталады жəне эмпи-

риялық (статистикалық) деректер көмегімен оқылып зерделе неді. 

Сөйтіп нақтылы объектінің іс-əрекеті экономиканың жалпы за-

ңына қарсы келмейтін, оның эмпириялық моделімен сипаттауға 

болады. Мұндай модель бойынша алдын-ала болжау немесе бір-

деңені тұжырымдау қатесі берілген шамадан аспауға тиіс.

Түсіндірілетін айнымалы Y – кейбір үлестірімділік заңды-

лығында түсіндірілген айнымалылардың Xi (i = 1,…, n) берілген 

мəндерінде алынған кездейсоқ шама. Модельде түсіндірілетін ай-

нымалы шамасы кездейсоқ немесе нақтылы болуы мүмкін.

Модельдер сыныптары. Модельдердің үш негізгі сыныпта-

рын атауға болады: уақыттық қатарлар модельдері, бір теңдеулі 

регрессиялық модельдер жəне бір уақыттық теңдеулер жүйелері.

Уақыттық қатарлар модельдері. Мұндай модельдер нəти-

желік белгіні уақыттық айнымалылар немесе басқа бір мезгілдегі 

айнымалыларға байланысты өрнектейді.

Нəтижелік белгі уақытқа байланысты өзгеретін уақыттық қа-

тарлар модельдеріне жататындар:

♦ тренд моделі. Тренд ұзақ уақыт бойы көрсеткіштің деңгейі 

тұрақты өзгеретінін бейнелейді;

♦ маусымдық модель. Маусымдық ауытқу деңгейінің ішкі 

жыл дық көрсеткішінің тиянақтылығын сипаттайды;

♦ тренд моделі жəне маусымдық модель.

Нəтижелік белгі басқа бір мезгілде белгіленген уақытқа бай-

ланысты өзгеретін уақыттық қатарлар модельдеріне жататындар;

♦ нəтижелік белгінің варияциясы факторлық айнымалылар-

дың алдыңғы мəндеріне байланысты түсіндірілетін үлестірім-

ділік лагты модельдер;
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♦ нəтижелік белгінің варияциясы нəтижелік айнымалылар-

дың алдыңғы мəндеріне байланысты түсіндірілетін авторегрес-

сиялық модельдер.

Мұндай модельдер нəтижелік белгіні уақыттық айнымалы-

лар немесе басқа бір мезгілдегі айнымалыларға байланысты бей-

нелейді.

Уақыттық қатарлар модельдері стационарлық жəне стацио-

нарлық емес уақыттық қатарлар бойынша құрылған модельдер 

болып екіге бөлінеді. 

Стационарлық уақыттық қатарлар орташа, дисперсия жəне 

автокорреляцияларының тұрақтылықтарымен сипатталады, яғни 

берілген уақыттық қатарға тренд жəне маусымдық компоненттер 

қатыспайды.

Егер уақыттық қатар келтірілген шарттарға жауап бермесе, 

онда ол стационарлық емес делінеді (яғни берілген уақыттық 

қатарда тренд жəне маусымдық компоненттер бар).

Бір теңдеулі регрессиялық модельдер. Мұндай модельдерде 

түсіндірілетін айнымалы түсіндірілген айнымалылар арқылы бей-

неленген функция ретінде беріледі. Мысалға, кейбір тауарларға 

сұраныс оның бағасына жəне алатын табысқа байланысты.

Регрессиялық модельдер жұптық (бір факторлы) жəне көп-

мүшелі регрессия болып бөлінеді.

Функция түрлеріне байланысты регрессиялық модельдер сы-

зықтық жəне сызықтық емес болып бөлінеді. Сызықтық регрес-

сиялық модельдерді талдайтын жəне бағалайтын тиімді əдістер 

жетерлік. Қолданбалы эконометрикада сызықтық регрессиялық 

модельдерді талдау əдістері базалық болып есептелінеді.

Уақыттық қатарлар модельдеріне қарағанда, регрессиялық 

модельдерді қолданатын аймақтар біршама кең.

Біруақыттық теңдеулер жүйелері. Берілген модель теңдес-

тіктер жəне регрессиялық теңдеулерден тұратын, əрбіреуінде тү-

сіндірілген айнымалылармен қатар басқа теңдеулер жүйелерінің 

түсіндірілетін айнымалылары енгізілген теңдеулер жүйелері мен 

жазылады. Табыстарды қалыптастыру моделін мысал ретінде 

алуға болады.

Маңызды экономикалық үдерісті модельдеуде барлық үш сы-

нып модельдері бірдей қолданылуы мүмкін. 
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Эконометрикалық модельдерді жіктеу. Əртүрлі сыртқы 

пішіндеріне байланысты эконометрикалық модельдер бірнеше 

жікке бөледі. Аналитикалық формасына (математикалық тең-

деу) байланысты сызықтық, қисық сызықтық, дəрежелі моде ль-

дер, Брандон модельдері жəне т.б. болып бөлінеді. Кез-келген 

эконометрикалық модель келесідей деректер типі негізінде 

құрылады.

Экономикалық жүйені сипаттайтын көрсеткіштер арасы ның 

күрделі байланыстарына жəне бағыттарына қарай эконо мет-

рикалық модельдер бірнеше топқа жіктеледі. Егер «айнымалы» 

деген термин қолданылса, онда кез келген экономикалық жүйеде 

ішкі айнымалылар (мысалға, өнім көлемі, жұмысшы саны, еңбек 

өнімділігі) жəне сыртқы айнымалылар (мысалға, қорлар көлемі, 

табиғи климат жағдайы жəне т.б.) болып бөлінеді. Бағыттарына 

жəне байланыс күрделілігіне қарай ішкі (іштен шығатындар не-

месе эндогендіктер) айнымалылар жəне сыртқы (сырттан кіретін -

дер – экзогендіктер) айнымалыларға байланысты эконометрика-

лық модельдер мынадай түрге бөлінеді: регрессиялық модельдер, 

бір-бірімен байланысқан жүйелер, рекурсивтік жүйелер. 

Эконометрикалық модельдеу объектілері көптеген белгілер-

мен сипатталады. Модельдерде белгілер бір-бірімен байланыс -

қан жəне бірде нəтижелік (түсіндірілетін айнымалы) рөлінде 
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немесе бірде факторлық (түсіндірілген айнымалы) рөлінде қол-

данылады. Кез-келген сыныптың эконометрикалық моделін дегі 

айнымалылар келесідей шартты түрлерге бөлінеді.

Эконометрикалық модель құру үшін модельге енгізілген əрбір 

факторлар жиынның (сұрыптың) көлеміне қойылатын талап:

Регрессиялық модельдер деп эндогендік жəне экзогендік ша-

маларды бір-бірімен байланыстыратын негізгі регрессия тең деу-

лерін айтады. Олар жұптық (модельдер) жəне көптік регрессия 

модельдері болып екіге бөлінеді. 

Бір-бірімен байланысқан жүйелер – көптеген бір-бірімен 

бай   ланысқан эндогендік жəне экзогендік айнымалылардан тұра- 

тын экономикалық жүйені толық бейнелейтін модельдер. Мұндай 

модельдер мына түрдегі теңдеулермен беріледі:
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1 10 11 1 1 12 2 13 3 1

2 20 21 1 2 21 1 23 3 2

0 1 1 1 1 2 2 1 1

... ...

... ...

... ... ,

m m n n

m m n n

n n n nm m n n nn n

y a a x a x b y b y b y

y a a x a x b y b y b y

y a a x a x b y b y b y− −

= + + + + + + +
= + + + + + + +

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= + + + + + + +

Мұндағы n – эндогендік айнымалылар саны; m – экзогендік 

айнымалылар саны. 

Осылай бір-бірімен байланысқан теңдеулердің параметрлерін 

табу үшін күрделі əдістер: екі жəне үш қадамды ең кіші квадрат-

тар əдісі, толық жəне толық емес ақпаратты максималды бейне-

леу əдістері жəне т.б. қолданылады. 

Тəжірибелік жағдайда бір-бірімен байланысқан жүйені қара-

пайымдатуға тырысады, яғни оны рекуррент түріне келтіреді. Ол 

үшін бастапқыда экзогенді (сыртқы факторлар) айнымалылар-

мен байланысқан эндогенді айнымалыларды (ішкі көрсеткіштер) 

таңдап алып, оларды у1-мен белгілейді. Содан кейін тек сыртқы 

фактор yi-мен байланысқан ішкі көрсеткіш таңдап алынады да 

жəне т.с.с., сөйтіп, келесі көрсеткіштер тек сыртқы факторлармен 

жəне алдыңғы ішкілермен байланысады. Мұндай жүйе рекурсивті 
деп аталады. Рекурсивті жүйенің бірінші теңдеуінің параметрлері 

ең кіші квадраттар əдісімен табылады да, оларды екінші теңдеуге 

қояды жəне оның параметрлерін табу үшін тағыда ең кіші ква-

драттар əдісі қолданылады жəне т.с.с.

2.4 Эконометрикалық модельдерді құру кезеңдері 

Эконометрикалық модельдеу бірнеше есептер қатарын бірге 

шешуге арналады, сондықтан барлық жұмыс бірнеше кезеңдерге 

бөлінеді. Мұндай бөлу міндетті емес, дегенмен де эконометристің 

іс-əрекетін терең түсіну үшін келесі схемаға көңіл аударыңыз. 

Берілген зерттеу аралығында шешілетін есептер аймағы ке-

ңейген сайын, тиімді нəтиже алу мүмкіндігі азая беретінін атап 

өтейік. 

Жоғарыдағы сұлбада келтірілген кезеңдердің ең күрделісі-

нің бірі – ол эконометриялық модельдерді тұрғызу жəне қол-

дану жұмыстары. Осы жұмыстардың өздерін мынадай кезең-



63

дерге бөлуге болады: зерттеудің мақсатын анықтау, нəтижелік 

көрсеткіштер жүйелерін тұрғызу жəне əрбір нəтижелік көрсет-

кіштерге көп əсер ететін факторларды таңдап алу, көрсеткіштер-

дің бір-бірімен жəне факторлармен байланыс формасын таңдау. 

Басқаша айтқанда, эконометрикалық модельдердің түрлерін таң  -

дау. Алғашқы мəліметтерді жинау жəне ақпараттарды талдау, 

эконометрикалық модельдерді тұрғызу, яғни олардың пара метр -

лерін анықтау, тұрғызылған модельдің сапасын тексеру, бірін-

шіден оның оқылатын экономикалық үдеріспен адекват ты лы- 

ғын, тұрғызылған модельді экономикалық талдауда жəне бол-

жауда қолдану.

Эконометрикалық модельдердi тұрғызу бiршама күрделі. Бір 

факторлы эконометрикалық модельді құру алгоритмі блок-схе-
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ма түрінде 2.1-суретте келтірілген. Негізінде, эконометрикалық 

модельдердi құру үрдiсiн жеңiлдету мақсатында осы жұмысты 

бiр ретпен орындау көзделген, төменде келтірілгендей бiрнеше 

кезеңдерге бөледі.

1. Экономикалық есептi қою жəне оны сапалы талдау. 
Мұндағы ең бастысы – есептің мақсатын дұрыс құрып, еске ріл-

мейтін жағдайларды жəне қандай сұрақтар шешілетінін дұрыс 

көрсете білу. Сондықтан есепті қою барысында екі түрлі ой ту-

дыратын тұжырымдардан алшақ болған жөн. Есепті қоюдағы 

барлық мағыналар бір бағытта бір мəселе дұрыс қойылуы туралы 

сөз болуы тиіс. Тек есеп дұрыс жəне нақтылы қойылғанда ғана 

тиянақты нəтижеге жетуге болады.

Экономикалық есепті дұрыс қою өте маңызды іс. Бұл кезең 

модельденетін объектінің ең керекті қасиеттерінен жəне маңызды 

іс-əрекеттерінен тұрады, сонымен қатар онда негізгі мақсаттан 

алшақ байланыстар қарастырылмайды. 

2. Есептің математикалық моделін құру. Есептің матема-

тикалық моделін құру, оны формалдау, яғни реттеп жазу кезеңі-

нен басталады. Математикалық модель құру барысында есептің 

шарты бір тиянақты математикалық қатынаста өрнектеледі. 

Жалпы осы кезеңде бірінші кезекте оның негізгі конструкция-

сы анықталынады да, содан кейін оның əр бөлімінің терең бай-

ланыстары құрылады, белгісіздер, байланыстар жəне олардың 

түрлері қабылданады. 

Негізгі нəтижелік көрсеткіш жəне оған əсер ететін байланы-

стар анықталады да, келешекте осы көрсеткіштер арқылы есептің 

əртүрлі шешімдеріне талдаулар жасалынады.

Осы жерде зерттелетін экономикалық үрдістің көрсеткіштер 

жүйелерін құру жəне əрбір көрсеткішке əсер ететін факторларды 

анықтау – ең маңызды болып есептелетінін атап өткен жөн. 

Нəтижелік экономикалық көрсеткіштер əртүрлі көптеген өн-

дірістік факторлармен тығыз байланыста болады. Сондықтан 

осы аталған көп факторлардың iшiнен ең керектiсi таңдап алы-

нады. Қойылған мақсатқа байланысты факторлардың iшiнен ең 

маңыздысы – бақыланатындары, жиi кездесетiнi жəне объек-

тiлерi таңдалынады да, солар арқылы эконометрикалық модель 

тұрғызылады. Эконометрикалық модельді тұрғызған кезде көп 
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2.1-сурет. Бір факторлы эконометрикалық модельді құру алгоритмінің 

блок-схемасы

5–1547
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факторларды қамтуға тырысудың кейде пайдасы болмауы да 

мүмкiн. Факторлардың санын көбейткеннен тұрғызылатын мо-

дельдiң сапасы жақсарады деген ұғым əрқашанда дəлелді бола 

бермейді. Дегенмен де олардың кейбiр маңыздысын ескермеу, 

модельдiң сапасын төмендетедi. Осындай пiкiрлердi тұрғы зы-

латын модельдiң сипаттамасы, математикалық формасы (сы-

зық тық, қисық сызықтық), есепке алынған факторлардың кез-

дей соқтығына, анықталмағандығына жəне т.с.с. жағдайлары 

бойынша да айтуға болады.

Тұрғызылған модельдiң өте күрделi жəне көлемді болуы, 

оны iс жүзiнде қолданғанда бiраз қиын да, керексiз есептеулер 

жүргiзуге əкеледi де, алынған нəтиженi талдау тым күрделенiп, 

ақырында барлық жасалынған жұмыс тиiмсiз болып шығады. 

Сондықтан қарастырылып отырған жұмыстың ақпараттық жəне 

математикалық қамтамасыздандыру үрдiсi тиiмдiлiкке жету 

мақсатында жүргiзiлуі тиiс.

Екi фактордың бiр-бiрiмен тығыз байланысы коллинеарлық 

деп, ал осындай тығыз байланыс бiрнеше факторлар арасын-

да болса, онда мұндай жағдай мультиколлинеарлық деп атала-

ды. Көп факторлы өндiрiстiк функциялар тұрғызғанда осындай 

жағдайлар бiраз қиындықтар туғызады. Сондықтан осындай 

құбылыстан құтылудың жолдары қарастырылады. 

Факторларды iрiктеуде олардың бiр-бiрiмен функцио-

налды байланыста болмауы қадағаланады. Ол үшiн берiлген 

мəлiметтердi алдын ала өңдеумен шұғылданып, жұптық жəне же-

кешеленген корреляциялық коэффициенттер есептелiнедi. Егер 

функционалдық байланыс аңғарылса, онда осы факторлардың 

бiреуi iрiктелiнген факторлар қатарынан алынып тасталынады. 

Эконометрикалық модельдерге енетін факторларға қойылатын 

негізгі талаптар:

♦ əр фактор теориялық тұрғыда дəйектелінуге тиіс;

♦ оқылатын көрсеткішке нақтылы əсер ететін ең маңызды 

факторлар ғана тіркеледі;

♦ факторлар бір-бірімен сызықтық байланыста болмауы ке-

рек. Мысалға, жұмысшының еңбек ақысы басқа факторлармен 

қоса, еңбек өнімділігіне, өндірілген өнім көлеміне байланы-

сты. Бірақ осы факторлар бір-бірімен жақсы байланыста, яғни 
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корреляция күшті болса, онда осы екі фактордың біреуін ғана 

эконометрикалық модельге енгізеді; 

♦ экономикалық үрдіске əсер ететін факторлар сан немесе 

сапа көрсеткіші болуы мүмкін;

♦ модельге сан түрінде берілген факторларды енгізеді;

♦ бір модельге жекеленген факторлар жиынтығын енгізуге 

болмайды. Мысалға, пайда, өзіндік құн жəне табыс.

Əсер ететін факторларды таңдауда статистикалық əдістер 

қолданылады. Əсерлі факторлардың санын азайту үшін айныма-

лыларды қадам процедурасымен сұрыптау тəсілін қолданады. 

Бұл тəсілді факторлардың құндылығын эксперттік бағалармен 

анықтау тəсілімен қоса қолданған өте ұтымды нəтижеге жеткізеді. 

Тұрғызылған математикалық модельдердiң негiзгi ерекше-

лiк терiнiң бiрi – олардың əртүрлi есептеулерде қолданылуы жəне 

əртүрлi варианттарда есептер шығаруға болатындығы. Жаңа эко-

номикалық есеп шығарарда, егер оны шығаруға керек модель 

белгiлi болса, онда жаңадан модель құруға ұмтылудың қажетi 

жоқ. 

Бiр объектiнi зерттеуде бiрiншi кезекте оның экономи-калық 

жағы толық зерделеніп жəне математикалық байланыстары жан-

жақты қарастырылады. Осы байланыстарды белгiлi бiр математи-

калық модельге сəйкестендiруге ұмтыламыз. Мұндай iс көбiнесе 

есептiң шартын, кейбiр күрделi байланыстарының негiзгi тұрпын 

өзгертпей, қарапайым түрде қарастырсақ, нəтиже бередi.

3. Берiлген ақпараттарды дайындау. Модельдеу үдерiсi 

бе рiлген ақпараттар жүйесiне қатаң талаптар қойып, нақтылы 

ақпа-раттарды алу мүмкiндiктердi ескеріп, тəжiрибеде қолдана 

алатын модельдердi iрiктеу, таңдау жұмыстарына шектеу қояды. 

Белгiлi бiр уақытта ақпараттарды жинау мүмкiндiктерiн еске-

ре отырып, оларды дайындауға кететiн шығындар да ескерiледi. 

Бұл шығындар қосымша ақпараттарды қолданғанда алынатын 

тиiмдiлiктерден аспауға тиiс. 

Тəжiрибеде алғашқы мəлiметтердi жинаудың бiрнеше тəсiл-

дерiн кездестiруге болады. Солардың iшiндегi ең маңыздысы мы-

надай үш тəсiл:

 эксперимент қою;

 статистикалық мəлiметтердi өңдеу;
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 комбинацияланған тəсiл.

Ақпараттарды дайындау барысында ықтималдық теориясы, 

теориялық жəне математикалық статистика əдiстерi қолданылады.

4. Эконометрикалық байланыстардың параметрлерiн 
есеп теу жəне мағыналарын түсiндiру. Белгiлi бiр тəсiлмен 

эконо-метрикалық модель ретiнде қолданылатын математика -

лық теңдеулердiң бiр түрiн таңдағаннан кейiн, оның параметрле-

рiн есептеу керек. Бiрiншi кезекте бұл параметрлер нақтылы, 

шындыққа жақын болғаны жөн. Сонымен қатар, тұрғызылған 

модельдiң барлық параметрлерi түсiнiктi жəне мағынасын тү-

сiндіре алатындай болуы тиiс жəне олардың тəжiрибеде қолда-

нылуының маңызы зор. 

Зерделетін байланыс параметрлерiнiң мəндерiн анықтауда 

тəжiрибеде бiрнеше тəсiлдер мен əдiстердi кездестiруге болады. 

Солардың iшiнде тəжiрибеде ең көп қолданылатыны – ең кiшi 

квадраттар əдiсi. Оның мағынасы эконометрикалық модельдің 

параметрлерiнiң мəндерi, нəтижелiк көрсеткiштiң теориялық ỹх 
жəне нақтылы у мəндерiнiң айырмасының қосындыларының ква-

драты минималды болатын жағдайға сəйкес анықталуында.

Эконометрикалық модельдің белгiсiз параметрлерiн анық-

тауда бiр тектес теңдеулер жүйесi тұрғызылады да, оның түбiрi 

əр түрлi əдiстермен (орнына қою тəсiлi, теңдеулердi бiр-бiрiмен 

қосу, графикалық тəсiлмен, Г. Крамер формуласы арқылы жəне 

т.б.), көбiнесе анықтауыштар арқылы есептелiнедi.

5. Эконометрикалық модельді бағалау жəне түсiндiру.
Эконометрикалық модельді құрғаннан кейiн оны бағалайды. 

Эконометрикалық модель құрылып, қалыптастырылғаннан 

кейін, оның нақтылы экономикалық деректермен дұрыс жұмыс 

істей алатынын тексерістен өткізу қажет. Тексерістің (талдаудың) 

екі: теориялық жəне эмпириялық, деңгейін ажырата білген жөн.

Бағалаудың мақсаты – бас жиынның белгісіз пара метрлерінің 

нақтылы немесе мүмкіндігінше оған жақын мəндерді алу.

Эконометрикалық модельдің типiне байланысты, алдыңғы 

сұрып жиыны бойынша оны бағалау үшiн жұптық немесе көп-

тік корреляция жəне қорреляциялық қатынас коэффициентте-

рi есептелiнедi. Есептелiп отырған көрсеткiштердiң дəлдiлiгiне 

жету мақсатта үтiрден кейiнгi разрядты көп алуға ұмтылу онша 
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нəтиже бере бермейдi. Сондықтан үш разрядтан артық оны əрi 

қарай жалғастырудың қажетi жоқ. Алынған теңдеудi түсiндiру, 

яғни математикалық статистика тiлiнен экономикалық тiлге ауы-

стыру ең күрделi iстiң бiрi. Қандай статистика болмасын, регрес-

сия теңдеуiн жəне модельге енген факторлардың мəндiлiгiн 

бағалаудан, яғни əр фактордың нəтижелiк көрсеткiшке қалай əсер 

ететiнiн анықтаудан басталады. Регрессия коэффициентінiң мəні 

өскен сайын, оған сəйкес фактор нəтижелiк көрсеткiшке үлкен 

əсер етедi. Регрессия коэффициенттерiнiң таңбасы да мағына лы. 

Егер ол терiс таңбалы болса, нəтижелiк көрсеткiштi кемiтуге, ал 

оң таңбалы болса, керiсiнше өсіруге тырысады. Экономикалық 

теория бойынша қарастырылып отырған фактор нəтижелiк көр-

сеткiштi үлкейтуге тиiс, ал өңдеу нəтижесiнде регрессия таңба-

сы терiс, яғни керiсiнше кемiтпекшi. Мұндай жағдайда барлық 

есеп теулердi жəне алғашқы мəлiметтердi қайтадан тексерiп, мiн-

деттi түрде қандай жағдайда қателiк кеткенiн қайта-қайта тек-

серу арқылы анықтау қажет. Кейде көп факторлардың бiрiккен 

əсерiнен, оң таңбалы əсер етушi фактордың əсерлiк бағыты 

өзгерiп кетуi мүмкiн. Мұндай өзгерiс экономикалық теория бой-
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ынша аңғарылмаған, тек ол мəлiметтердi өңдеп, көп факторлы 

модель құру барысында ғана анықталуы мүмкiн. 

6. Алынған байланыстың аналитикалық сипаттамала рын 
есептеу. Құрылған эконометрикалық модельді экономикалық 

құбылысты жəне үрдiстi терең зерттеу барысында қолданады. 

Оқылып отырған экономикалық жүйенiң аналитикалық сипат-

тамаларын дəстүрлі əдiстермен анықтау мүмкiн емес. Осындай 

жағдайларда табылған экономикалық-статистикалық байланыс 

(өндiрiстiк функция) осы сипаттамаларды анықтауға мүмкiн шiлiк 

тудырады. Кез келген оқылып отырған үдерiстiң немесе құбы-

лыстың өзiне тəн ерекшелiктерi, алынған эконометрикалық мо-

дельде жəне оның аналитикалық сипаттамаларында өрнектеледi. 

Тəжiрибеде көптеген əртүрлi аналитикалық сипаттамалар 

қол  данылады. Эконометрикалық модельдердің осындай анали-

ти калық сипаттамаларына: детерминация коэффициентi жəне 

дəлдiлiгi, нəтижелiк көрсеткiштiң орташа жəне шектiк тиiмдiлi-

гi, икемділік коэффициентi, факторлардың аралық ауысқыштығы, 

изокванттары жəне т.б. жатады. Осы аталған сипаттамалардың 

əрқайсысы алынған эконометрикалық модельді ескере отырып, 

белгiлi бiр ережелермен анықталады. 

7. Құрылған функцияның экономикалық түсiндiрмесi.
Алынған эконометрикалық модельді түсiндiрiп салыстыруда 

(түсiндiру, мағынасын жəне мəндiлiгiн жан-жақты талқылау, бiр 

құбылысқа немесе үдерiске сəйкестендiру) оның мазмұны өте 

ерекше мəндi болып есептелiнедi. Тек бiр мазмұнның өзi бiрнеше 

экономикалық-статистикалық байланыстардан тұруы жəне олар 

бiр кезеңдегi немесе бiр типтес шаруашылықтардың немесе бiр-

неше жылғы мəлiметтердiң заңдылығын көрсетуi мүмкiн. 

Берiлген эконометрикалық модельдің мазмұны кеңiстiкте 

де жəне уақыт аралығында да өзгерiске ұшырамайды. Егер ал-

ғашқы сұрып жиынының санын көбейтсек немесе кемiтсек, де-

мек осы жиын бойынша тұрғызылатын эконометрикалық мо-

дельдің мазмұны да өзгерiске ұшырайды. Аграрлық салаларда 

аналитикалық жоспар құру жұмыстарында эконометрикалық 

модельдің алатын орны зор. Бiрақ эконометрикалық модель па-

ра метрлерiнiң мағынасын нақтылы түсiнбейiнше, оның маз-

мұнын толық сипаттау мүмкiн емес. Бірақ бұл тұжырымның 
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экономикалық-статистикалық байланыстың жалпы мазмұнына 

қатысы жоқ. Эконометрикалық модельдің параметрлерiнiң нақ-

тылы мазмұны оның түрiне, уақыт жəне кеңiстiк бойынша 

өзге рiсiне байланысты. Алғашқы мəлiметтердiң ауытқу вариа-

циясы жəне саны өзгерсе, сөзсiз эконометрикалық модельдің па-

ра метрлерiнiң мазмұны да өзгередi. Эконометрикалық модель дің 

параметрлерiнiң мəн-жайын, мағынасын бiлiп алмайынша, оны 

тəжiрибелiк есептеулерге қолдануға болмайды. 

Тек эконометрикалық модельдің параметрлерiнiң мазмұ нын 

жəне сипаттамаларын толық бiлгенде ғана экономикалық-ста-

тистикалық байланысты тəжiрибеде тиiмдi қолдануға болады. 

Сонда ғана алынған математикалық заңдылықты толығымен iс 

жүзiнде қолданып, тəжiрибеде дəйектi шешiмдер қабылданады. 

Алынған модельдi iс жүзiнде қолдануда экономикалық талдау 

жасаушы, жоспарлаушы жəне басқарушы мамандарының рөлi 

зор жəне олар осы мəселені шешуде жетекшi болуы тиiс. 

Өз білімін тексеруге арналған сұрақтар

1. Байланыстардың түрлерi жəне оларды зерделеудің мəнiсi

2. Функционалдық жəне корреляциялық байланыстар

3. Корреляциялық талдаудың мақсаты мен есептерi.

4. Регрессиялық талдаудың мақсаты мен есептерi.

5. Зерттелетiн байланыстардың формалары.

6. Байланыс тығыздығы жəне олардың шектiк мəнi.

7. Байланыс тығыздығының табалдырық мəнi.

8. Эконометрикалық модельдер жəне оларды тұрғызу ке зең-

дерi.

9. Эконометрикалық модельді тұрғызу үшiн есеп қою. 

10. Есептi математикалық əдіспен шығару кезеңдердiң маз-

мұны.

11. Нəтижелiк көрсеткiштi жəне əсер ететiн факторларды 

таңдау.

12. Ақпараттарды жинау жəне оларға қойылатын талаптар.

13. Эконометрикалық байланыстардың параметрлерiн есеп-

теу.

14. Ең кiшi квадраттар əдісінің мағынасы.
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15. Эконометрикалық модельді бағалау жəне оның түсiн-

дiрмесi.

16. Алынған байланыстың аналитикалық сипаттамасын есеп-

теу.

17. Тұрғызылған функцияның экономикалық түсiндiрмесi.

18. Қандай модельдер эконометрикалық модельге жатады?

19. Қандай айнымалылар эндогенді айнымалылар делінеді?

20. Қандай айнымалылар экзогенді айнымалылар делінеді?

21. Эконометрикалық модельдерге енетін факторларға қойы-

ла тын негізгі талаптар.
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3. ЭКОНОМЕТРИКАДАҒЫ БІР ФАКТОРЛЫ КОРРЕЛЯЦИЯ ЖƏНЕ 

СЫЗЫҚТЫҚ РЕГРЕССИЯ

3.1 Регрессиялық талдаудың алғы шарттары

Экономикалық құбылыстардың байланыс формалары сы-

зық тық функциямен де (сызықтық теңдеу), сондай-ақ сызықтық 

емес фукциялармен де (əртүрлі реттегі полиномалар, гипербола-

лар, дəрежелі функциялар жəне т.б.) өрнектелуі мүмкін екендігі 

жоғарғы бөлімде айтылды.

Белгілер арасындағы байланыс формасын өрнектеу үшін 

функ ция таңдап алу жұмысы бірнеше кезеңдерден тұрады: гра-

фикалық, зейін қойып тұжырымдау, экономикалық, сонымен қатар 

эмпириялық деректердің теориялық жақындығын математикалық 

тəсілдермен тексеру.

Корреляциялық байланыстың формасын регрессиялық тең-

деу мен өрнектеу үшін көбінесе бірден бірнеше функцияны қарас-

тыруға тура келеді. Солардың ішінен ең адекватты функция 

фор масын дəйекті таңдау альтернативтік негізде, яғни барлық ста-

  тис тикалық параметрлерді салыстыру арқылы жүргізілгені жөн.

Регрессиялық талдау мақсаты нəтижелік белгінің шартты 

орташа мəнін функционалдық тəуелділік арқылы факторлық 

белгілерге байланысты бағалау. Ол үшін регрессия теңдеуінің 

параметрлерінің сандық мəндерін анықтау қажет. 

Регрессиялық талдау жұмысының алдын-ала қойылған негіз гі 

талабы бойынша нəтижелік белгі қалыптық үлестірімділік заң-

дылығына бағынады, ал факторлық белгілердің үлестірімді лік 

заңдылығы кез-келген болуы мүмкін деп есептелінеді. Соны-
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мен қатар регрессиялық талдауда нəтижелік белгімен фактор-

лық белгілер арасында себеп-салдар байланысы бар немесе жоқ 

екенін корреляциялық талдау бойынша анықтайды. 

Аталған қажетті талаптарды орындаған жағдайда ғана нақ-

тылы модельденетін құбылысқа немесе үрдіске құрылған рег-

рессиялық теңдеу адекватты болуы мүмкін.

Регрессия теңдеулері

Регрессия теңдеулерінің ішіндегі түсінуге жеңіл, интерпрета-

циясы жəне есептеу техникасы оңай – ол сызықтық формасы. 

Жұптық сызықтық регрессия теңдеуі
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Модельдің параметрлері жəне олардың мазмұны

Параметр Параметр мазмұны

а

Бос коэффициент – регрессия теңдеуінің мүшесі. Эко-

номикалық мəнісі жоқ жəне егер факторлық белгі х = 

0, онда нəтижелік белгінің у бастапқы мəнін көрсетеді, 

есеп беру басы делінеді.

b

Егер х айнымалыны өлшемінің бір бірлігіне өсірсе, онда 

нəтижелік белгі у орташа қандай шамаға өзгеретінін 

көрсететін регрессия коэффициенті. Коэффициенттің 

таңбасы байланыс бағытын көрсетеді: b > 0 – байланыс 

бағыттас; b < 0 – байланыс керісінше 

εi

Тəуелсіз, қалыпты үлестірілімді кездейсоқ шама, 

математикалық күтілуі нөлге тең (Мε = 0) жəне диспер-

сия тұрақты (Dε = σ2). Қарастырылып отырған мезгілде 

модельде есепке алынбаған басқа да факторлар болуы 

себепті, у-тің өзгерісі х-тің өзгерісімен толығымен си-

патталмағанын жəне осыған байланысты қанша қателік 

жіберілгенін көрсетеді

Модельдердің теориялық дəйектілігі. Құбылыстардың өза-

ра байланыстары модельдерінің теориялық дəйектілігі нақтылы 

шартты орындағанда ғана қамтамасыз етіледі.

3.2 Ең кіші квадраттар əдісі

Экономикалық жүйедегi ең қарапайым байланыс бiр факторлы 

сызықтық корреляция немесе оны жұптық сызықтық корреляция 

деп атайды. Осы корреляциялық байланысқа сəйкес заңдылық 
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сызықтық регрессия теңдеуiмен өрнектелiнедi, яғни нəтижесiн де 

сызықтық эконометрикалық модель құрылады. Мұндай сызық-

тық модельдер эконометрикада қазiргi кезде кеңiнен қолдануда. 

Əдебиеттерде жұптық сызықтық корреляциялық байланыстың 

теңдеуi қолдану аймағына байланысты əртүрлi аталуы мүмкiн. 

Мысалға, экономикалық жүйеде эконометрикалық модель, био-

логиялық жүйеде жұптық регрессия теңдеуi, немесе өндiрiстiк 

жүйеде өндiрiстiк функция делiнедi. Мұндай сызықтық бiр фак-

торлы регрессия теңдеуi қарапайым сызықтық функция түрде 

берiледi:

 ỹ = а + bх,                                        (3.1)

мұндағы    ỹ – факторлық (xi) белгінің мəндеріндегі (у)   

  нəтижелік көрсеткіштің есептелген мəні;

   а – теңдеудің бос мүшесі;

   b – регрессия коэффициенті. 

Сызықтық регрессия теңдеуiн құру үшiн оның а жəне b па-

раметрлерiнiң сандық мəндерiн анықтау қажет. Осы мақсатқа 

арналған бiрнеше əдiстердi кездестiруге болады. Сызықтық ре-

грессия параметрлерiнiң сандық мəнiн анықтаудың ең көп тараған 

классикалық тəсiлі – ең кiшi квадраттар (ЕКК) əдiсi. 

Ең кiшi квадраттар əдiсiмен а жəне b параметрлерiнiң сандық 

мəнiн анықтау нəтижелiк белгiнiң нақты мəндерiмен оның есеп-

телген (теориялық) мəндерiнiң айырмасының квадраттарының 

қосындысын минимумге зерттеуге негiзделген, яғни:

2( ) miny yi ii
− ⇒∑ �                               (3.2)

 Сызықтық тəуелдiлiк үшiн:

 2( ) miny a bx− − →∑                               (3.3)

Ең кiшi квадраттар əдiсiмен жұптық регрессия коэффи циент-

терiн табу үшiн төмендегiдей теңдеулер жүйесi құрылады: 
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2

;

,

na b x y

a x b x xy

⎧ + =⎪
⎨

+ =⎪⎩

∑ ∑
∑ ∑ ∑

                         (3.4)

мұндағы n – зерттелінетін жиынның жалпы саны.

Есте сақтаңыз!

Бұл жүйенi анықтауыштардың көмегiмен (Г. Крамер формула-

сы бойынша) шешемiз. Мысалға, (3.4) жүйенiң анықтауыштары 

мынадай:

( )22

2

n x
n x x

x x
Δ = = −

∑
∑ ∑

∑ ∑
.                (3.5)

Сызықтық регрессия параметрлерiн есептеу үшiн анық та-

уыштар құрылады:

2

2 ,a

y x
x y x x y

x y x
Δ = = − ⋅

⋅

∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑

b

n y
n x y x y

x x y
Δ = = ⋅ −

⋅
∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑

Iзделiп отырған регрессия параметрлерi мына формуламен 

есептелiнедi:

 

 

( )
2

22
;a

x y x x y
a

n x x

− ⋅Δ
= =

Δ −
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑
                (3.6)
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( )22
.b

n x y x y
b

n x x

⋅ − ⋅Δ
= =

Δ −
∑ ∑
∑ ∑

Тəжiрибеде бұл формулаларға қоса мына формулаларды да 

пайдаланады:

;a y bx= −                                         (3.7)

                  22 2

( )( )
,

( )
x x y y xy x yb

x x x x

− − − ⋅= =
− −

∑
∑

                  (3.8)

 

мұндағы  y, x – тəуелді жəне факторлық белгілердің орташа  

        мəндері.

Есте сақтаңыз!

Регрессия теңдеуінің адекваттылығын жəне дəлділігін 
тек серу. Ең кіші квадраттар əдісін қолданғанда қателердің бар бо-

луын немесе үздіксіз болмауын тексеру үшін қалдықтар қата рына 

( ( ), 1,2,ε = − ± = …i i iy a bx i n ) төмендегідей талаптар қойылады.

Регрессия теңдеуі құрылғаннан кейін оны адекваттыққа 

жəне дəлділікке тексереді. Модельдің мұндай қасиеттерін зерт-

теу негізінде қалдық қатарына εi (нақтылы мəндерінен есептел-

ген мəндерінің ауытқулары) жоғарыда көрсетілген талаптардың 

орындалуын тексеру арқылы жүргізіледі.

Əрбiр бақылау бойынша нəтижелiк белгiнiң нақты мəнiнен 

есептелiнген мəнiнiң айырмасы, яғни қалдық деңгейі аппрок-
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симация қателiгi делiнедi. «Аппроксимация» – латын сөзi, оның 

мағынасы «Жақындау немесе түзету» деген ұғымды бiлдiредi. 

Кейбiр жағдайда аппроксимация қателiгi нөлге тең болуы мүмкiн. 

Мына niyy ii …,2,1),~( =− айырманың шамасы оң да, терiс те 

болуына байланысты, сұрып жиынтығының аппроксимацияның 

салыстырмалы қателiгiнің модулi бойынша анықтайды жəне ол 

пайыз өлшемiмен болу үшiн 100-ге көбейтедi. Демек нəтижелiк 

белгiнiң нақты жəне есептелген мəндерiнiң айырмашылықтары 
),~( ii yy − нақты мəннің қандай бөлігін құрайтынын немесе қанша 

пайыз қате есептелгенін білу үшін əрбiр бақылау бойынша ап-

проксимацияның салыстырмалы қателiгi анықталады:

100
)~(
⋅

−
y

yy x
. 

Сөйтіп, аппроксимацияның салыстырмалы қателiгi төменде 

келтірілген формуламен есептелінеді.

Негізінде кездейсоқ факторлардың əрекетінен регрессия, кор-

реляция жəне детерминация көрсеткіштері нақтылы мəндерінен 
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алшақ болуы мүмкін. Есептеліп алынған көрсеткіштер жəне 

тұрғызылған модель барлық жиынды толық жəне дəлме-дəл сипат-

тай ма, əлде кездейсоқ факторлардың əсерінен олар өзгерістерге 

ұшыраған ба? Тексеру қажет.

Алғашқы уi жəне xi кездейсоқ мəндермен сипатталуына бай-

ланысты есептеліп табылған а жəне b регрессия параметрлерінде 

де кездейсоқтық əсер көрінуі, яғни олардың мəндері теориялық 

мəндерінен біршама басқаша болуы мүмкін. Сондықтан осы 

өзгерістер, яғни а жəне b регрессия параметрлерінің сенімділігі 

тексерілуге тиіс.

Əрбір регрессия коэффициенті нөлге тең деген нөлдік жора-

малды Стьюденттің t-критерийі бойынша тексереміз. Нəти-

жесінде есептелген көрсеткіштер нақтылы жағдайға қанша лық ты 

жақын жəне осы параметрлерді тəжірибеде қандай сенімділікпен 

қолдануға болатынын анықтаймыз. Ол үшін əрбір регрессия 

коэффициенттеріне өзіне тиісті формулалар қолданылады.

Стьюденттің t-критерийін анықтауға арналған формулалар
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Тиісті мəнділік α деңгейінде жəне мына (n – k – 1) қатынаспен 

анықталған бостандық дəрежесінде, t-критерийдің есептелген 

мəні, оның кестелік tα,к мəнімен салыстырылады.

Регрессия теңдеуінің мəнділігін тексеру үшін Фишердің 

F-кри терийі қолданылады. Сызықтық жұптық регрессия қарас-

тырылған жағдайда, регрессия теңдеуінің мəнділігі мына форму-

ла бойынша анықталады:

3.3 Есептi қою жəне математикалық модельді талдау

Тiрi салмақтары жуықтап алғанда 500 кг болатын 14 сиырдан 

(сұрып жиынының саны n = 14) тəулiгiне сауылған сүт мөлшерiне 

байланысты керектi азық шығыны (азық өлшем бiрлiгi бойынша) 

3.1-кестеде келтiрiлген. Осы мəлiметтердi пайдаланып бiр сиыр-

дан тəулiгiне сауылған сүт мөлшерi мен азық шығынын байла-

ныстыратын эконометрикалық модель тұрғызайық. Модельдiң 

қалпы (формасы) сызықтық деп есептейiк.

6–1547
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3.1-кесте

Сызықтық регрессия параметрлерін есептеу үшін алынған бастапқы 

мəліметтер жəне есептеу технологиясы

№

Бір 
басқа 

қажет

(х), 
à.б.

Тəу-

лік 

са-

уын 

(у), 
êã

х2 ху у2 (х- х )2 ỹх (у-ỹх)
2

100⋅
xy

y

1 8.6 8 73.96 68.8 64 49.70 8.8 0.64 90.91

2 9.6 10 92.16 96 100 36.60 10.6 0.36 94.34

3 10.6 12 112.36 127.2 144 25.50 12.3 0.09 97.56

4 11.6 14 134.56 162.4 196 16.40 14.0 0.00 100.00

5 12.6 16 158.76 201.6 256 9.30 15.7 0.09 101.91

6 13.6 18 184.96 244.8 324 4.20 17.5 0.25 102.86

7 14.6 20 213.16 292 400 1.10 19.2 0.64 104.17

8 15.8 22 249.64 347.6 484 0.02 21.3 0.49 103.29

9 17.1 24 292.41 410.4 576 2.10 23.5 0.25 102.13

10 18.4 26 338.56 478.4 676 7.56 25.7 0.09 101.17

11 19.7 28 388.09 551.6 784 16.40 28.0 0.00 100.00

12 21 30 441 630 900 28.62 30.2 0.04 99.34

13 22.3 32 497.29 713.6 1024 44.22 32.5 0.25 98.46

14 23.6 34 556.96 802.4 1156 63.20 34.7 0.49 97.98

Σ 219.1 294 3733.8 5126.8 7084 304.96 294.0 3.68 -

x 15.65 21 266,7 366,2 597 - 21.0 - -

Теңдеулер жүйесiн құру үшiн мына: х у х жəне ху 
қосымша шамаларды есептеймiз (3.1-кесте). Олардың мəндерiнен 

(3.4) формулаға сəйкес мынадай жүйенi тұрғызамыз:

 

14 219,1 294
219,1 3733,87 5126,8

a b
a b

⋅ + ⋅ =⎧
⎨ ⋅ + ⋅ =⎩

Құрылған теңдеудi Г. Крамер формуласы көмегiмен шешу 

нəтижесiнде мына көрсеткiштердi анықтадық:
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 214 3733,87 219,1 4269,37;
3733,87 294 219,1 5126,8 25524,1;
14 5126,8 219,1 294 7359,8;
25524,1: 4269,37 5,978;

7359,8 : 4269,37 1,724.

a

b

a
b

Δ = ⋅ − =
Δ = ⋅ − ⋅ = −
Δ = ⋅ − ⋅ =
= − = −
= =

Егер (3.7) жəне (3.8) формулаларды қолданатын болсақ, онда:

 

366,2 21 15,65
1,724; 21 1,724 15,65 5,978.2266,7 15,65

b a
− ⋅

= = = − ⋅ = −
−

Сонымен (3.7) жəне (3.8) формулалары бойынша есептелiн ген 

а жəне b параметрлерiнiң мəндерi жоғарыда есептелiнген мəн-

дермен сəйкеседi.

Сондықтан бiр (у) сиырдан алынған сүт мөлшерi (х) азық-

тандыру деңгейiне (азық өлшем бiрлiгiмен) тəуелдi, осы тəуелдi-

лiк нақты түрде мынадай регрессия теңдеуiмен өрнек теледi:

y = –5,978 + 1,724 x                                  (3.9) 

Регрессия теңдеуiнiң бос мүшесi (–5,978) оң таңбалы бол-

са, ескерiлмеген факторлардың бiрiккен орташа əсерi жəне (х) 

белгiнiң қалған факторлармен қандай дəрежеде корреляциялық 

байланыста тұрса, сол дəрежедегi жекелеген əсерiн сипаттайды. 

Бiрақ қарастырылып отырған мысалда ол терiс таңбалы. Сон-

дықтан алынған бос мүшенiң физикалық мəн-жайын түсiндi-

ру бiраз қиындықтар туғызады. Тiптi əлеуметтік-экономика лық 

көр   сеткiштердi зерттегенде, бос мүше терiс таңбалы болған 

жағ дайда, оның физикалық мəн-жайын түсiндiру мүмкiн емес. 

Кейде оны есеп беру бастамасы деп тұжырымдайды. Регрессия 

коэффициентi (1,724) кейбiр ескерiлмеген факторлардың əсерiн 

есепке ала отырып, олармен корреляциялық байланыста бола-

тын (х) фактордың нəтижелiк белгiге қаншалықты əсер ететiнiн 

көрсетедi, яғни сиырдың тəулiктік азығын 1,0 а.б. арттырсақ, 

сауылған сүт орта есеппен 1,724 килограмға өседi. Демек мұндай 

жағдай малдың өнiмдiлiгiн арттырудың шешушi шарты ретiнде, 

азық қорын нығайтудың қажеттiлiгiн көрсетедi. 



84

Алынған регрессия теңдеуiн (у = –5,978+1,724· х), ỹх арқылы 

белгiлеп, оның теориялық деңгейiн есептеймiз, яғни бiр сиырға 

жұмсалған азық шығынына байланысты, одан қанша сүт алуға 

болатынын анықтаймыз. Мысалы, сиырдың азыққа қажеттiлiгi 

х1 = 8,6 а.б. болғанда, сауылған сүт мөлшерi регрессия теңдеуi 

бойынша мына мəнге тең болады:

У
1 = –56978 + 1,724 · 8,6 ≈ 8,8.

Сиыр өнiмдiлiгiнiң қалған есептелген деңгейi 3.1-кестеде бе-

рiлген. Барлық азық шығыны деңгейiндегi бiр сиырдан алынған 

сүттiң қосындыларымен табылған заңдылықпен есептелген сүт 

мөлшерлерiнiң қосындылары бiрдей болғаны, модельдiң дұрыс 

құрылғанын көрсетедi.

Əрi қарай осы көрсеткiштердiң бiр азық шығыны деңгейiн-

дегi нақтылы жəне есептелген мəндерiнiң қатынасын пайызбен 

есеп теген жөн. Мысалға, осы есептеудiң нəтижесiнде, шаруа-

шылықтың аудан деңгейiнде азықты тиiмдi пайдалану мəселесi 

бойынша нешiншi орында екенiн анықтауға болады. 

Айталық 3.1-кестеде бiр облыстың аудандары бойынша мəлi-

меттер берiлген делiк. Сонда 7-нөмерлi аудан 1-орында, 8-аудан 

2-орында, т.с.с. Аудан шаруашылығы бiр облыс деңгейiнде неме-

се республиканың барлық облыстарының нақты мəлiметтерi бой-

ынша құрылса, бұл көрсеткiштер неғұрлым көрнектi болар едi. 

Кестеден көрiп отырғанымыздай, нəтижелiк белгiнiң нақты 

мəнiнiң регрессия теңдеуi бойынша есептелген теориялық мə-

нiнен айырмашылығы бар. Осы айырмашылық неғұрлым аз бол-

ған сайын, яғни теориялық мəн эмпириялық деректерге жақын 

болса, онда модель сапасы солғұрлым жақсарады. Сонымен тұр-

ғызылған регрессия теңдеуiнiң, яғни модельдiң сапасын сипаттау 

үшiн, қарастырылып отырған байланысты сызықтық функциямен 

аппроксимациялаудың салыстырмалы қателiгiнiң орташа шама-

сын есептеу, мына формуламен жүргiзiледi:

( )1 100.xy y
n y

ξ −
= ⋅ ⋅∑ �

                         (3.10)

Қарастырып отырған мысалдың (3.1-кесте) деректері бойын-

ша берілген у = -5,978 + 1,724Х теңдеуi үшiн:
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1 37,86 2,7%,
14

ξ = ⋅ =

яғни регрессия теңдеуiнiң сапасы жақсы, құрылған модель адек-

ватты. Ғылыми тұрғыда аппроксимация қателiгi (5-7)% аралы-

ғында болса, онда бастапқы мəлiметтерге модель дұрыс табылды 

деп есептелiнедi.

3.4 Бiр факторлы сызықтық байланыстардың түсiндiрмесi 
жəне бағалануы

Регрессиялық талдау жасау үшiн, бiрiншi кезекте корреля-

циялық талдау жасалынады. Осы талдаудың басты мiндетi – қарас-

тырып отырған корреляциялық байланыстағы екi көрсеткiштер 

арасындағы тығыздықты бағалау. Жоғарғы тақырыптарда ты-

ғыздықтың корреляция коэффициентiмен анықталатыны, оны 

кейде байланыс күшi деп те атайтыны баяндалды. Кейде осы көр-

сеткiш құрылатын регрессия теңдеуiнiң басты бағасы болып та 

есептелiнедi. Корреляция коэффициентінің абсолюттiк мəнi бiрге 

жақын болған сайын, сызықтық регрессия теңдеуiнiң де дəлдiлiгi 

өседi. 

Корреляция коэффициентін анықтайтын формуланы құру xi 

жəне yi белгілердің жекеленген мəндерінің, олардың орташа ша-

маларынан ауытқулар көбейтіндісінің сомаларына негізделген 

( )( )
1

n

i i
i

x x y y
=

− −∑ . 

Ковариация формуласы
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Осы шаманы жиын бірлігінің санына n бөлгендегі мəнді кова-

рация деп атайды. Ол екі белгілердің ауытқуы қаншалықты өз-

геріске ұшырайтынын сипаттайды жəне екі кездейсоқ айнымалы-

лар байланыстарының статистикалық өлшемін көрсетеді.

Бағыттас байланыс болған жағдайда х-тің үлкен мəндері у-тің 
үлкен мəндерімен сəйкес келуге тиіс, сондықтан, мына ауытқу 

)()( yyxx ii −⋅−  оң болады.

х жəне у кіші мəндері үшін бұл ауытқулар теріс, ал олардың 

көбейтіндісі оң таңбалы болады. Сөйтіп байланыс бағыттас 

сызықтық болғанда, ковариация шамасы оң таңбалы болады.

Ауытқулар көбейтіндісі )()( yyxx ii −⋅−  мүшелерінің біреуі 

теріс таңбалы болған жағдайда (мысалы, х-тің үлкен мəндері 

у-тің кіші мəндерімен сəйкес келсе немесе керісінше), ковариа-

ция шамасы теріс таңбалы болуы мүмкін. 

Ауытқулар көбейтіндісі )()( yyxx ii −⋅−  бойынша алынған 

шама бірде теріс, ал бірде оң болатын болса, онда ауытқулар сома-

сы нөлге жақындайды да, нəтижесінде ковариация коэффициенті 

де нөлге ұмтылады.

Ковариация өлшемі х жəне у белгілердің масштабтарына 

тəуелді. Байланыстың қатынастық сипатын алу үшін, ковара-

цияны мүмкін бола алатын максималды екі белгінің орташа 

квадраттық ауытқуларының ,x yσ σ  көбейтіндісіне тең мəнге 

бөледі. Нəтижесінде сызықтық корреляция коэффициенті алы-

нады. 

Сызықтық корреляция коэффициентінің формуласы
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Егер алғашқы мəлiмет топтастырылмаған болса, онда корре-

ляция коэффициенті мына формула бойынша есептеледi:

2 2

( ) ( )
,

( ) ( )

− ⋅ −∑
=

− −∑ ∑

x x y yi i
r

x x y yi i

                     (3.11)

мұндағы  xi, уi – қарастырылып отырған белгілердің мəндері;

            х  y – олардың орташа мəндері.

Алғашқы сұрыптық жиын саны 30-дан артық болған жағдайда 

(n ≥ 30), корреляция коэффициентi мына формуламен есептеледi:

( ) ( )2 22 2
,

⋅ −∑ ∑ ∑=
⎡ ⎤ ⎡ ⎤− ⋅ −∑ ∑ ∑ ∑⎣ ⎦ ⎣ ⎦

n x y x y
r

n x x n y y
              (3.12)

мұндағы  x, y – қарастырылып отырған белгілердің мəндері;

    n – сұрып жиынының саны (бақылау саны).

Кейде есептеу барысындағы жағдайларға байланысты сызық-

тық корреляция коэффициентiн мына формуламен есептеген ың-

ғайлы болуы мүмкiн:

x y

xy x yr
σ σ
− ⋅=
⋅                                   (3.13) 

мұндағы

xy  – қарастырылып отырған көрсеткіштер мəн де рінің 

        көбей тінділерінің қосындыларының орташа мəні;

,x yσ σ −  сəйкесінше факторлық жəне тəуелді белгілердің 

        орташа квадраттық ауытқулары.

Қарастырып отырған мысал мəлiметтерi бойынша (3.11)-фор-

муланы қолданып жұптық сызықтық корреляция коэффициентiн 

есептейiк:

( )( )

( ) ( )2 2

525,71 0,988.
304,92 910

1 1

i i

xy

i i

n

ir n n

i i

x x y y

x x y y

∑
== = =

⋅∑ ∑
= =

− −

− −
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Есептелген корреляция коэффициентi бойынша бiр сиырдан 

сауылған сүт мөлшерi азық шығынымен тығыз байланысты екенiн 

байқауға болады. Оның таңбасының оң болуы, жұмсалған азық 

өлшем бiрлiгi өскен сайын сауылатын сүт мөлшерi де өсетiнiн 

көрсетедi. Дегенмен де азық өлшем бiрлiгiне деген қажеттiлiк 

өскенмен де, сауылған сүт мөлшерi шексiз өсе бермейтiнi, сиыр-

дың генетикалық мүмкiншiлiгiне байланысты, одан сауылатын 

сүт максималды мəнiне дейiн өсетiнiн бiлген жөн. Осы жағдайды 

3.5-суреттегi (3.4-бөлімді қараңыз) корреляция өрiсiнде регрес-

сия сызығының орналасуынан да байқауға болады.

Алғашқы сұрыпталған жиын деректерi бойынша сызықтық 

регрессия теңдеуi құрылғаннан кейiн, оның параметрлерi мiндеттi 

түрде дəлдiлiкке, сенiмдiлiкке тексерiледi. Ол үшiн сызықтық 

корреляция коэффициентiнiң қателiгi (mr), алғашқы сұрыптағы 

белгiлердiң санына байланысты анықталады. Егер n ≥ 100 болса, 

онда:   

21
2

−=
−r

r
m

n
                                    (3.14)

Сұрып жиыны белгiлер (бақылау) саны n >100 болса, онда:

2

.
1−

=
r

mr
n

                                    (3.15)

Нөлдiк (белгiлер арасында байланыс жоқ) гипотезаны тексе-

ру үшiн Стьюденттiң t-критерийi қолданылады. Бақылаулар саны 

30-дан көп болған жағдайда, сенiмдiлiк коэффициентiн (t-кри-

терийiн) мына формуламен есептеймiз:

21

⋅
= =

−
r r n

tr
m rr

                                 (3.16) 

Егер бақылау саны 30-дан аз болса, онда сенiмдiлiк коэф фи-

циентiн (t-критерийiн) мына формула бойынша есептейдi:

2
2

1
r

rt n
r

= ⋅ −
−                               (3.17)
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Бiрнеше бақылаулар саны үшiн t - критерийдiң стандартты 

(кестелiк) мəндерi есептелiнген, яғни кесте жасалынған (2-қо-

сым шаны қараңыз). Кестеде тұжырымдар қатесiздiгiнiң əртүрлi 

ықтималдық табалдырығында есептелген t-критерийдiң мəнде-

рi мынадай ықтималдық табалдырығында: Р = 0,90 (мəндiлiк 

деңгейi  = 0,10); Р = 0,95 ( = 0,05) жəне Р = 0,99 ( = 0,01) 

келтiрiлген.

Тəжiрибеде, ауылшаруашылық көрсеткiштерiн зерттеуде се-

нiмдiлiк коэффициентi ықтималдық табалдырығының Р = 0,95 ( 

= 0,05) мəнiне сəйкес қабылданады. Егер зерттеу нəтижесi бой-

ынша жасаған тұжырымымыздың қателiгi 10%-дан асырмау ке-

рек болса, онда ықтималдық табалдырығының мəнiне Р = 0,90 

( =0,10) алынады. 

Жұптық сызықтық корреляция коэффициентiнiң сенiмдi лiгi 

t-критерийi бойынша (tе) есептелiнген мəнi (ts) стандартты мə нi-

нен артық болса, онда қабылданған ықтималдық деңгейінде сұ-

рыптық жиында сенiмделген корреляциялық байланыс барлық 

бас жиында да сенiмді, яғни бас жиында да осындай корреля-

циялық байланыс сақталады деп тұжырымдаймыз.

Егер корреляция коэффициентiнiң t-критерийi өзiнiң стан-

дартты деңгейiнен кiшi, яғни te < ts болса, онда есептелген корре-

ляция коэффициенті сенiмдi емес. Сондықтан, сұрыптық жиынды 

өңдеу нəтижесiнде алынған тығыз корреляциялық байланыс бас 

жиында да сақталады деп қорытындылауға болмайды. Мұндай 

жағдайда сұрыптап алынған жиындағы белгiлер санын көбейтiп, 

зерттеу үрдiсiн қайта тексеруге тура келедi. Егер сұрып жиында-

ғы белгiлер саны жеткiлiктi мөлшерде екенiне көзiңiз жетсе, онда 

есептелген корреляция коэффициентiнiң мəнi тығыз байланыс 

бар екенiн көрсетiп тұрса да, бас жиын үшiн корреляциялық бай-

ланыс жоқ деп тұжырымдаймыз.

Жоғарыда қарастырылған мысалда бақылау саны аз (n = 14) 

болғандықтан (3.16)-формуланы пайдаланамыз:

2

14 2
0,998 54,69.

1 0,998

−
= ⋅ =

−
t r

 

Есептелiнген t-критерий (tе = 54,69) ең үлкен ықтималдық 

Р = 0,99 табалдырығында, бостандық дəрежесiнiң саны n – 2 = 
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12-ге тең оның кестедегi стандартты мəнiнен (tк =3,06) анағұр-

лым үлкен, яғни tе = 54,69 > tк = 3,06. Сондықтан, корреляция 

коэффициентiнiң мəнi кездейсоқ, сенiмдi емес деп болжамда ған 

гипотеза қабылданбайды. Сұрыптық жұптық сызықтық корре-

ляция коэффициентi сенiмдi, олай болса бас жиын үшiн де осы 

табылған корреляциялық байланыс сақталады. 

Корреляция коэффициентiнiң мəнi сенiмдi болғанмен де, кез-

дейсоқ өзгерiсте тұратын сұрыптық жиыннан құралған жұптық 

белгiлер негiзiнде есептелуiне байланысты, оның да табиғаты 

кездейсоқ, ал мəнi өзгермелi болуы мүмкiн. Сондықтан белгiлi 

бiр ықтималдықпен корреляция коэффициентiнiң бас жиын үшiн 

сенiмдi өзгеру шекарасын анықтайды. Мысалы, бас жиын үшiн 

ryx жұптық сызықтық корреляция коэффициентiнiң мəнiнiң өз-

геру аралығы мына формуламен есептелiнедi:

s r yx s rr t m r r t m− ⋅ ≤ ≤ + ⋅                         (3.18)

Осы (3.18) формула арқылы бас жиын үшiн корреляция коэф-

фициентiнiң сенiмдi шектеуiн есептей отырып, оның қандай 

аралықта өзгеретiнiн есте ұстаған жөн:

1 1yxr− ≤ ≤ +                                    (3.19)

Жұптық сызықтық корреляция коэффицентiнiң бас жиындағы 

сенiмдiлiк аралығын есептейiк:

 0,998 3,06 0,0183 0,998 3,06 0,0183yxr− ⋅ ≤ ≤ + ⋅

(3.18) арақатынасқа сəйкес сенiмдiлiк аралығы:

0,94 1,05yxr≤ ≤  

(3.19) қасиеттi ескере отырып:

0,94 1yxr≤ ≤ ,

яғни бiр тəулiкте сауылған сүт пен қажеттi азық шығыны ара-

сындағы байланыс бас жиын үшiн (демек, осы жерде бас жиын 

барлық ауылшаруашылық кəсiпорындары екенiн атап өткенiмiз 
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жөн) 0,99 ықтималдықпен сызықтық корреляция коэффициентi 

(0,94…1) аралықта болатынына көз жеткiздiк.

Осындай қателiктердi тексеру тек қана корреляция коэффи-

циентiне ғана емес, сызықтық регрессия параметрлерiне де тəн. 

Бiр факторлы сызықтық регрессиялық байланысты қарастырған-

да, оның (а) жəне (b) параметрлерiнiң қателерiн, сəйкесiнше (ma), 

(mb) деп белгiлеп, олардың мəндерiн мына формулалармен есеп-

теймiз:

     2 2

2

( )
;

2 ( )

−
= ⋅

− −
∑ ∑

∑
�x

a

y y x
m

n n x x
              (3.20)

2

2

( )
;

( 2) ( )
x

b

y y
m

n x x
−

=
− −
∑
∑
�

                       (3.21)

мұндағы  ỹ
x
 – нəтижелік белгінің есептелген мəндері; 

     n – 2 – бостандық дəрежесінің саны.

  

ta жəне tb регрессия параметрлерiнiң коэффициентiнiң Стью-

денттiң t-критерий бойынша сенiмдiлiк коэффициенттерi, сəй ке-

сiнше:

;a
a

a
t

m
=                                       (3.22)

;b
b

b
t

m
=                                       (3.23)

мұндағы ,a b  – сызықтық регрессия параметрлерінің 

             абсо лютті шамалары.        

Бұдан кейiн t-критерийдiң нақты мəнi берiлген  мəндiлiк дең-

гейi мен бостандық дəрежесiнiң саны n – 2 = 12 тең болғандағы 

кестелiк мəнiмен (2-қосымша) салыстырылады.
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Бос мүше мен регрессия коэффициентi үшiн сенiмдiлiк ара-

лықтары сəйкесiнше былай анықталады:

sa aa t m± ⋅  жəне sb bb t m± ⋅ .

Қарастырылып отырған мысал үшiн алынған сызықтық рег-

рессия параметрлерiнiң қателiктерiн 3.21 жəне 3.22 формулала-

рын пайдаланып есептейiк:

3,68 3733,87 0,5179;
12 14 304,92am = ⋅ =

⋅
 

3,68 0,0317;
12 304,902am = =

⋅

Бос мүше ta үшiн жəне регрессия коэффициентi tb үшiн се-

нiмдiлiк коэффициенттерiнiң мəндерiн есептейiк:

5,978
11,54;

0,5179at
−

==

1,724
54,38.

0,0317bt ==

Мəндiлiк деңгейi (= 0,01) мен бостандық дəрежесiнiң саны 

12-ге тең болған кезде, кестелiк мəн tк = 3,06 (2-қосымша), яғни 

есептелген бос мүше ta сенiмдiлiгiнiң жəне регрессия коэффи-

циентiнiң tb сенiмдiлiгiнiң мəндерi олардың кестелiк мəнiнен 

анағұрлым жоғары. Сондықтан бұл параметрлер туралы кездейсоқ 

жəне елеусiз деп болжайтын нөлдiк гипотеза қабылданбайды, 

яғни сауылған сүт пен қажеттi азық өлшем бiрлiгiнiң арасында-

ғы заңдылықты көрсететiн тұрғызылған регрессия теңдеуi мəндi 

жəне мағыналы, оны iс жүзiнде қолдануға болады.

Бос мүшенiң жəне регрессия коэффициентiнiң 99%-дық се-

нiм дiлiкпен өзгеру шектерi төмендегiдей:

5,978 3,06 0,5179 5,978 1,585,a t msa a± ⋅ = − ± ⋅ = − ±  яғни  

7,563 4,393.a− ≤ ≤ −
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1,724 3,06 0,0317 1,724 0,097,sb bb t m± ⋅ = ± ⋅ = ±  яғни  

1,627 1,821.≤ ≤b

Эконометрикалық зерттеулерде регрессия коэффициентiнiң 

анық экономикалық түсiндiрмесi бар болғандықтан, осы коэффи-

циент үшiн сенiм аралығы қарама-қайшы таңба да болмауы тиiс, 

мысалы -1 ≤ b ≤ 2. Шындығында осы коэффициенттiң өзгеру ара-

лығын терiс таңбалы жəне оң таңбалы мəндер аралығында жазу, 

оның бiр уақытта оң жəне терiс, тiптi нөл болатынын көрсетедi, 

яғни мұндай жағдайда оның ешқандай да түсiндiрмесi жоқ, өзгеру 

шегi жалған.

Сызықтық регрессия теңдеуiне фактордың болжау мəнiн 

қою арқылы алынған болжамды нүктелiк болжам деп атайды. 

Мұн  дай болжамның дəл болып шығу ықтималдығы өте аз. Оны 

бол  жамның орташа қатесiнiң мəнiмен немесе неғұрлым үлкен 

ықти малдықпен болжамның сенiмдiлiк аралықтарымен бiрге 

қарау қажет. Сызықтық регрессияның бас жиындағы факторлық 

белгiнiң мəнi xk-ға тең болған кездегi орташа қатесi мына форму-

ламен есептеледi:

2

2

( )1 ,
( )k ост

k
y y

x x
m s

n x x
−

= +
−∑�                     (3.24)

 

мұндағы 

ky
m �  – бас жиындағы x = xk тең кездегі сызықты регрессия  

                теңдеуінің орташа қатесі;

n – бақылау саны; xk – факторының болжау мəні;

остys – нəтижелік белгінің бас жиынның регрессия 

        сызы ғы нан орташа квадраттық ауытқуының бағасы.

3.1-кестедегi мəлiметтердi пайдаланып, осы көрсеткiштi есеп-

тейiк:

2( ) 3,68 0,5538 .
2 14 2ост

x
y

y y
s кг

n
−

= = =
− −

∑ �
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xk = 24,0 а.б. болған кезде бiр басқа:

    

     
( )

21 (24,0 15,65)0,5538 0,304 .
14 304,92xkym кг−= + =�

Регрессия сызығы болжамының сенiмдiлiк аралықтарын есеп-

теу үшiн оның орташа қатесiн Стьюденттiң t-критерийiне көбейту 

керек. Бостандық дəрежесi n – 2 = 12 тең жəне 0,95 ( 0,05) 

сенiмдi ықтималдықта t-критерий мəнi 2,18-ге тең. Сенiмдiлiк 

аралықтарын есептейiк: 35,4 ± 2,18 · 0,3034, яғни бiр сиырдан 

34,74 кг-нан 36,06 кг-ға дейiн сүт алынады.

Регрессия теңдеуi бойынша болжау жүргiзгенде, болжап 

отырған (y) көрсеткiштiң дəлдiлiгi, оның стандартты қатесiнен 

ғана емес, фактордың (x) болжанған мəнiнiң дəлдiгiне де байла-

нысты болатынын бiлген жөн. Оның болжау шамасы басқа мо-

дель арқылы есептелiнуi немесе оны уақыттық қатар (фактордың 

динамикасын талдау) деп қарап, арнайы болжау əдiстерiн қолдану 

арқылы дəлiрек табылуы мүмкiн.

3.5 Жұптық сызықтық тəуелділіктің аналитикалық 
сипаттамасы

Кез келген қалыптағы (формадағы) байланыстың байланыс 

тығыздығының көрсеткiшi (жұптық сызықтық жəне сызық-

тық көптiк корреляция коэффициенттерi, қисық сызықтық бай-

ла ныстар үшiн корреляциялық қатынас) квадраты детерми на-

ция коэффициентi деп аталады. Сондықтан жұптық сызық тық 

регрессияның детерминация коэффициентi жұптық сызық тық 

корреляция коэффициентiнiң квадратына R2=r2 тең. Де тер ми-

нация коэффициентi нəтижелiк белгiнiң жалпы диспер сия-

сының қанша үлесі факторға байланысты, яғни регрессиямен 

түсiндiрiлетiнін көрсетедi. Детерминация коэффициентiн пай-

ызбен өлшеген жағдайда, фактор x-тiң əсерiнен y-тiң қанша 

пайызға өзгеретiнiн көреміз. Дисперсияның қалған үлесі, яғни 

2=1–R2 шамасы ескерiлмеген факторлардың əсерiнен у-тiң 

өзгерiсiн сипаттайды. Мұндағы 2-жинақтылық коэффициентi 

деп аталады да, оның мəнi 0…1 аралығында болады. Құрылған 

регрессия теңдеуi неғұрлым адекватты болған сайын, яғни теңдеу 
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алғашқы мəлiметтерге жақсы бейiмделген болса, жинақтылық 

коэффициентi солғұрлым нөлге жақын болады. 

Детерминация коэффициентiнің мəнi 0…1 немесе пайыз 

бойынша 0… 100% аралығында болады. Егер детерминация 

10%-дан аспаса, онда ол əлсiз; ал 10…50% аралығында орташа 

деп есептеледi. Детерминация 50%-дан асса – күштi, 100%-да – 

толық, яғни функционалды. Құрылған регрессия теңдеуi алғашқы 

деректерге неғұрлым жақсы бейiмделген болса, детерминация 

коэффициентi бiрге соншалықты жақын болады.

Қарастырылып отырған мысалда R2 = 0,996. Яғни, (3.9) ре-

грессия теңдеуiнiң нəтижелiк белгiнiң дисперсия мəнiнiң 99,6% 

фактордың əсерiне байланысты болса, ал қалған 0,4%-ы басқа 

ескерiлмеген факторлардың əсерлерiне байланысты. Детер ми-

нация коэффициентiнiң шамасы сызықтық регрессия тең деуi-

нiң сапасын көрсететiн критерийлердің бiрi. Түсiндiрiлетiн ва-

риацияның үлесi артқан сайын, басқа факторлардың рөлi кемидi, 

яғни сызықтық регрессия теңдеуi бастапқы мəлiметтердi жақсы 

өрнектейді. Сонымен, құрылған регрессия теңдеуiн нəтижелiк 

белгiнiң мəнiн болжау үшiн пайдаланайық. Мысалға, азықтың 

жұмсалу мөлшерi 24,0 а.б.-дей болғанда, тəулiктiк сауылған сүт 

мөлшерiнiң болжамды мəнi 35,4 кг-ға тең болады.

Нəтижелік көрсеткіштің орташа тиімділігі. Бұл көрсеткіш 

эко  номикалық санатқа жататын, эконометрикалық зерттеулер-

дегі маңызды көрсеткiштердiң бiрi. Регрессия теңдеуіндегі нəти-

желік көрсеткіші (у) жалпы тілде қор деп аталынады. Регрес-

сия теңдеуiнiң пайдаланылған қор көлемiне қатынасын қордың 

орташа тиiмдiлiгi дейдi. Қарастырылып отырған мысалда қор 

деп азық өлшем бiрлiгiнiң тəулiктiк қажеттiлiгiн түсiнуге бола-

ды. Тиiмдiлiк қордың бiр бiрлiгiне есептелген нəтижелiк көр сет-

кiштiң бiрлiгiмен өлшенедi. Қордың орташа тиiмдiлiгiн есеп тiң 

нəтижесiн талдау кезiнде, болжауда жəне жоспарлауда да есепте-

ген жөн. 

Егер статистикалық-экономикалық тəуелдiлiк ретiнде түзу сы-

зықты теңдеу алынса, яғни у=a+b·x= -5,978+1,724·x, онда орташа 

тиiмдiлiк былай есептеледi:
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2

2

( )1 ,
( )k ост

k
y y

x x
m s

n x x
−

= +
−∑�                     (3.24)

Бұл жағдайда қордың (азық өлшем бiрлiгiнiң тəулiктiк қа-

жеттiлiгiнiң) орташа тиiмдiлiгi гиперболалық заңдылық бойынша 

өзгередi, x факторлық белгi өскен сайын оның орташа тиiмдiлiгi 

b-ға жақындайды.

Ал a = 0 болған жағдайда қордың орташа тиiмдiлiгi шектiк 

тиiмдiлiкпен сəйкеседi, яғни Э  = b. Егер x = 1 болса, онда орта-

ша тиiмдiлiк регрессия теңдеуiнiң параметрлерiнiң қосындысы 

арқылы анықталады, яғни Э  = а + b. Функцияның екi параметрi 

де оң таң-балы болған кезде, факторлық белгiнiң ұлғаюынан, 

орташа тиiмдiлiк кемидi, фактор кемiсе, ол өседi. Сонымен, орта-

ша қор тиiмдiлiгiн есептеу нəтижесiнде алынған экономикалық 

көрсеткiш те жоғарыдағы регрессиялық талдау бойынша жасал-

ған түсiндiрменi қайтадан қайталап, яғни жасалған тұжырымның 

дұрыстығын дəлелдейдi. 

Осындай талдауда кездесетiн маңызды экономикалық кате-

горияға жататын көрсеткiштiң бiрi – қордың шектiк тиiмдiлiгi 

(Э
х
).

Қордың шектiк тиiмдiлiгi (Э
х
). Ол анықталған статисти-

калық-экономикалық тəуелдiлiктiң факторы арқылы есептелген 

бiрiншi туынды. Математикадан белгілі туынды алу ережесi бой-

ынша, оны жалпы түрде былай жазуға болады:

( )
x

a b xЭ b
x

∂ + ⋅= =
∂                             (3.25)

Осыдан, сызықтық бiр факторлы тəуелдiлiкте анықталатын 

қор тиiмдiлiгi (Э
х
) регрессия коэффициентiне (b) тең тұрақты 

шама. Олай болса, қарастырылып отырған мысал бойынша 

қор дың (яғни қажеттi азық өлшем бiрлiгiнiң) шектiк тиiмдiлiгi 

Э
х
 = 1,724. Ол өзiнiң мазмұны бойынша факторлық белгi х бiр 

бiрлiкке ұлғайғандағы тəуелдi көрсеткiш у-тiң өзгерiсiн көрсетедi. 

Регрессиялық талдаудағы маңызды көрсеткiштiң бiрi – икем-
дiлiк.
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Икемділік. Икемділік (эластичность) тəуелдi (у) жəне фак-

торлық (х) белгiлердiң арақатынастарының өсу қарқынын көрсе-

те тiн аналитикалық сипаттама. Сонымен қатар, осы жағ дайда 

фактордың өсу қарқыны минималды деп есептелiнедi. Икем ділік 

коэффициентi (ξ ) деп қордың шектiк тиiмдiлiгiн (Эх) фак тор-

дың (х) нəтижелiк көрсеткiшке (у) қатынасына көбейту арқылы 

есептейдi:

            

х
xЭ
y

ε =                                        (3.26)

Егер у/х қатынасын қордың орташа тиiмдiлiгi Э  = у/х ретiнде 

қарастырса, онда икемділік коэффициентi шектiк тиiмдiлiктiң 

орташа тиiмдiлiкке қатынасы деп, былай жазамыз:

          

                                            хЭ
Э

ε =                                       (3.27)

Осыдан, сызықтық бiр факторлы регрессия теңдеуiнiң икем-

ділік коэффициентi былай есептеледi:

b x
a b x

ε ⋅=
+ ⋅                                  (3.28)

Осы формуламен есептелген икемділік коэффициент, фак-

торлық белгi (х) 1%-ға өзгергенде, нəтижелiк көрсеткiштiң (у) 

қанша пайызға өзгеретiнiн көрсетедi.

Сонымен, бiр сиырдан тəулiгiне алынатын сүттiң мөлшерi 

орташа азық қажеттiлiгiне, азық өлшем бiрлiгi бойынша (3.1-кес-

тенi қараңыз) сəйкес тең:

у = –5,978 + 1,724·15,65 = 21,0026 кг.

Олай болса, орташа икемділік коэффициенті:

 

1,724 15,65 1,2846,
21,0026

ε ⋅= =

яғни, х қажеттi азық өлшем бiрлiгi 1%-ға көтерiлсе, бiр тəулiкте 

бiр сиырдан сауылатын сүт мөлшерi 1,2846%-ға өседi.

7–1547
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3.6 Жұптық регрессия есептерін компьютермен шығару

Кестеде Қазақстан Республикасы (ҚР) облыстары бойынша белгілі бір 

жылғы бір тұтынушыға кететін айлық шығын жəне алынатын табыс

№ Облыстар

Бір тұтынушыға кететін 

орташа бір айлық 

шығын, (У) теңге 

Бір тұрғынға келетін 

орташа бір айлық табыс, 

(Х) теңге

1  Ақмола 1909 2216

2  Ақтөбе 2376 2754

3  Алматы 1830 1964

4  Атырау 3188 3782

5  Шығыс Қазақстан 3520 4036

6  Жамбыл 2141 2619

7  Батыс Қазақстан 2522 2977

8  Қарағанды 3813 4686

9  Қостанай 2743 3446

10  Қызылорда 3132 3685

11  Маңғыстау 3721 4127

12  Павлодар 3215 3724

13
 Солтүстік  

 Қазақстан
2434 2739

14
 Оңтүстік

 Қазақстан
1895 2142

Тұтынушының шығыны алынатын табысқа байланысты бола-

тыны сөзсіз. Олай болса, осы екі көрсеткішті байланыстыратын 

регрессия теңдеуін құрайық. 

Есепті MS Excel бағдарламасының мүмкіндігін пайдаланып, 

шығарайық. Ол үшін алғашқы мəліметтерді компьютерге енгізіп, 

жұмысты төмендегі ретпен жүргіземіз:

– бас менюден Сервис → Надстройки–ден Пакет анализа 
мүмкіндіктерін іске қосамыз (3.1-сурет).
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3.1-сурет

– бас менюден  Сервис → Анализ данных → Регрессия  таң-

дап жəне  ОК  батырмасын шертеміз (3.2- сурет).

3.2-сурет
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– қосымша терезеге тиісті мəліметтерді енгізіп, ОК батыр-

масын шертеміз (3.3-сурет).

Входной интервал Υ – нəтижелік белгілер аралығы;

Входной интервал Χ – факторлық белгілер аралығы;

Метки – бірінші жолда бағананың аты жазылған ба немесе 

жазылмағанын көрсету үшін белгі (флажок) қойылады:

 Константа-ноль – регрессиялық теңдеуде бос мүше бар не-

месе жоқ екенін көрсету үшін, белгі (флажок) қойылады;

Выходной интервал – сол жақтағы жоғарғы ұяшыққа келе-

шектегі аралықты көрсету жеткілікті;

 Новый рабочий лист – жаңа бетке кез келген ат жазуға бола-

ды.

3.3-сурет

Егер графиктен ауытқуын жəне басқа да ақпарат алғыңыз кел-

се, керектісін қосымша терезеде флажокпен белгілеңіз де, ОК ба-

тырмасын шертіңіз. 
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3.4-сурет  

3.5-сурет
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Жоғарыдағы мысалдың мəліметтері бойынша жүргізілген 

регрессиялық талдау 3.4-суретте келтірілген.

Нəтижесінде Регрессия құралы арқылы қарастырылып отыр-

ған регрессиялық байланысты дұрыс өрнектейтін графикті таң-

дап, одан нақтылы мəліметтер қанша ауытқуда болатынын бейне-

леп көрсеттік (3.5-сурет). 

ТАПСЫРМАЛАР

Төмендегi тапсырмалар бойынша корреляциялық-регрессия-

лық талдау жасау үшiн статистикалық керектi параметрлердi (кор-

реляция коэффициентiн, регрессия теңдеуiнiң параметрлерiн, ап-

проксимацияның салыстырмалық қателiгін жəне т.с.с.) анықтау 

қажет.

№№ 1 – 5 есептер. 
ҚР облыстары бойынша кейінгі бес жылдардағы айлық орташа 

еңбекақы мен күнкөрістің минималды деңгейі, теңге

Облыстар

Орташа айлық еңбек ақы
Күнкөрістің минималды 

деңгейі

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Ақмола 7607 8578 10170 12332 14954 3493 3983 4723 4872 5132

Ақтөбе 13305 15176 18125 21078 23848 3364 3896 4580 4979 5298

Алматы 7625 9288 11683 14278 15933 3380 3895 4446 4622 4973

Атырау 22118 29837 35484 41570 48338 3943 4490 5365 6045 6383

ШҚО 13078 15312 16833 18816 20099 3537 4013 4568 4638 4872

Жамбыл 7999 8560 10750 13437 14779 2890 3335 3755 3956 4453

БҚО 11119 14002 20124 27122 29876 3110 3581 4236 4876 5188

Қарағанды 12179 14838 16222 18032 19962 3629 4369 4875 4937 5180

Қостанай 9748 11271 12727 14176 16803 3171 3514 4296 4515 4637

Қызылорда 10106 11786 14160 17046 19928 3147 3605 3977 4198 4661

Маңғыстау 20628 29091 36325 38847 44369 4570 5244 6047 6453 6932

Павлодар 13044 15237 17631 19695 21801 3530 4094 4583 4790 4967

СҚО 8492 9920 11823 13708 15245 3294 3861 4616 4732 4955

ОҚО 7596 9214 11542 13635 15309 2838 3248 3685 3819 4258
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№6 - №7 есептер. 
ҚР облыстары бойынша кейінгі екі жыл бойынша айлық орташа 

еңбекақы мен орташа тұтыну шығындары, теңге

Облыстар

Орташа айлық 

еңбек ақы

Орташа тұтыну 

шығындары

№ 6 № 7 № 6 № 7

Ақмола 7607 8578 22905 31235

Ақтөбе 13305 15176 28517 39876

Алматы 7625 9288 21956 26028

Атырау 22118 29837 38253 41777

ШҚО 13078 15312 42239 47347

Жамбыл 7999 8560 25690 33134

БҚО 11119 14002 30265 39869

Қарағанды 12179 14838 45760 51541

Қостанай 9748 11271 32910 41185

Қызылорда 10106 11786 37584 41316

Маңғыстау 20628 29091 44651 45979

Павлодар 13044 15237 38578 45961

СҚО 8492 9920 29207 38528

ОҚО 7596 9214 22742 27223

№№ 8 –10 есептер. 
ҚР облыстары бойынша кейінгі үш жылдардағы жан басына 

шаққандағы айлық орташа кіріс жəне шығын, теңге

Облыстар
Айлық орташа кіріс Айлық орташа шығын

№ 8 № 9 № 10 № 8 № 9 № 10

Ақмола 2216 6890 8114 2223 5650 6770

Ақтөбе 2754 7832 9411 2768 6842 8388

Алматы 1964 5124 6353 2016 4279 5418

Атырау 3782 6911 7373 3808 6289 6620

ШҚО 4036 7297 8155 3996 6174 6835
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Жамбыл 2619 4392 5030 2553 3653 4370

БҚО 2977 6251 8017 2939 5122 6626

Қарағанды 4686 7651 8588 4481 6897 7713

Қостанай 3446 6435 6971 3244 5295 5916

Қызылорда 3685 4403 5678 3668 3934 5137

Маңғыстау 4127 7392 8600 4112 7175 8026

Павлодар 3724 6309 7903 3655 5387 6985

СҚО 2739 6790 7933 2701 5552 6440

ОҚО 2142 4403 4945 2103 3640 4339

№ 11 есеп.
Ақмола облысы аудандары бойынша ауылшаруашылық егіс                                                                       

терінің жалпы көлемі жəне өткізілген өнімдердің өзіндік құны

Аудандар

Зерттелген жылы

Жалпы егіс 

ауданы, мың га

Өзіндік құн, 

т/мың тг

Ақкөл 104,3 482

Аршалы 3197,0 530

Астрахан 308,1 921

Атбасар 349,6 1187

Бұланды 223,2 641

Егіндібұлақ 187,4 500

Еңбекшілдер 156,0 77

Ерейментау 117,0 222

Есіл 390,7 1162

Жақсы 278,1 802

Жарқайың 214,2 734

Зеренді 235,4 883

Қорғалжын 94,8 337

Сандықтау 291,7 866

Целиноград 278,1 1013

Шортанды 214,5 745

Щучинск 204,9 463
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№№ 12 –15 есептер. 
Ақмола облысы аудандары бойынша кейінгі төрт жылғы құс-

тардың саны мен жұмыртқа өндіру 

Аудандар
Құстардың саны, мың бас Жұмыртқа өндіру, мың дана

№ 12 № 13 № 14 № 15 № 12 № 13 № 14 № 15

Ақкөл 40,8 47,3 50,4 50,5 2284 2377 3597 3809

Аршалы 381,0 404,7 408,6 565,0 8894 10118 10218 11725

Астрахан 55,3 56,0 59,7 60,5 6060 6078 6101 6113

Атбасар 67,7 67,9 68,3 68,0 5066 6421 6422 6423

Бұланды 48,0 48,5 48,5 48,6 3974 4636 4637 4637

Егіндібұлақ 12,0 15,4 20,2 20,7 432 435 435 435

Еңбек-

шілдер 27,2 27,2 27,5 27,6 2635 2787 2843 2872

Ерейментау 39,5 39,5 39,6 39,6 2150 3192 3925 4223

Есіл 51,0 51,2 51,3 51,3 3638 3648 3801 3803

Жақсы 54,0 54,0 58,2 73,5 3801 4039 4191 4452

Жарқайың 33,6 33,6 34,0 34,8 2347 2349 2398 2488

Зеренді 71,2 71,4 71,5 77,5 7218 7234 7662 8100

Қорғалжын 12,6 13,2 18,2 17,7 508 545 612 685

Сандықтау 57,1 51,2 51,5 51,6 2219 2220 2426 2667

Целиноград 469,0 497,4 535,2 506,5 28162 45041 54942 55583

Шортанды 29,4 29,9 31,4 36,4 3200 3328 3494 3704

Щучинск 733,2 899,4 938,8 938,9 79137 79248 92936 93017
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Өз білімін тексеруге арналған сұрақтар

1. Корреляция коэффициентi қандай экономикалық құбылыс-

тарды зерттегенде анықталады?

2. Қандай ретте корреляциялық талдау жүргiзiледi?

3. Жұптық сызықтық корреляция коэффициентiнiң сандық 

мə нiнiң түсiндiрмесiн баяндаңыз.

4. Корреляция коэффициентiнiң өзгеру шегi жəне өзгерiстiң 

физикалық мəн-жайы.

5. Бiр факторлы сызықтық функция параметрi жəне оған қо-

йылатын талаптар.

6. Бiр факторлы сызықтық функция параметрiнiң орнық ты-

лығы.

7. Жұптық сызықтық корреляцияны есептеу формулалары.

8. Регрессия коэффициентiнiң экономикалық түсiндiрмесi.

9. Регрессия теңдеуiндегi бос мүшенiң мəн-жайын түсiндiрiңiз.

10. Регрессия теңдеуiнiң адекваттылығын қалай түсiндiредi?

11. Бос мүше, регрессия коэффициентi жəне жұптық сызықты 

корреляция коэффициентiнiң қателiктерi.

12. Жұптық сызықтық тəуелдiлiктiң аналитикалық сипаттама-

сы.

13. Детерминация жəне орнықтылық коэффициенттерi.

14. Детерминация жəне орнықтылық коэффициенттерiнiң 

өзгеру шектерi. 

15. Қордың орташа жəне шектiк тиiмдiлiгi.

16. Икемділік коэффициентi.

17. Болжаудың дəлділігінің бағасы.

18. Өндірістік функция арқылы экономикалық талдау.
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4. ЭКОНОМЕТРИКАДАҒЫ БІР ФАКТОРЛЫ ҚИСЫҚ 
СЫЗЫҚТЫҚ РЕГРЕССИЯ

4.1 Қисық сызықтық регрессияларды түрлендіру

Əлеуметтік-экономикалық құбылыстар жəне үдерістердің 

аралық қатынастарын барлық жағдайларда сызықтық функция-

лармен өрнектеуге болмайды. Мысалға, өндірістік функция-
лар (өндірілген өнім көлемі жəне өндірістің негізгі факторлары 

– еңбек, капитал жəне т.б. аралығындағы тəуелділік), сұраныс 
функциясы (тауарға жəне қызметке сұраныс пен олардың бағасы, 

немесе табыс араларындағы тəуелділік) жəне т.б. сызықтық емес.

Егер экономикалық құбылыстар арасында сызықтық емес 

қатынастар болса, онда олар өздеріне сəйкес сызықтық емес фук-

циялармен өрнектеледі. (Ескерту: Тексте регрессия теңдеулері – 

модель деп те атала береді). 

Қисық сызықтық регрессия теңдеулерi екi сыныпқа бөлiнедi:

�қарастырылып отырған айнымалыларға қатысты сызықтық 

емес, бiрақ бағаланатын параметрлерi бойынша сызықтық регрес-

сиялар;

�бағаланатын параметрлерi бойынша сызықтық емес регрес-

сиялар.

Бiрiншi сыныпқа нəтижелiк белгi (у) теңдеуі параметрлерімен 

сызықтық байланысқан, мысалға, мұндай теңдеулерге əртүрлi 

дəрежелi полиномдар мен тең қабырғалы гипербола жатады.

Сонымен егер регрессиялық талдау нəтижесiнде құрыла тын 

модель айнымалылар хi бойынша қисық сызықтық, бiрақ пара-

метрлерi bi бойынша сызықтық болса, онда жаңа айнымалы 

енгiзу арқылы оны сызықтық модельге айналдыруға болады, ал 

параметрлерiн бағалау үшiн жалпыға белгілі ең кіші квадраттар 
(ЕКК) əдісін қолданады.

Екiншi сыныпқа сызықтық емес регрессияның нəтижелiк 

белгiсi (у) құрылған модельдiң параметрлерi мен қисық сызық-

тық байланысқан теңдеулерді жатқызуға болады, мысалға, ре-

грессия теңдеуiн – дəрежелiк, көрсеткiштiк, экспоненциалдық 

функцияларға сəйкестендiрiп тұрғызғанда, регрессия параметр-

лерi bi нəтижелiк белгi у-пен қисық сызықтық байланысқан.
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Осындай қисық сызықтық модельдiң сыныбы өз кезегінде екi 

түрге бөлiнедi:

�сызықтық емес модельдер iштей сызықтық;

�сызықтық емес модельдер iштей қисық сызықтық.

Есте сақтаңыз!

Егер тұрғызылған модель параметрлерi бойынша iштей сы-

зықтық болса, онда оның параметрлерiн бағалау үшiн итера-

тивтi математикалық процедуралар пайдаланылады, ал қисық 

сы зықтық модель iштей сызықтық болса, онда оны түрлендiру 

арқылы сызықтық түрге айналдырамыз (мысалы, логарифмдеу 

немесе айнымалыларды ауыстыру).

Сонымен, егер алдын-ала екі айнымалының арасындағы қи-

сық сызықтық байланыстың функциялық түрі белгілі болса, онда 

осы айнымалыларды түрлендіру арқылы сызықтық байланыс 

алынады.

Мысалы, айнымалылар көрсеткіштік функция түрінде бай-

ланыссын y = a·bx. Логарифмдеу арқылы функцияны мына түрге 

келтірдік: lg y =lg a +x lg b. Демек сызықтық функция алдық, 

оның бос мүшесі lga жəне регрессия коэффициенті lgb. Олардың 

мəндерін қарапайым теңдеулер жүйесін құрып анықтайтын 

болсақ, онда келесі іс-əрекеттеріміз былай жүргізіледі:

1) барлық у-тер түрлендіріледі, яғни Y=lg y;
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2) сызықтық регрессия Y=A+BX қарапайым теңдеулер жүйесін 

құру арқылы анықталынады;

1) антилогарифмдер арқылы A=lg a жəне B=lg b берілген 

функцияның y = a·bx ізделіп отырған параметрлерін: a жəне b 

аламыз.

4.1-кестеде экономикалық жүйелер тəжірибесінде жиі кез-

десетін кейбір қисық сызықтық байланыстардың сызықтық тең-

деуге түрлендіру, яғни бір формуладан екіншісіне өту тəсілдері 

көрсетілген. Кестеден түзу сызықтық параметрден алғашқы қа-

тынастарға өту өте жеңіл тəсілмен орындалатынын байқауға бо-

лады.

4.1-кесте

Қисық сызықтық функцияны сызықтық функцияға түрлендіру

Алғашқы қисық 

сызықтық байланыс

Белгісіздерді түрлендіру a жəне b түрлендіру

Y= X= A= B=

x
bay += y 1/x a b

xb
ay
+

= I y x b/a 1/a

xb
xay

+
⋅= I y 1/x b/a 1/a

xy a bx=
+ x/y x a b

xbay ⋅= lg y x lg a lg b

bxay ⋅= lg y lg x lg a b

bxy a e= ⋅ ln y x ln a b

b
xy a e= ⋅ ln y 1/x ln a b

ky a bx= + y xk a b

Алынған сызықты теңдеу: Y=A+BX жəне оны ЕКК əдісімен шешу

үшін құрылған қарапайым теңдеулер жүйесі: 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∑ ∑ ∑ ⋅=⋅+⋅
∑ ∑=+⋅

)(2 YXXBXA

YXBnA
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Бағаланатын параметрлерi бойынша қисық сызықтық регрес-

сиялық модельдердiң теңдеулерi сызықтық түрге келтiрiлген-

нен кейiн, оларды шешу үшiн ең кіші квадраттар (ЕКК) əдісі 

қолданылады. Мұндай модельдердiң факторлық белгiсi түрлен-

дiрiлiп, нəтижелiк белгi өзгерiссiз қалады, олардың қисық сы-

зықтық бiрiншi сынып модельдерiнен айырмашылығы, онда (у) 
нəтижелiк белгi де түрлендiрiледi.

Мысал ретiнде экономикалық зерттеулерде көп тараған дə-

режелiк функцияны қарастырайық:

y = a · xb .

Қарастырылып отырған модель бағаланатын параметрлерi а 

жəне b бойынша сызықтық емес, дегенмен де оны iштей сызықтық 

деп санауға болады немесе логарифмдеу арқылы оны сызықтық 

түрге келтiрейiк:

lg y = lg a + b · lg x.

Ең кіші квадраттар əдісін (ЕКК) пайдалану арқылы:

S = ( lg a + b · lg x - lg y)2 → min.

Немесе бiр қалыпқа келтiрiлген теңдеулер жүйесi бойынша:

2

lg lg lg ;

lg lg lg lg lg .

n a b x y

a x b x x y

⎧ ⋅ + =⎪
⎨

+ = ⋅⎪⎩

∑ ∑
∑ ∑ ∑

Жүйенiң шешiмi анықтауыштар көмегiмен (Г. Крамер фор-

муласы бойынша) табылатыны жалпыға белгілі.

4.2-кестеде  кейбір маңызды функциялардың параметрлерін 

ЕКК əдісімен анықтау үшін құрылатын қарапайым теңдеулер 

жүйесі көрсетілген. 

Экономикалық көрсеткiштердiң байланыс заңдылықтарын 

зерт теуде көп қолданылатын функция мына түрдегi квадраттық 

теңдеу:

y = a + b · x + c · x2.                                (4.1)

(4.1) түрдегi өндiрiстiк функцияны экстремалдық нүктесi (ми-

нимум немесе максимум) бар тəуелдiлiктердi модельдеу үшiн 
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пайдаланған жөн. Мысалы, тыңайтқыш мөлшерiн х ұлғайтқан 

сайын ауылшаруашылық дақылдарының өнiмдiлiгi у бастапқыда 

өседi де, тыңайтқыш мөлшерi оңтайлы шамадан асқанда өнiмдiлiк 

кемидi.

4.2-кесте

Тəжірибеде маңызды функциялардың қарапайым қалыпқа 

келтірілген теңдеулер жүйесі

Қисық сызықтық функция Қарапайым теңдеулер жүйесі

lg y a bx= +
lg

2 ( lg )

a n b x y

a x b x x y

⎧
⎪
⎨
⎪⎩

⋅ + =∑ ∑

⋅ + ⋅ = ⋅∑ ∑ ∑

lg y=a+ b lg x
lg

2lg (lg ) ( lg )

a n b x y

a x b x y x

⎧
⎪
⎨
⎪⎩

⋅ + =∑ ∑

⋅ + ⋅ = ⋅∑ ∑ ∑

lg y=a+ b·lg x 
lg lg

2lg (lg ) (lg lg )

a n b x y

a x b x x y

⎧
⎪
⎨
⎪⎩

⋅ + =∑ ∑

⋅ + ⋅ = ⋅∑ ∑ ∑

xy a b= ⋅
lg lg lg

2lg lg ( lg )

n a b x y

a x b x x y

⎧
⎪
⎨
⎪⎩

⋅ + =∑ ∑

⋅ + ⋅ = ⋅∑ ∑ ∑

by a x= ⋅
lg lg lg

2lg lg lg (lg lg )

n a b x y

a x b x x y

⎧
⎪
⎨
⎪⎩

⋅ + =∑ ∑

⋅ + ⋅ = ⋅∑ ∑ ∑

bxy a e= ⋅
ln ln

2ln ( ln )

n a b x y

a x b x x y

⎧
⎪
⎨
⎪⎩

⋅ + =∑ ∑

⋅ + ⋅ = ⋅∑ ∑ ∑

2y a bx cx= + +

2

2 3

2 3 4 2( )

a n b x c x y

a x b x c x xy

a x b x c x x y

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

⋅ + + =∑ ∑ ∑

+ + =∑ ∑ ∑ ∑

+ + =∑ ∑ ∑ ∑

y a bx c x= + + 32

3 ( )

a n b x c x y

a x b x c x xy

a x b x c x xy

⎧
⎪
⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪⎩

⋅ + + =∑ ∑ ∑

+ + =∑ ∑ ∑ ∑

+ + =∑ ∑ ∑ ∑
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Екiншi реттiк полином ((4.1) формула – парабола) үшiн ең 

кiшi квадраттар əдiсiнiң теңдеулер жүйесi (4.2-кесте) мынадай:

2

2 3

2 3 4 2

;

;

.

⎧ ⋅ + + =
⎪⎪ + + = ⋅⎨
⎪

+ + = ⋅⎪⎩

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

n a b x c x y

a x b x c x y x

a x b x c x y x
  

Бұл жүйенi анықтауыштар əдiсiмен шешу үшiн оның коэффи-

циеттерiнен құрылған мына матрицаны жазып аламыз:

11 12 13

21 22 23

31 32 33

.

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

a a a

a a a

a a a

                                     (4.3)

Бұл матрицаның анықтауышының жоғары математика курсы-

нан белгiлi үшбұрыштар əдiсi деп аталатын формуласын келтiре 

кетейiк:

11 12 13
11 22 33 21 32 13 31 12 23 13 22 31

21 22 23
23 32 11 33 12 21

31 32 33

+ + − −⎧
Δ = = ⎨− −⎩

a a a
a a a a a a a a a a a a

a a a
a a a a a a

a a a

 (4.4)   

Көрiп отырмыз, үшiншi реттегi анықтауыш өрнегi бiраз 

күрделi болса да, оның матрицалық элементтерiн (4.3) түрде 

тұрғызу онша қиын емес. Шындығында, осы кестенiң үстiндегi 

берiлген анықтауыштың бас диагоналiнiң бойындағы үш эле-

менттiң көбейтiндiсiн а11; а22; а33 жəне оған екi параллельдiң 

(оларда үш элемент арқылы өтедi) бойындағы үш элементтердiң 

көбей тiндiлерiн а21; а32; а13, жəне а31; а12; а23 оң таңбамен (сөзсіз, 

əрбiр элементтiң бастапқы таңбаларын ескере отырып), ал терiс 

таңбамен - а13; а22; а31 жəне а23; а32; а11 жəне а33; а12; а21 
аламыз.

Осылай алынған алты мүшенiң алгебралық қосындысы бе-

рiлген үшiншi реттi анықтауыштың мəнi делінеді. Үшiншi реттi 

анықтауышты көрсетілген тəсілмен есептеу жұмысын үш бұ-

рыштар əдiсi немесе ережесi деп атайды.
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4.2 Тəжірибелік деректер бойынша математикалық
модель құру 

Ауыл шаруашылығы өндірісінен бір қарапайым мысал қа-

растырайық. Айталық, осы өндіріс орнында бір экономикалық 

мақсат үшін азық шығыны малдың жасына байланысты қандай 

заңдылықпен өзгеретінін анықтау қажет делік. Мысалы, етке 

өткiзу үшiн жасы 1 айлық iрi қара малдың төлi 6 айға дейiн 

бордақыланған. Ай сайын тəулiгiне бiр басқа жұмсалынған орташа 

азық бiрлiгi (4.3-кесте) келтiрiлген. Бiр басқа тəулiгiне жұмсалған 

орташа азық бiрлiгi төлдiң жасымен қаншалықты тəуелдi жəне 

ол қандай заңдылықпен өзгеретiнiн анықтайық. Қарастырылатын 

тəуелдiлiк екiншi реттегі парабола заңдылығымен байланыста 

деп ұйғарайық. 4.3-кестедегі мəліметтерді пайдаланып теңдеулер 

жүйесін құрамыз: 

6 21 91 19,1;

21 91 441 74,8;

91 441 2275 347,2.

a b c

a b c

a b c

⋅ + ⋅ + ⋅ =⎧
⎪ ⋅ + ⋅ + ⋅ =⎨
⎪ ⋅ + ⋅ + ⋅ =⎩

                     (4.5)

4.3-кесте

Екінші реттік парабола параметрлерін анықтауға арналған 

көрсеткіштерді есептеу тəсілі

Жасы 

(х), ай

Тəулігіне бір 

басқа керекті 
(У), а.б.

Х 2 Х 3 Х 4 У·X У·X2 Ỹх

1 2,2 1 1 1 2,2 2,2 2,21

2 2,5 4 8 16 5,0 10,0 2,47

3 2,8 9 27 81 8,4 25,2 2,82

4 3,3 16 64 256 13,2 52,8 3,28

5 3,8 25 125 625 19,0 95,0 3,83

6 4,5 36 216 1296 27,0 162,0 4,49

  21 19,1 91,0 441,0 2275,0 74,8 347,2 19,1

Теңдеулер жүйесінен a, b жəне c мəндерін табу үшін анық-

тауыштар құрып, олардың түбірлерін есептейміз:

8–1547
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6 21 91
21 91 441 6 91 2275 21 441 91 21 441 91 91 91 91
91 441 2275

21 21 2275 441 441 6 2927652 2923732 3920.

Δ = = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −

− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ = − =

19,1 21 91

74,8 91 441 19,1 91 2275 21 441 347,2 74,8 441 91

347,2 441 2275

347,2 91 91 74,8 21 2275 441 441 19,1

10171395,5 10163320,3 8075,2.

Δ = = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −

− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =
= − =

a

8075,2
2,06.

3920,0

Δ
= = =

Δ
aa

6 19,1 91

21 74,8 441 6 74,8 2275 19,1 441 91 21 347,2 91

91 347,2 2275

91 74,8 91 21 19,1 2275 6 441 347,2

2451021,3 2450612,5 408,8.

Δ = = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −

− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =
= − =

b

408,8
0,1043.

3920,0

Δ
= = =

Δ
bb

6 21 19,1

21 91 74,8 6 91 347,2 21 74,8 91 21 441 19,1

91 441 347,2

91 91 19,1 21 21 347,2 6 74,8 441

509399,1 509203,1 196,0.

Δ = = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −

− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =
= − =

c

196,0
0,05.

3920,0

Δ
= = =

Δ
cc

Сонымен, бордақылауда тұрған ірі қара малының төліне ай 

сайын бір тəулікте жұмсалатын орташа азық бірлігі (у) оның осы 

аралықтағы өсуімен (х) тəуелді, осы заңдылықты екінші реттегі 

парабола қалыптағы регрессия теңдеуімен өрнектеп, нəтижесінде 

мынадай өндірістік функция аламыз:
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yx�  = 2,06 + 0,104·x + 0,05·x2                        (4.6)

Осы теңдеуге х-тің берілген мəндерін біртіндеп орнына қоя 

отырып, 4.3-кестенің соңғы бағанасында есептелген мəнін анық-

таймыз. Олардың қосындысы нақты мəндердің қосынды сымен 

сəйкеседі.

Сөйтіп келтірілген тəсілмен қарастырылып отырған заңды-

лықтың математикалық өрнегін тұрғызу латынша «Аппрокси-

мация» деп аталатыны белгілі (3-ші бөлімді қараңыз).

Кестедегі деректерді пайдаланып, мына формула бойынша 

ап прок симациялаудың салыстырмалы қателігін есептейміз:

1 1100 4,0 0,67%,
6

xy y
A

n y
−

= ⋅ ⋅ = ⋅ =∑ �

 

Көріп отырмыз, оның сандық мəні 1%-ға жетпейді, яғни рег-

рессия теңдеуі үшін екінші реттегі парабола алынғаны өте дұрыс 

болғанын жəне осы функция қарастырылып отырған заңдылықты 

нақтылы (латынша адекватты делінеді) айқындайтынын байқауға 

болады.

Осы жерде, тəжірибеде мұндай заңдылықтарды жоғары рет-

тегі (үшінші, төртінші жəне одан жоғары) параболамен өрнек-

теудің онша үлкен нəтижелерге жеткізбейтінін атап өткен жөн. 

Сон дықтан да тəжірибеде өндіріс көрсеткіштерінің байланыс 

заңды лықтарының эконометриялық модельдерін тұрғызғанда, 

көбінесе екінші реттегі параболамен шектеледі.

4.3 Бір факторлы қисық сызықтық байланыстардың 
түсіндірмесі жəне бағасы

Құрылған бір факторлы қисық сызықтық байланыстардың 

тығыздығы, бір факторлы сызықтық өндірістік функциялардың 

байланыс тығыздығы көрсеткішінің деңгейін бағалаған тəсіл-

мен анықталады. Қисық сызықтық тəуелділіктердегі факторлық 

жəне тəуелді белгілердің арасындағы байланыстың тығыздық 

көрсеткіші -пен белгіленіп, корреляциялық қатынас деп ата-

лады. Бұл көрсеткіш бастапқы мəліметтердің өзгерісіне əсер-

ленбейтіндігімен, яғни өзінің орнықтылығымен сипатталады. 
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Бірақ оның орнықтылығы жұптық корреляция коэффициентіне 

қара  ғанда төмен.

Корреляциялық қатынастың шамасы 0 мен 1 аралығында өз-

гереді. Кейбір зерттеулерде корреляциялық қатынас нөлге тең 

( =0) болса, онда факторлық белгі мен нəтижелік көрсеткіштің 

арасында байланыс жоқ деген сөз. Егер ол 1-ге тең ( = 1) бол-

са, онда фактор мен тəуелді көрсеткіштің арасындағы байла-

ныс функционалды делінеді. Ал  < 0,3 болса, байланыс əлсіз, 

0,3 ≤  ≤ 0,7 байланыс тығыздығы орташа,  > 0,7-ден байланыс 

күшті деп есептеледі.

Корреляциялық қатынасты бір факторлы сызықтық тəуелділік 

тұрғызуда пайдаланса, оның деңгейі жұптық корреляция коэф-

фициентінің абсолюттік шамасымен сəйкес немесе төмен бола-

ды. Сөйтіп корреляциялық қатынастың осы қасиеті бойынша оны 

байланыс тығыздығының əмбебап көрсеткіші дейді, яғни онымен 

сызықтық жəне қисық сызықтық тəуелділіктің де тығыздығын 

сипаттай аламыз.

Алайда жұптық сызықтық корреляция коэффициентін қисық 

сызықтық тəуелділіктер тұрғызуда пайдалану заңсыз. Қисық сы-

зықтық тəуелділіктерде корреляциялық қатынастың деңгейі кор-

реляция коэффициентіне қарағанда əрқашан да үлкен болады. 

Сондықтан, кейде корреляциялық қатынас пен сызықтық корре-

ляция коэффициентінің айырмасының квадраты негіз болатын 

қисық сызықтылық критерий есептеледі.

Корреляциялық қатынас мына формуламен анықталады:

22

2 2

( )
1 1 ,

( )
xy xост

y y

y y
y y

σ ση
σ σ

−
= = − = −

−
∑
∑

� �
             (4.7)

мұндағы

,σ σ�xy y  – сəйкесінше тəуелді көрсеткіштің теориялық 

        (есептелген) жəне нақты мəндерінің орташа 

        квадраттық ауытқулары;
2
остσ  – қалдық дисперсия, ол  арқылы анықталынады;

,�xy y  – сəйкесінше тəуелді белгінің теориялық (өндірістік 

            функция бойынша есептелінген) жəне нақты мəндері;

y  – нəтижелік (тəуелді) көрсеткіштің арифметикалық ортасы.



117

4.3-кестедегі мəліметтер бойынша ỹ = 2,06 + 0,104·x + 0,05·x2 

регрессия теңдеуі үшін корреляциялық қатынас:

0,0427
1 0,996.

4,8629
η = − =

 Оның сандық мəніне қарап қарастырылған белгілердің (бір 

тəулікте жұмсалған азық бірлігі жəне ірі қара мал төлінің жас 

мөлшері) байланысы тығыз деп тұжырым жасауға болады.

Есептеліп отырған көрсеткіштердің барлығы да кездейсоқ 

өзгерісте болуы мүмкін. Өйткені олар сұрыптап алынған кез-

дейсоқ мəліметтер бойынша есептелініп отыр. Сондықтан да 

əр көрсеткіште қателік жіберілуі мүмкін. Осы мақсатта кор-

реляциялық қатынастың қателігін (m)-деп белгілеп, оның мəнін 

мына формуламен есептейміз, мұндағы n – бақылаулар (сұрып 

жиынының) саны:

21
,η

η−=m
n

                                     (4.8)

Алғашқы мəліметтің саны аз болған жағдайда (n < 30) мына 

формула қолданылады:

21
2η
η−= ⋅
−

m
n

                                   (4.9)

Корреляциялық қатынастың мəнділігін бағалау үшін Стью-

денттің t–критериі есептелінеді. Егер алғашқы жиын саны көп 

болса, яғни (n > 30), онда мына формула қолданылады:

21η
η

η η
η

= = ⋅
−

n
t

m                                 (4.10)

Керісінше жағдайда (n <= 30) Стьюденттің t – критерийі мына 

формуламен есептелінеді:

2

2
1η η

η
−= ⋅ ⋅
−

n
t                                  (4.11)
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Біздің мысалымызда корреляциялық қатынас 0,996-ға тең. 

Оның m қателігін есептейік. Бақылаулар саны көп емес болған-

дықтан, (4.10) формуланы пайдаланамыз:

            

              
21 0.996 0,002.

6 2
tη

−= =
−

Сонымен оның репрезентативтілік қателігі ± 0,002-ге тең. 

(4.11) формуласына сəйкес Стьюденттің t–критерийі:

2

6 2
0,996 22,29.

1 0,996η
−= ⋅ =

−
t

Стьюденттің t–критерийінің бостандық дəрежесі 4-ке тең 

болған кездегі (t–критерийінің кестесінен) оның стандартты мəні 

4,6-ға тең екенін таптық. Сондықтан есептелінген мəн стандарт-

ты мəннен анағұрлым үлкен, демек корреляциялық қатынастың 

мəні мəнді. Олай болса, ірі қара мал төлін бордақылауда ай 

сайын бір тəулікке керекті орташа азық шығыны (азық бірлігі 

бойынша) оның айлық өсімімен тығыз байланысты екенін 0,99 

ықтималдықпен бас жиын үшін де заңдылық ретінде қабылдауға 

болады. 

4.4 Жұптық қисық сызықтық байланыстардың
аналитикалық сипаттамалары

Корреляциялық қатынас есептеуде факторлық жəне жалпы 

квадраттық ауытқудың қосындыларының қатынасы пайдаланы-

латын болғандықтан, 2 – пен детерминация коэффициенттерінің 

мағыналары бірдей. Ол факторлық белгінің тəуелді көрсеткіш тің 

жалпы вариациясындағы үлесінің салмағын сипаттайды. Өнді-

рістік функцияның (4.6) корреляциялық қатынасы 0,996-ға тең. 

Сондықтан қарастырып отырған мысалдың мəліметтері бой-

ынша сəйкесінше детерминация (2) жəне ұқсастық (2) коэф-

фициенттері мына формулалармен есептеледі:

η2 = 100·0,9962 = 99,2 %;

φ2 = 100·(1 – 0,9962) = 0,8 %.
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Сонымен есептелінген аналитикалық сипаттамалар бойынша 

тəулігіне бір басқа жұмсалынатын (у) азық бірлігі шығынының 

99,2% өзгеріс вариациясы ірі қара мал төлінің (х) жас мөлшеріне 

байланысты, ал 0,8%-ы басқа (ескерілмеген) факторлар үлесін 

құрайды деп тұжырымдаймыз.

Қисық сызықтық регрессия теңдеуінің мəнділігін Фишердің 

F– критерийі бойынша тексеру үшін детерминация коэффи циенті 

пайданылады, яғни:

2

2

1,
1ф

n mF
m

η
η

− −= ⋅
−

                         (4.12) 

мұндағы

 2 – детерминация коэффициенті;

 n – бақылау саны;

 m – құрылған регрессия теңдеуінің параметрлер саны.

y = a + b · x + c · x2 екінші дəрежелі парабола үшін m = 3, осы-

дан кейін (4.12) формуладағы F–критерийі мына түрге енеді:

2

2

4
1 3ф

nF η
η

−= ⋅
−

                              (4.13)

Келесі кезекте F–критерийі бойынша регрессия теңдеуінің 

сапасын бағалаймыз, яғни регрессия теңдеуі мен байланыс ты-

ғыздығы көрсеткішінің статистикалық мəнсізділігі туралы Н
0
 

гипотезасын тексереміз. Ол үшін Фишердің F-критерийінің F
 

нақты жəне F
s
 стандарттық (кестелік) мəндері салыстырыла-

ды. F
s
-критерийінің мəнін қабылдаған  мəнділік деңгейімен 

есептелген бостандық дəрежесі бойынша статистикалық кесте-

ден анықтайды (қосымшаны қараңыз). Мəнділік деңгейдің () 

мағынасы осындай ықтималдықпен қабылданған нөлдік гипо-

тезаның дұрыс болатын жағдайын жоққа шығару, яғни мүмкін 

болатын қателік. Мəнділік деңгей тəжірибеде  = 0,05 немесе  = 

0,01-ге тең деп қабылданады. 

Егер F
s
 = F

ф
 болса, онда Н

0
 – бағаланатын сипаттамалардың 

кездейсоқ табиғаты туралы гипотеза қабылданбайды жəне олар 
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статистикалық мəнді жəне сенімді делінеді. Егер F
s
  F

ф
 бол-

са, онда Н
0
 гипотеза қабылданады жəне регрессия теңдеуі ста-

тистикалық мəнсіз жəне сенімсіз делінеді.

Біздің мысалымыз үшін (4.13) формула бойынша:

 0,992 6 4 82,667,
1 0,992 3фF

−= ⋅ =
−

яғни  0,05 болғанда Fф = 82,667> Fs = 7,1, сондықтан факторлық 

жəне қалдық дисперсия айырмашылығының кездейсоқтығы ту-

ралы гипотеза қабылданбайды. Бұл айырмашылық елеулі, ста-

тис тикалық мəнді, теңдеу сенімді жəне нақтылы. Байланыс ты-

ғыз дығының көрсеткіші сенімді жəне азық шығыны мен бор-

дақылауда тұрған малдың жасы арасындағы тəуелділігінің ор-

нық  тылығын бейнелейді.

Қарастырылып отырған байланысты сызықтық функция ар-

қылы өрнектеуге болатындығын тексеру үшін қисық сызықтық 

функцияның 2 детерминация коэффициентін сызықтық функция-

ның r2 детерминация коэффициентімен салыстырайық. Регрессия 

сызығының қисықтығы ұлғайған сайын мына айырмашылық 

үлкейе береді: 2 – r2>0. Екі көрсеткіш мəндерінің бір біріне 

жуықтығы регрессия теңдеуінің формасын қиындатудың қажет-

тігінің жоқтығын жəне сызықтық функцияны пайдалануға бола-

тындығын білдіреді. Егер тəжірибеде (2 – r2) < 0,1-ден аспай-

тын болса, онда байланыс сызықтық деп тұжырымдайды. Ке-

рісінше жағдайда бұл коэффициенттердің айырмашылықтарын 

Стьюденттің t-критерийі бойынша бағалайды:

2 2

,
r

rt
mη

η
−

−=                                      (4.14)

мұндағы 2 жəне r2 арасындағы айырманың қателігі мына 

формуламен есептелінеді:

2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) [2 ( )]2r
r r rm

nη
η η η

−

− − − ⋅ − += ⋅ ⋅          (4.15)

Егер t > t
s
 болса, онда қарастырылған корреляция коэффи-

циенттері арасындағы айырмашылық айтарлықтай жəне регрес-
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сияның қисық сызықтық теңдеуін сызықтық функциямен ауы-

стыру мүмкін емес. Тəжірибеде ts < 2 болса ғана  кор реля-

циялық қатынас пен r корреляция коэффициенті арасындағы 

айырмашылық елеусіз деп, сызықтық регрессияны қолдануға 

болады.

Айталық, 4.1-кестедегі мəліметтер бойынша табылған: 

ỹ=2,06+0,104·x+0,05·x2 регрессия теңдеуін ỹ=1,593+0,454·x сы-

зықты регрессия теңдеуімен ауыстырып, корреляция коэф фи-

циенті 0,987-ге тең болды делік. Корреляция коэффи циен тінің 

шамасы корреляциялық қатынас (0,996) шамасынан кем. Мына 

формуладан: 2 – r2  (0,996)2 – (0,987)2  0,0178 корреляция 

көрсеткіштерінің айырмасын бағалаймыз, яғни қисық сызық-

тық функцияны қолдану түсіндірілетін вариацияның үлесін 1,8 

пайызға өсіреді.

 
2 2 2 2(0,996) (0,987) 1,966;η + = + =r  

 
20,0178 (0,0178) (2 1,966)2 0,109;

6rmη−
− ⋅ −= ⋅ =

0,0178 : 0,109 0,16 2.t = = <

4.5 Нəтижелік көрсеткіштің орташа тиімділігі

Тəжірибеде экономикалық зерттеулер көбінесе өндірістік нə-

тижелік көрсеткішті тиімді пайдалану мақсатында жүргізіледі. 

Сондықтан экономикалық көрсеткіштердің ішінде «Нəтижелік 

көрсеткіштің орташа тиімділігі» өте маңызды.

Нəтижелік көрсеткіштің орташа тиімділігі деп зерттеліп 

отырған бір өндірістік көрсеткішті пайдаланудың сандық жəне 

сапалық нəтижесін көрсететін жалпылама экономикалық кате-

горияны атайды. Əртүрлі өндірістік көрсеткіштерді қолданудағы 

айырмашылық оларды қолдану тиімділігімен сипатталады. Əр-

түрлі өндірістік көрсеткіштер əртүрлі тиімділікте қолданылады.

Нəтижелік көрсеткіштің орташа тиімділігін Э  - деп белгілеп, 

оны у-өндірістік функцияның əсер ететін фактор х-ке қатынасы 

арқылы анықтайды:
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yЭ
x

= ⋅                                        (4.16)

4.2-кестеде берілген өндірістік функцияларға сəйкес нəтижелік 

көрсеткіштің орташа тиімділігінің жалпы түрлері келтірілген, ал 

(4.16)-формулада оның жалпылама есептеу тəсілі көрсетілген.

Орташа тиімділік, (4.16) формуладан көріп отырғанымыздай, 

қарастырылып отырған тəуелді көрсеткіштің бір бірлігіне келтіріп 

есептегендегі мəн жəне ол нəтижелік көрсеткіштің бірлігімен өл-

шенеді.

Егер өндірістік функцияның моделі y = a + b·x + c·x2 екінші 

реттік парабола болса, онда орташа тиімділік мынадай қатынаста 

есептелінеді:

.Э a x b c x= + + ⋅                              (4.17)

Осы теңдеуден байқайтынымыз, =x a c  болғанда, тəуелді 

көрсет кіш тің орташа тиімділігі экстермалды нүктеге жетеді.

Тəуелді көрсеткіштің шектік тиімділігін (Э) жалпы түрде бы-

лай жазуға болады:

dyЭ
dx

= ⋅                                       (4.18)

Бірқатар негізгі өндірістік функциялар үшін тəуелді көрсет-

кіштің шектік тиімділігі 4.4-кестеде келтірілген.

Өндірістік функцияның математикалық моделі екінші реттік 

парабола болса, онда тəуелді көрсеткіштің шектік тиімділігін мы-

на қатынаспен есептейді:

Э  b +2·c·x.                                   (4.19)

4.4-кесте

Тəуелді көрсеткіштің орташа жəне шектік тиімділіктері

№№
Өндірістік

функция

Нəтижелік көрсеткіштің тиімділігі

орташа шектік

1 y = a + bx + cx2 Э = a/x + b + cx2 Э = a +2cx
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2 у = а + b/x Э = (ax + b)/x2 Э = – b/x2

3 y = axb
Э = axb–1 Э = abxb–1

4 y = abx
Э = abx/x Э = abxlgb 

5 y = aex
Э = aex/x Э = aex

6 y = a + blnx Э = (a + blnx)/x Э = b/x

7 lnу = a + bx Э = a/x + b Э = b

Өзінің мазмұны бойынша ол бірқалыпты үдемелі жəне ба-

яулатылған заңдылықпен өзгеретін тəуелді белгінің ақырғы жыл-

дамдығы деп қарастыруға болады, яғни:

y = a + (b · x + b · x +2 · c · x2)/2 = a + b · x + c · x2.

х-тің х
0
-ден хk-ға дейін өзгеруінен тəуелді белгінің у ауытқуы 

мына қатынаста есептелінеді:

у = b · (хk – x0) + c · (хk
2 – x0

2).

Тəуелді көрсеткіштің шектік тиімділігін нөлге теңестіріп, 

тəуелді көрсеткіштің экстремалдық мəнін есептейік:

Э = b +2 · c · x = 0,

2
bx
c

= − ⋅
⋅

 Осы нүктеде (у) нəтижелік белгі экстремалдық мəніне же-

теді.

Фактордың мəні 1%-ға өзгерген кездегі у-тің мəні қаншалық-

ты өзгеретінін көрсететін, у нəтижелік белгі мен х фактордың 

арасындағы байланыс көрсеткіші икемділік коэффициенті () 
делі неді де, ол мына формуламен анықталады: 

:dy y dy x
dx x dx y

ε = = ⋅ ⋅                               (4.20)

Икемділік коэффициенті орташа жəне нүктелік болып екі 

түрге бөлінеді.
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Орташа икемділік коэффициенті x  орташа мəн үшін есепте-

лінеді жəне х өзінің орташа мəніне қатысты 1%-ға өскенде, у-тің 

өзінің орташа мəніне қатысты қаншаға өзгеретіндігін көрсетеді:

( )
ε = ⋅x

dy x

dx y x
                                  (4.21)

Нүктелік икемділік коэффициенті нақты x = хі мəні үшін 

есептеледі жəне х, хі-деңгейіне қатысты 1%-ға өскенде у-тің у(хі) 
деңгейіне қатысты қаншаға өзгеретіндігін көрсетеді:

( )
ε = ⋅

i

i
x

i

xdy

dx y x                                   (4.22) 

х жəне у арасындағы тəуелділіктердің түріне байланысты 

икемділік коэффициентін есептеу формулалары өзгеріп отырады. 

Негізгі формулалар 4.5-кесте келтірілген.

у=a+b·x+c·x2=
22,06 0,104 0,05x x+ ⋅ + ⋅  екінші реттік парабола-

лық тəуелділіктің орташа икемділік коэффициентін есептейік:

 
2 2

( 2 ) 3,5 (0,104 2 0,05 3,5) 1,589 0,523.
2,06 0,104 3,5 0,05 3,5 3,0365x

x b c x
a b x c x

ε ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅= = = =
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

Келтірілген формуладан орташа икемділік коэффициенті өзі-

нің мағынасы бойынша пайдаланылған қордың (фактордың) 

шектік тиімділігінің орташа тиімділігіне қатынасы екені көрініп 

тұр. Екінші реттік параболаның икемділік шегі а > 0 болғанда 

2-ге тең. Бұл х қаншалықты үлкен мəн қабылдаса да, орташа 

икемділік коэффициенті 2-ден аспайды деген сөз.

Тек қана y=a·xb дəрежелік функциясы үшін икемділік коэф-

фициенті х шамасына тəуелсіз, b параметріне тең болатын тұрақ-

ты. Міне, осы қасиетіне байланысты дəрежелік функциялар 

эко нометрикалық зерттеулерде кеңінен қолданылады. Мұндай 

функ циялардағы b параметрінің түсіндірмес фактордың 1%-

ға өскен кездегі нəтижелік белгінің қанша пайызға өзгеретінін 

көр сетеді.
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4.5-кесте

Негізгі өндірістік функциялардың икемділігі

№№
Өндірістік

функция

Нүктелік икемділік 

коэффициенті

Орташа икемділік 

коэффициенті

1 y = a + bx + cx2
2

( 2 )
i

i i
x

i i

b c x x

a b x c x
ε + ⋅ ⋅ ⋅=

+ ⋅ + ⋅ 2

( 2 )
x

b c x x

a b x c x
ε + ⋅ ⋅ ⋅=

+ ⋅ + ⋅

2 y = a + b/x ix
i

b

a x b
ε −=

⋅ + x

b

a x b
ε −=

⋅ +

3 y = axb
ix bε =

x bε =

4 y = abx ln
ix ix bε = ⋅ lnx x bε = ⋅

5 y = aex
ix ixε =

x xε =

6 y = a + b·lnx lnix
b

a b x
ε =

+ ⋅ lnx
b

a b x
ε =

+ ⋅

7 lny = a + b x i

i
x

i

bx
a b x

ε =
+ ⋅ xba

xb
x ⋅+
=ε

Эконометрикада икемділік коэффициентінің кеңінен қол-да-

нылатына қарамастан, оның сандық мəнінің экономикалық ма-

ғынасы болмауы мүмкін. Мұндай жағдай қарастырылатын белгі-

лер үшін мəндерінің өзгерісін пайызбен анықтаудың мағына сы 

жоқ болғанда туады. Мысалы, жұмысшының жас мөлшері1%-ға 

өскенде еңбек ақы неше пайызға өзгеруін анықтау мағынасыз. 

Мұндай жағдайда дəрежелік функцияның (2-тың мəні неғұрлым 

үлкен болса да) экономикалық түсіндірмесі жоқ.

4.6 Компьютерде қисық сызықтық модельдерді құру 

MS Excel-де əр түрлі сызықсыз модельдердің параметрлерін 

есептеуге болады жəне қажет болған кезде олардың графиктерін 

тұрғызады. Бірнеше сызықсыз модельдер қарастырайық.

♦ Логарифмдік модельдер – мəліметтер алғашқыда тез өзге-

ріп, содан кейін өзгеріс тоқталған жағдайды көрсететін функция. 

Х-тің мəні теріс немесе нөлге тең емес болуға тиіс.

♦ Дəрежелі модельдер – мəліметтер бірқалыпты қарқынды 

жыл дамдықпен өсетін жағдайды көрсететін функция. Мəлімет-

тердің мəні теріс немесе нөлге тең емес болуға тиіс.
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♦ Экспоненциалдық модельдер – мəліметтер тез жылдамдық-

пен өзгеретін жағдайды көрсететін функция. Мəліметтердің мəні 

теріс немесе нөлге тең емес болуға тиіс.

♦ Полиномиалдық модельдер – мəліметтер бірқалыпты жыл-

дамдықпен жоғары немесе төмен өзгеретін жағдайды көрсететін 

функция. Қолданушы полиномның дəрежесін 2–6 дейін көтеруіне 

болады.

Екінші реттегі полиномиалдық модельді тұрғызайық. Мысал-

ға, ірі қара малдың төлдері 1 айдан 6-айға дейін бордақылауға 

қойылған. Ай сайынғы бір бастың тəуліктегі жемшөп шығыны 

(азық бірлігімен) белгілі болсын. Мəліметтер Excel-ге енгізілген 

(4.1-сурет).

4.1-сурет. Алғашқы мəліметтер

Есептің тапсырысы бойынша екінші реттегі полиномиалдық 

модель тұрғызылмақшы. Ол мына түрде өрнектеледі:

у = а + bх + сх2.
f

x
 мастер функция ► ИНДЕКС, ЛИНЕЙН құралдарды, 

ССЫЛКИ, МАССИВЫ жəне СТАТИСТИЧЕСКИЕ категория-

ларды қолдану арқылы (4.2 – 4.4-суреттер) екінші реттегі полино-
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миал дық модельдің параметрлерін есептейміз. F3 ұяшығында (с) 

коэффициентін мына формуламен анықтаймыз: 

=ИНДЕКС(ЛИНЕЙН($C$3:$C$8;$B$3:$B$8^{1;2});1)

4.2-сурет

Осы тəсілмен G3 жəне H3 ұяшықтарында мына формулалар-

мен қалған коэффициенттер есептелінеді (4.5-сурет):

– G3 ұяшығында:  

= ИНДЕКС(ЛИНЕЙН($C$3:$C$8;$B$3:$B$8^{1;2});1;2)

– H3 ұяшығында: 

= ИНДЕКС(ЛИНЕЙН($C$3:$C$8;$B$3:$B$8^{1;2});1;3)

МАСТЕР ДИАГРАММ  арқылы екінші реттегі полино-

миалдық модельдің графигін тұрғызамыз. 
1. B2:C8 аймақта алғашқы мəліметтерді белгілейміз.

2. МАСТЕР ДИАГРАММ-дағы Тип терезесінен График не-

месе Точечная таңдаймыз да, Далее пернесін шертеміз. 

3. Диаграмманың керекті параметрлерін толтырамыз да (гра-

фиктің аты, өстерінің аттары, қажет болса торлар сызығы, мə-

ліметтер бойынша ақпараттар жəне т.б.), Далее пернесін шер-

теміз.
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4. Графиктің орнын басқа парақта немесе сол парақтың өзіне 

көрсетеміз де, Далее пернесін шертеміз.

5. Бас меню Диаграмма → Добавить линию тренда арқылы 

(4.6-сурет) графикке тренд сызығын қосуға болады.

4.3-сурет

4.4-сурет

6. Тренд сызығының типін таңдаймыз, біздің жағдайда тренд 

полиномиалдық екінші дəрежелі.

7. Керекті параметрлердің терезелеріне белгі (флажок) қою 
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арқылы графикте регрессия теңдеуін, орташа квадраттық ауыт-

қуды жəне т.б. көрсетеміз. (4.7-сурет). 

4.5-сурет

8. Берілген мəліметтерді сипаттайтын полиномиалдық тренд 

графигін, регрессия теңдеуін жəне сенімділік коэффициентін ала-

мыз (4.8-сурет). 

4.6-сурет

9–1547
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4.7-сурет

4.8-сурет

Көрсетілген ретпен басқа да модельдерді тұрғызуға болады:

1. Логарифмдік функция (4.9-сурет).

 F3 - ұяшықта: 

=ИНДЕКС(ЛИНЕЙН($C$3:$C$8,LN($B$3:$B$8)),1)

 G3-ұяшықта:   

=ИНДЕКС(ЛИНЕЙН($C$3:$C$8,LN($B$3:$B$8)),1,2)
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2. Дəрежелі функция (4.10-сурет)

F3-ұяшықта:  

=EXP(ИНДЕКС(ЛИНЕЙН(LN($C$3:$C$8),LN($B$3:

$B$8)),1,2)

G3-ұяшықта: 

=ИНДЕКС(ЛИНЕЙН(LN($C$3:$C$8),LN($B$3:$B$8)),1)

3. Экспоненциалдық функция (4.11-сурет)

F3-ұяшықта: 

=EXP(ИНДЕКС(ЛИНЕЙН(LN($C$3:$C$8),$B$3:$B$8),1,2))

G3-ұяшықта:  

=ИНДЕКС(ЛИНЕЙН(LN($C$3:$C$8),$B$3:$B$8),1)

4.9-сурет. Логарифмдік функция 



132

4.10-сурет. Дəрежелі функция 

4.11-сурет. Экспоненциалдық функция 
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 ТАПСЫРМАЛАР 

Төмендегі келтірілген мəліметтер бойынша анықтаңыз: 

♦ қисық сызықтық функцияның параметрлерін;

♦ корреляция коэффициентін;

♦ орташа салыстырмалы аппроксимация қатесін.

 № 1 есеп. Кестеде ҚР облыстары бойынша бір жылғы бір 

сиырдан алынған сүт жəне сүт өнімі келтірілген.

 Облыстар Сауылған сүт, кг Өндірілген сүт, мың т 

Ақмола 2434 411,6

Ақтөбе 1640 239,1

Алматы 2590 578,5

Атырау 941 43,3

ШҚО 2044 563,4

Жамбыл 2438 216,7

БҚО 1522 203,5

Қарағанды 1405 247,7

Қостанай 2472 508,3

Қызылорда 851 60,3

Маңғыстау 879 5,5

Павлодар 2316 289,4

СҚО 2786 495,7

ОҚО 1808 438,2

Нəтижелік көрсеткіш ретінде барлық өндірілген сүтті, ал 

оған əсер ететін фактор ретінде облыстарда орташа бір сиырдан 

сауылған сүт көлемін қарастырып, дəрежелік функцияны тұр-

ғызыңыз. 

№ 2 есеп. Кестеде ҚР облыстары бойынша бір жылғы сүт 

өнімі жəне 1 ц сүттің өзіндік құны берілген. Нəтижелік көрсет- 

кіш 1 ц сүттің өзіндік құны деп есептеп, көрсеткіштік функция-

ның параметрін анықтаңыз жəне тұрғызылған модельдің адек-

ваттығын бағалаңыз. 
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Облыстар Өзіндік құн, тг Өндірілген сүт, мың т

Ақмола 1612 411,6

Ақтөбе 2071 239,1

Алматы 1964 578,5

Атырау 3632 43,3

ШҚО 1401 563,4

Жамбыл 1921 216,7

БҚО 2632 203,5

Қарағанды 1671 247,7

Қостанай 1634 508,3

Қызылорда 2524 60,3

Маңғыстау 13405 5,5

Павлодар 1769 289,4

СҚО 1656 495,7

ОҚО 2025 438,2

№ 3 есеп. Кестеде ҚР облыстары бойынша бір жылғы сүт 

өнімі жəне 1 ц сүттің сату бағасы берілген. Нəтижелік көрсеткіш 

1 ц сүттің нарықта өткізу бағасы деп есептеп, экспоненциалдық 

функцияның параметрін анықтаңыз.

Облыстар Сату бағасы, тг Өндірілген сүт, мың т

Ақмола 1778 411,6

Ақтөбе 1986 239,1

Алматы 2438 578,5

Атырау 5120 43,3

БҚО 1750 563,4

Жамбыл 2048 216,7

БҚО 2473 203,5

Қарағанды 1617 247,7

Қостанай 2099 508,3
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Қызылорда 2538 60,3

Маңғыстау 10405 5,5

Павлодар 1794 289,4

СҚО 190 495,7

ОҚО 1618 438,2

№ 4 есеп. Кестеде ҚР облыстары бойынша бір жылғы 1 ц сүттің 

өзіндік құны жəне сату бағасы берілген. Нəтижелік көрсеткіш 

1 ц сүттің сату бағасы деп есептеп, логарифдік функцияның 

параметрін анықтаңыз. 

Облыстар Өзіндік құн, тг Сату бағасы, тг

Ақмола 1612 1778

Ақтөбе 2071 1986

Алматы 1964 2438

Атырау 3632 5120

ШҚО 1401 1750

Жамбыл 1921 2048

БҚО 2632 2473

Қарағанды 1671 1617

Қостанай 1634 2099

Қызылорда 2524 2538

Маңғыстау 13405 10405

Павлодар 1769 1794

СҚО 1656 190

ОҚО 2025 1618

 № 5 есеп. Кестеде ҚР облыстары бойынша бір жылғы 

өндірістің рентабельдік деңгейі жəне 1 ц бидайдың бағасы 

берілген. Рентабельдік деңгейді У деп есептеп, көрсеткіштік 

функцияның параметрін анықтаңыз.
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Облыстар Сату бағасы, тнг Рентабельдік деңгейі, %

Ақмола 1248 51,7

Ақтөбе 1230 65,4

Алматы 989 28,6

Атырау 1001 30,4

БҚО 1136 20,8

Жамбыл 901 23

БҚО 1160 33,5

Қарағанды 1226 62,6

Қостанай 1513 83,2

Қызылорда 951 2,3

Маңғыстау 1243 67,3

Павлодар 1269 41,7

№№ 6 – 7 есептер. Кестеде ҚР облыстары бойынша 1-ші 

жəне 2-ші жылдардағы орташа бір тұрғынға шаққандағы шығын 

жəне орташа бір айлық табыс берілген. Жалақыны У деп есептеп, 

параболалық функцияның параметрін анықтаңыз. 

 Облыстар
Жалақы, тг Тұтыну шығыны, тг

№ 6 № 7 № 6 № 7

Ақмола 7607 8578 22905 31235

Ақтөбе 13305 15176 28517 39876

Алматы 7625 9288 21956 26028

Атырау 22118 29837 38253 41777

БҚО 13078 15312 42239 47347

Жамбыл 7999 8560 25690 33134

БҚО 11119 14002 30265 39869

Қарағанды 12179 14838 45760 51541

Қостанай 9748 11271 32910 41185

Қызылорда 10106 11786 37584 41316

Маңғыстау 20628 29091 44651 45979

Павлодар 13044 15237 38578 45961

СҚО 8492 9920 29207 38528

ОҚО 7596 9214 22742 27223
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№ 8 есеп. Кестеде ҚР облыстары бойынша бір жылғы орта-

ша бір тұрғынға шаққандағы шығын жəне орташа бір айлық та-

быс берілген. Табысты У деп есептеп, параболалық функцияның 

параметрін анықтаңыз. 

Облыстар Табыс, тг Шығын, тг

Ақмола 6289 5117

Ақтөбе 6315 5507

Алматы 4423 3620

Атырау 5651 5022

БҚО 6488 5480

Жамбыл 3422 2882

БҚО 5258 4309

Қарағанды 6526 5709

Қостанай 5790 4756

Қызылорда 3875 3453

Маңғыстау 6183 5971

Павлодар 6645 5624

СҚО 7210 5629

ОҚО 3762 3092

№ 9 есеп. Кестеде ҚР облыстары бойынша бір жылғы орта-

ша бір тұрғынға шаққандағы жалпы өндірілген өнім жəне адам-

дардың даму индексі (АДИ) берілген. Жалпы өнімді У деп есеп-

теп, параболалық функцияның параметрін анықтаңыз. 

Облыстар
Бір тұрғынға шаққандағы 

жалпы өнім, долл. АДИ

Ақмола 3854 0,725

Ақтөбе 6996 0,772

Алматы 2956 0,718

Атырау 26887 0,854

БҚО 4812 0,747

Жамбыл 2231 0,707
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БҚО 7900 0,781

Қарағанды 6659 0,764

Қостанай 5308 0,749

Қызылорда 4635 0,752

Маңғыстау 13850 0821

Павлодар 7090 0,776

СҚО 3615 0,723

ОҚО 2697 0,729

 
№ 10 есеп. Кестеде ҚР облыстары бойынша бір жылғы орта-

ша бір тұрғынға шаққандағы жалпы табыс жəне тағамға керек-

ті ет шығыны берілген. Табысты У деп есептеп, параболалық 

функцияның параметрін анықтаңыз. 

Облыстар Табыс, тенге Керекті ет, кг

Ақмола 8114 4,3

Ақтөбе 9411 4,4

Алматы 6353 3,3

Атырау 7373 4,5

БҚО 8155 4,4

Жамбыл 5030 3,3

БҚО 8017 4,1

Қарағанды 8588 4,0

Қостанай 6971 3,8

Қызылорда 5678 3,1

Маңғыстау 8600 5,3

Павлодар 7903 3,8

СҚО 7933 3,8

ОҚО 4945 2,8

№№ 11–13 есептер. Кестеде Ақмола облысының аудан-

дары бойынша 3 жылғы егіс ауданы жəне дəнді дақылдардың 

жиналған мөлшері берілген. Жалпы астық өнімін У деп есептеп, 

логарифмдік функцияның параметрін анықтаңыз.
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 Ақмола облысы
Егіс ауданы, мың га Жалпы өнім, мың т.

№ 11 № 12 № 13 № 11 № 12 № 13

Ақкөл 84,5 133,0 133,0 117,4 114,2 103,4

Аршалы 139,6 180,5 162,0 159,4 158,1 102,6

Астрахан 200,1 310,0 313,4 274,2 262,1 261,7

Атбасар 223,4 352,2 310,6 299,0 306,6 317,7

Бұланды 150,0 202,1 180,6 197,7 127,2 149,2

Егіндікөл 148,0 200,0 200,3 171,8 128,5 145,7

Еңбекшілдер 63,8 117,0 117,0 78,8 156,2 102,8

Ерейментау 64,0 114,6 102,0 35,9 95,6 55,5

Есіл 300,8 305,0 305,0 317,1 277,7 258,3

Жақсы 200,1 271,0 252,7 266,6 225,9 287,7

Жарқайың 165,0 226,8 260,8 144,0 164,7 229,3

Зеренді 174,0 215,0 177,6 309,0 248,3 166,0

Қорғалжын 50,0 81,8 65,0 40,7 40,5 31,9

Сандықтау 250,9 285,0 265,9 391,7 307,3 311,1

Целиноград 216,3 225,6 221,2 256,5 208,8 210,6

Шортанды 160,3 183,2 178,8 269,8 200,8 202,9

Щучинск 137,0 167,8 167,7 246,9 203,2 173,0

№ 14–16 есептер. Кестеде Ақмола облысының аудандары бой-

ынша екі жылдар аралығында егістік жер ауданы жəне сатылған 

өнімдердің өзіндік құндары берілген. Өзіндік құнды У деп есеп-

теп, № 13 есепте логарифмдік, № 14 есепте көрсеткіштік жəне 

№ 15 есепте экспоненциалдық функциялардың параметрлерін 

анықтаңыз. 

Ақмола облысы
Егіс ауданы, тыс. га Өзіндік құн, млн. теңге

№ 14 № 15 № 16 № 14 № 15 № 16

Ақкөл 104,3 138,9 143,0 482 562 546

Аршалы 197,0 193,0 172,0 530 620 614

Астрахан 308,1 342,7 346,9 921 804 944

Атбасар 349,6 376,6 333,7 1187 1087 1841

Бұланды 223,2 235,6 210,6 641 763 469
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Егіндікөл 187,4 217,6 216,6 500 539 668

Еңбекшілдер 156,0 156,0 156,0 77 315 353

Ерейментау 117,0 131,8 115,5 222 207 360

Есіл 390,7 383,4 340,8 1162 1310 1533

Жақсы 278,1 292,3 271,5 802 798 1641

Жарқайың 214,2 241,5 277,4 734 700 869

Зеренді 235,4 243,1 206,1 883 687 783

Қорғалжын 94,8 110,5 93,8 337 211 196

Сандықтау 291,7 317,8 294,4 866 1185 1395

Целиноград 278,1 292,4 245,1 1013 708 1330

Шортанды 214,5 214,0 203,0 745 1105 1221

Щучинск 204,9 208,7 199,0 463 559 1108

Өз білімін тексеруге арналған сұрақтар

1. Қисық сызықтық регрессиялар жəне олардың түрлері.

2. Корреляциялық қатынас туралы түсінік.

3. Жұптық қисық сызықтық корреляцияның корреляциялық 

қатынастар шегі.

4. Корреляциялық қатынастық коэффициентінің табалдырық 

мəні.

5. Бір факторлы қисық сызықтық функциялар параметрлері 

жəне оларға қойылатын талаптар. 

6. Жұптық қисық сызықтық корреляцияларды есептейтін фор-

мулаларды келтіріңіз.

7. Регрессия теңдеуі параметрлерінің сенімділігі қалай ба-

ғаланады?

8. Регрессия теңдеуінің сенімділігі қалай бағаланады?

9. Қандай жағдайда қисық сызықтық функция сызықтық 

функ циямен ауыстырылады?

10. Фишердің F-критерийінің концепциясы қалай түсініледі?

11. Аналитикалық сипаты бойынша жұптық қисық сызықтық 

қатынастар туралы түсінік.

12. Детерминация коэффициенті жəне оның тиянақтылығы.
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13. Детерминация коэффициентінің жəне оның тиянақтылы-

ғының табалдырық мəні.

14. Нəтижелік көрсеткіштің орташа жəне шекті тиімділігі де-

ген ұғым нені білдіреді жəне олар қалай анықталынады?

15. Əр түрлі регрессиялық модельдер бойынша икемділік коэ-

ф фициенті қалай анықталады?

16. Орташа аппроксимациялық қатенің мəнісі неде жəне ол 

қалай анықталынады?
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5. КӨПФАКТОРЛЫ РЕГРЕССИЯЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР АРҚЫЛЫ 
ЭКОНОМЕТРИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕР ҚҰРУ

5.1 Көпфакторлы регрессиялық теңдеулер құрудағы 
ерекшеліктер

Эконометрикалық модельді бiр факторлы (немесе жұптық) 

регрессия түрінде қарастырғанда да əжептеуір нəтижеге жетуге 

болатындығына алдыңғы тақырыптарда көз жеткiздiк. Дегенмен 

де экономикалық жүйеде қарастырылып отырған көрсеткiштiң 

өз геру заңдылықтарын терең зерттеу үшiн, басқа өндiрiстiк фак-

торлардың да əсерi ескеріледі. Олар да эконометрикалық модельге 

енгiзiледі, яғни көпмүшелі регрессия теңдеуі тұрғызылады. Олай 

болса, көптік регрессия теңдеуiн, яғни көпфакторлы өндiрiстiк 

функция құру жолдарын қарастырайық. 

Осы жерде қарастырылып отырған регрессия теңдеуi тəжi-

рибеде əртүрлi: көптiк, көпмүшелі немесе көпфакторлы регрес-
сия теңдеу i, немесе өндiрiстiк функция, немесе зерттелiнiп отыр-

ған экономикалық объектiнiң (жүйенiң) эконометрикалық моделі 
деп аталатынын атап өткен жөн. Функцияның тəуелдi нəтиже лiк 

белгiсi (У) өндiрiс көрсеткiшiн сипаттаса, онда көп мүшелi ре-

грессия теңдеуiн өндiрiстiк функция деп атайды.

Көпфакторлы өндiрiстiк функциялардың тəжiрибелiк мəнi 

өте маңызды. Мұндай функциялардың нəтижелiк көрсеткiштерi 

көп    теген факторларға тəуелдi. Аграрлық салаларда мұндай функ-

циялар арқылы əртүрлi факторлар өндiрiстiң даму бағытына қа-

лай əсер ететiнiн анықтайды жəне математикалық байланысқан 

тəуелдiлiктер бойынша өндiрiстi талдауда, жоспарлауда жəне 

нəтижелiк көрсеткiштi болжауда пайдаланады. 

Көпмүшелi регрессияның негiзгi мақсаты – зерделенетін 

көр сеткiшке əсер ететiн факторлар арқылы, осы көрсеткiш пен 

факторлардың математикалық байланысын, яғни моделiн құру. 

Сонымен қатар, модельденетiн көрсеткiшке əрбір фактордың 

жеке жəне олардың барлығының бiртұтас əсерiн анықтау. 

Көпмүшелi регрессия əдiсiмен тəуелдiлiктi зерттеген кезде 
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есеп жұптық регрессия құру əдiстемесi сияқты жүргізіледі. Со-

нымен, нəтижелiк көрсеткiштi У-пен белгiлеп, ал факторларды х1, 
х2, …, хk -деп белгiлеп, олардың байланыстарының аналитикалық 

өрнегiн анықтаймыз, яғни мына функцияны табу қажет:

У =f(х1, х2, …, хk )                                   (5.1)

Көпмүшелi регрессия моделiн құру алгоритмінің негізгі ке-

зеңдерi төменгі схемада жəне ішкі орындалатын əрекеттер

5.1-суретте блок-схема түрінде келтiрiлген. 

Көпмүшелi регрессия теңдеуi əрбір фактордың нəтижелiк 

көр сеткiшке байланысының ерекшелiгiне қарай құрылады. Осы-

ған байланысты көпмүшелi регрессия теңдеуiн құру барысын-

да бірінші кезекте факторларды iрiктейді, содан кейін регрессия 

теңдеуiнiң формасы таңдалады. Көпмүшелi регрессия моделiн 
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тұрғызу кезiндегi жасалатын іс-əрекеттердің бір факторлы бай-

ланыстарға қарағанда кейбiр өзiндiк ерекшелiктерi бар. 

5.1-сурет. Көпфакторлы эконометрикалық модельді құру 

алгоритмінің блок-схемасы
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Модельденетiн көрсеткiштiң басқа экономикалық құбылыс-

тармен өзара байланыстылығы туралы нақтылы мағлұматқа бай-

ланысты, зерттеушi бiр факторды немесе бiр факторлар тобын 

көптiк регрессия теңдеуiне енгiзеді. 

Модельге факторлық белгілерді таңдап алу. Көпмүшелі 

регрессиялық модельдерді тұрғызғанда факторларды таңдап алу 

маңызды мəселе. Ол статистикалық жəне математикалық кри-

те рийлерді қолданып, əлеуметтік-экономикалық құбылыс тарды 

сан дық жəне сапалық талдау негізінде жүргізіледі.

Көпфакторлы регрессия теңдеуiне енгiзiлетiн факторларға 

мы надай талаптар қойылады:

1. Міндетті түрде олардың сандық мəнi болуға тиiс. Егер 

модельге сандық өлшемi жоқ, сапалық фактор енгiзiлсе, онда 

оған сандық анықтама беру қажет (мысалы, өнiмдiлiк моделiнде 

топырақ сапасы ескерiлетiн болса, онда топырақ сапасы балл 

арқылы өлшенедi жəне т.с.с.).

2. Əрбiр фактор нəтижелiк көрсеткiшпен мейлiнше тығыз 

байланыста болуы тиімді, яғни фактор мен нəтижелiк көрсеткiш-

тiң арасындағы жекешеленген корреляция коэффициентi нөлден 

айтарлықтай өзгеше болуы қажет.

3. Факторлар бiр бiрiмен тығыз корреляциялық байланыста 

болмауы қажет.

Өндiрiстiк функция құру барысында есептiң қойылымына 

қа рай неғұрлым елеулi рөл атқаратын, белгiлi, бақыланатын, жү-

йелi, өлшенетiн, басқарылатын факторлар iрiктеледi. Фактор-

лар дың санын есепсiз көбейтуге де болмайды. Регрессия тең-

деуiнде факторлар санын көбейткен сайын, ол зерттелiп отыр ған 

объектiнi немесе құбылысты нақтылы сипаттайды деген ұғым 

барлық жағдайда дəлелді болмайды. Кейде көп факторлармен 

тұрғызылған регрессия теңдеуін қолданғанда, модельдеу нəти-

жесi жақсармайды. 

Келтірілген тұжырымды эконометрикалық модельдерде пай-

да ланылатын математикалық тəуелдiлiктердiң формалары (сы-

зықтық жəне қисық сызықтық) жайлы да айтуға болады.

Эконометрикалық модельдiң мазмұнының күрделi болуы, 

есеп теулер жүргізуге жəне алынған нəтижеге түсiніктеме жа сауға 

қиындықтар туғызады. Осы себепті эконометрикалық модель-

10–1547
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дерді құру барысында нақты ақпараттық жəне математи калық 

қамтамасыз ету мүмкiндiктерiн ескерумен қатар, оған кететін 

əртүрлі шығындар мен алатын нəтижені салыстыра бiлген жөн 

(модельдiң күрделiлiгiнің артуы, шығынының өсуiне жəне нəти-

женiң тиiмсiзденуіне ықпал етуі мүмкін). 

Мультиколлинеарлық. Егер қарастырылып отырған регрес-

сиялық модельге екі немесе одан да көп бір-бірімен тығыз бай-

ланыстағы факторлар енсе, онда регрессия теңдеуімен бірге 

жəне басқа да сызықтық тəуелділік пайда болады. Мұндай құ-

былысты мультиколлинеарлық деп атайды, ал ол өз кезегінде ре-

грессия коэффициенттерінің шамаларын бұрмалайды, олардың 

экономикалық мəн-жайын түсінуге қиындық тудырады.

Көңіл аударыңыз!

Ең кіші квадраттар əдісімен көптiк регрессия моделiн құ-

рудағы күрделi мəселе – мультиколлинеарлықты болдырмау. 

Факторлар арасындағы мультиколлинеарлықтың зияндылығы 

мынадай:
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 модельдiң мəндiлiгiн жоғарылатуға бағытталған фактор-

лардың əсерлерi басқаша түсіндіріледі;

 бастапқы мəлiметтердiң аздаған өзгерiсi модель пара метр-

лерiнiң бағаларын айтарлықтай өзгертеді;

 регрессия параметрлерiнiң таңбасы корреляция коэффи-

циентiнiң таңбасына сəйкес келмейді;

 маңызды факторларды анықтау іс-əрекетi қиындайды.

Мультиколлинеарлық жағдай жоғарыдағы келтірген теріс 

əсер    лерден басқа да зияндықтар жасап, эконометрикалық модель-

дiң тəжiрибелiк мəнiсiн кемiтiп, тiптi оны жарамсыздандыруы да 

мүмкiн.

Тəжiрибеде мультиколлинеарлықты жұптық сызықтық кор-

реляция коэффициенттерiнiң матрицасы (5.2-корреляциялық мат-

рицаны қараңыз) арқылы анықтайды.

Фактордың өзiмен өзiнiң байланысын өлшейтiн корреляция 

коэффициентi 1-ге тең. Сондықтан, корреляциялық матрицаның 

бас диагоналының мəндерi 1-ге тең. Корреляциялық матрица бас 

диагоналы бойынша симметриялы, себебi =
j k k jx x x xr r .

Корреляциялық матрица қандай факторлар бір-бірімен қан-

шалықты тығыздықта байланысқан, тіпті кейбіреулерінің байла-

ныс тығыздығы бірге жақын жатқанын аңғаруға жəне соған бай-

ланысты əрі қарай қажетті дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. 

Мультиколлинеарлық мəселелерді шешу. Мультиколли-

неар лық мəселерді шешуді бірнеше кезеңдерге бөлуге болады.

Егер факторлар арасындағы жұптық коррелляция коэффи-
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циентiнiң шамасы 0,8-ден ( )
j kx xr  жоғары болса, онда олар 

мультиколлинеарлық байланыста. Мұндай жағдайда эконометри-

калық модельдi құру басында қарастырылған барлық фактор-

ларды мəндiлiк деңгейлерi бойынша iрiктеп, мультиколлине-

арлы байланысқан факторлардың бiреуiн модельден шығарып 

тастайды. Ол жұптық коррелляция коэффициентiнiң шамасы 

0,8-ден ( )
j kx xr  жоғары факторлардың жекешеленген корреляция 

коэффициенттері (
jyxr  жəне 

kyxr ) салыстырылады да, кішісіне 

сəйкес фактор эконометрикалық модельде қарастырылмайды 

(5.1-суретті қараңыз). 

1 2

1 3 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1

2

3

1

1

1

1

1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

�

� � � � �
�

�
n n n

n

n

x x

x x x x

n x x x x x x

y x yx yx yx

x x x x y

x

x r

x r r

x r r r

y r r r r

,                     (5.2)

мұндағы 

  rxjzk
– j-шi жəне k-шы факторлар арасындағы 

  жұптық корреляция коэффициентi (j, k = 1,…m);

  ryxj
– нəтижелiк көрсеткiш пен j-шi фактор   

  арасындағы жекеленген (меншiктi) корреляция  

  коэффициентi.

Сонымен, корреляциялық модельден бір-бірімен тығыз бай-

ланыстағы факторлардың біреуін шығарып тастау немесе алғаш-

қы факторлық белгілерді біріктіріп, жаңа факторға түрлендіру 

ар қылы мультиколлинеарлықты жоюға болады. Тығыз байланыс-

та тұрған факторлардың қайсысын модельден шығарып тастау-

ға болады деген сұраққа жауапты, оқылып отырған құбылысты 

сапалық жəне ой-жүйелік талдау нəтижесінде аламыз.
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Есте сақтаңыз!
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Мультиколлинеарлықты азайту немесе жою əдістерінің мазмұны

Əдіс Əдістің мəнісі

Сызықтық 
корреляция 

коэффициенттер 
мəндерін 

салыстыру

Факторларды таңдау барысында басқа фактор ларға 

қарағанда нəтижелік белгімен тығыз бай ла ныс-

тағы фактор таңдап алынады жəне де осы байланыс 

тығыздығы (у жəне хі), таңдап алынған фактордың 

басқаларымен байланыс тығыз дығынан жоғары 

болғаны дұрыс, яғни

 , 0,8
i i k k i k i kyx x x yx x x x xr r r r и r> > <

Факторларды
енгізу əдісі

Əдістің мəнісіне, бір-бірлеп рет-ретімен, яғни 

фактордың біреуінен кейін біреуін модельге енгізу 

əрекеті жатады. Тəуелді айнымалы мен корреляция 

коэффициенті ең жоғары фактор бірінші қадамда 

енгізіледі. Модельдің қалдығымен корреляция 

коэффициенті ең жоғары фактор екінші жəне одан 

кейінгі қадамда келесі осындай факторлар модельге 

енгізіледі. Əрбір факторларды модельге енгізгеннен 

кейін, оның сипаттамалары есептелінеді жəне мо-

дель сенімділікке тексеріледі. Егер модель нақтылы 

қойылған шартты қанағаттандырмаса (мысалға, 

, 1 ,3, ,ε ε−< − >k kk n S S l  мұндағы n – бақылау 

саны; k – модельге енгізілген факторлық белгілердің 

саны; l – кейбір берілген аздаған сан; Sε,k 
– орташа 

квадраттық қате; Sε,k–1 – енгізілген айнымалылар 

саны k – 1 тең, алдыңғы қадамда алынған модельдің 

орташа квадраттық қатесі), онда модельді тұрғызу 

аяқталады.

Факторларды
шығарып тастау

əдісі

Бірінші кезекте модельге барлық факторлар енгі-

зіледі. Осыдан кейін регрессия теңдеуі құрылады 

да, коэффициенті мəнсіздеу, t-критерийісінің мəні 

бəрінен кіші фактор модельден шығарылып таста-

лады. Қайтадан жаңа регрессия теңдеуін құрамыз 

жəне қалған регрессия коэффициенттерін тағы 

да мəнділікке тексереміз. Жаңадан тұрғызылған 

модель нақтылы жағдайды қанағаттандырғанша 

жəне регрессия коэффициенттерінің барлығы мəнді 

болғанынша модельден факторларды шығарып та-

стау үрдісі жалғастырыла береді.
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Сонымен тəжiрибеде əлеуметтiк-экономикалық құбылыс тар    -

дың арасындағы барлық нақты тəуелдiлiктердiң өзара байла ныс-

қан көпфакторлық регрессия теңдеуiн құру үшiн мынадай бел гiлi 

математикалық функциялар қарастырылады:

сызықтық – 0 1 1 2 2 ;n ny a a x a x a x= + ⋅ + ⋅ + + ⋅� �

дəрежелiк – 1 2
0 1 2 ,..., ;na a a

ny a x x x= ⋅�

көрсеткiштiк – 0 1 1 2 2 ;+ + + += �� n na a x a x a xy e

параболалық – 
2 2 2

0 1 1 2 2 ;= + ⋅ + ⋅ + + ⋅� � n ny a a x a x a x

гиперболалық – 1 2
0

1 2

= + + + + ⋅� � n

n

aa a
y a

x x x

Осы функциялардың iшiндегi ең қарапайымы жəне жеңiл 

есептелiнетiнi – сызықтық функция, сондықтан ол тəжiрибеде, 

оның iшiнде экономикалық үрдiстердiң эконометрикалық мо-

дельдерiн құруда басқаларына қарағанда көп қолданылады. Оның 

математикалық қалпы мынадай:

0 1 1 2 2 0
1

,
n

n n j j
j

y a a x a x a x a a x
=

= + ⋅ + ⋅ + + ⋅ = + ⋅∑� �         (5.3)

мұндағы n – факторлар саны; xj-тiң параметрлерi жəне aj-«таза» 

регрессия коэффициенттерi деп айтылады, ол j-фактордың бiр 

бiрлiкке өзгерiсiнен жəне басқа факторлардың мəндерi орташа 

деңгейiнен өзгермеген жағдайда нəтижелiк У – көрсеткiштiң 

қаншаға өзгеретiнiн сипаттайды.

Жұптық регрессия талдауы сияқты, көптiк регрессия тең-

деуiнiң параметрлерiнің мəнiн табу үшiн ең кіші квадраттар əдiсi 

қолданылады. Ол үшiн мынадай теңдеулер жүйесi құрылады:

0 1 1 2 2

2
0 1 1 1 2 1 2 1 1

2
0 1 1 2 2

,

,

.

⎧ ⋅ + + + + =
⎪

+ + ⋅ + + ⋅ = ⋅⎪
⎨
⎪
⎪ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + = ⋅⎩

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

�

�

�

n n

n n

n n n n n n

n a a x a x a x y

a x a x a x x a x x y x

a x a x x a x x a x y x

 (5.4)
. . .                      . . .                   . . .
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Құрылған теңдеулер жүйесiнiң (5.4) түбiрiн табу үшiн анық-

тауыштар əдiсi қолданылады:

0 1
0 1; , , ,n

n
a a a

a a a
Δ Δ Δ

= = =
Δ Δ Δ

…

мұндағы Δ – жүйенiң анықтауышы;

Δa, Δa1, …, Δan 
– жеке анықтауыштар.

1 2

2
1 1 2 1 1

2
2 1 2 2 2

2
1 2

⋅ ⋅

Δ = ⋅ ⋅

⋅ ⋅

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

�

�

�

�

n

n

n

n n n n

n x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

Жеке анықтауыштар Δ–анықтауыштың сəйкес бағанасын 

(5.4)-жүйенiң оң жағымен ауыстыру арқылы алынады. 

5.2 Көпфакторлы сызықтық регрессия теңдеулерінің 
параметрлерін есептеу

Көпфакторлы сызықтық регрессия теңдеуiн 5.1-кестедегi 

мəлi меттер арқылы тұрғызайық. Кестеде Қазақстан Республи-

касы ның облыстары бойынша бір жылғы бидай өсiру жұмыста-

ры ның өндiрiстiк көрсеткiштерi жəне өндiрiс рентабельдiгi кел-

тiрiлген. Мақсат – өндiрiс орнының рентабельдiгi мен өндiрiс фак -

торларын байланыстыратын көпмүшелi сызықтық регрессия тең-

деуiн, яғни өндiрiс орнының рентабельдiгiнiң эконометрикалық 

мо делiн тұрғызу.

. . .                 . . .                   . . .
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5.1-кесте

Қазақстан Республикасы облыстарының бір жылғы бидай өндiру 

көрсеткiштерi

№

О
б
л
ы

ст
ар

Т
ү
сі

м
 (

Х
1
),

 ц
/г

а

1 
ц

 б
и

д
ай

ға
 ш

ақ
қ
ан

д
ағ

ы
 

ең
б
ек

ақ
ы
 (

Х
2)

, 
тг

1
 г

а 
ег

іс
ті

к
к
е 

к
ет

к
ен

 ш
ы

ғы
н
 

(Х
3)

, 
тг

1
 ц

 б
и

д
ай

ға
 к

ет
к
ен

 ш
ы

ғы
н

 

(Х
4)

, 
тг

1
 ц

 б
и

д
ай

д
ы

ң
 ө

зі
н

д
ік

 қ
ұ
н

ы
 

(Х
5
),

 т
г

1 
ц

 б
и

д
ай

д
ы

ң
 с

ат
у
 қ

ұ
н

ы
(Х

6)
, 

тг

Ж
ал

п
ы

 т
ү
сі

м
 (

Х
7)

, 

м
ы

ң
 т

г

Е
гі

с 
ау

д
ан

ы
 (

Х
8)

,

м
ы

ң
 г

а

Р
ен

та
б
ел

ь
д

ік
 д

ең
ге

й
і 

(Y
),

 %

1 Ақмола 8,97 83,79 7274,7 811 823 1248 2680,1 2987,9 51,7

2 Ақтөбе 8,16 53,44 6038,4 740 743 1230 405,1 496,4 65,4

3 Алматы 19,56 36,70 14591,7 746 769 989 506,8 259,1 28,6

4 Атырау 10,00 154,00 7670,0 767 767 1001 0,1 0,1 30,4

5 ШҚО 10,82 26,60 9857,0 911 940 1136 439,4 406,1 20,8

6 Жамбыл 20,03 31,08 14281,4 713 732 901 527,1 263,2 23,0

7 БҚО 9,56 39,21 7189,1 752 869 1160 449,9 470,7 33,5

8 Қарағанды 7,28 64,04 5278,0 725 754 1226 526,7 723,6 62,6

9 Қостанай 11,13 62,15 8770,4 788 826 1513 3026,2 2717,8 83,2

10 Қызылорда 15,36 58,70 14899,2 970 929 951 16,9 11,0 2,3

11 Маңғыстау 4,99 45,29 4301,4 862 743 1243 212,6 426,4 67,3

12 Павлодар 9,83 68,04 9210,7 937 895 1269 2376,9 2417,2 41,7

13 СҚО 20,27 37,69 18871,4 931 965 938 369,4 182,2 -2,8

Мынадай y=f(x1, x2, …, x8) байланысты зерттеу барысын-

да жұптық корреляция коэффициентiнiң матрицасы алынды 

(5.2-кес те).

Жоғарыда келтiргендей көпмүшелi регрессия теңдеуiн тұрғызу 

барысында екi немесе одан да көп факторлар бiр бiрiмен сызықтық 

тығыз тəуелдiлiкте болуынан туатын мультиколлинеарлықты тал-

даймыз. 

5.2-кестеден x1 мен x3; x4 пен x5; x7 мен x8 (кестеде олардың 

коэффициенттерi ерекшеленген) бiр-бiрiмен тығыз байланыста 

екенiн байқауға болады, яғни мультиколлинеарлық байланыста. 
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5.2-кесте

Жұптық корреляция коэффициентiнiң матрицасы

х
1

х
2

х
3

х
4

х
5

х
6

х
7

х
8

у

х
1

1

х
2 – 0,33 1

х
3 0,954 – 0,32 1

х
4 0,077 – 0,12 0,355 1

х
5 0,250 – 0,22 0,488 0,807 1

х
6 – 0,70 0,064 – 0,68 – 0,09 – 0,12 1

х
7 – 0,17 0,117 – 0,16 0,060 0,076 0,694 1

х
8 – 0,32 0,154 – 0,30 0,054 0,063 0,745 0,979 1

у – 0,70 0,148 – 0,79 – 0,45 – 0,59 0,868 0,494 0,544 1

Себебi аталған факторлардың жұптық корреляция коэффи-

циенттер мəнi сəйкесiнше 0,954; 0,807 жəне 0,979, яғни жоғары 

корреляциялық градация деңгейiнiң ең төменгi шегi 0,8-ден көп. 

Талдаудан x1, x4 жəне x7 факторларын шығарып, x3, x5 жəне x8 фак-

торларын қалдырамыз, себебi олардың у нəтижелiк көрсеткiшпен 

корреляциясы x1, x4 жəне x7 факторларымен салыстырғанда 

тығызырақ 
1 3 4 5 7 8

( , , )yx yx yx yx yx yxr r r r r r< < < . Сөйтіп көпмүшелдi ре-

грессия теңдеуiне қалған x3, x5 жəне x8 факторлары енгiзiледi. 

Осыдан кейiн қалған x2, x3, x5, x6 жəне x8 факторлардың 

нəтижелiк У көрсеткiшпен корреляциялық байланысы мəндi жəне 

барлық бас жиынтық үшiн тиянақты деген мағынада тексерiлетiн 

нөлдiк гипотезаны тексереміз. Ол үшiн Стьюденттiң t-критерийiн 

есептейміз. Алғашқы сұрып жиынының бақылау саны n<30 бол-

са, t-критерийi мынадай формуламен есептеледi:

2

2
1р
nt r

r
−= ⋅
−

                                   (5.5)

Егер жұптық корреляция коэффициентiнiң осы формуламен 

есептелген t-критерийi оның ts стандарттық (кестелік) мəнiнен 
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үлкен немесе тең болса, онда сұрыптық жиындағы У жəне xj 

корреляциялық байланысы бас жиындықта да тиянақты жəне 

сенімді екенi 0,05 деңгейлiк қателiкпен, яғни 0,95 ықтималдықпен 

тұжырымдалады да, нөлдiк гипотеза қабылданады.

Егер корреляция коэффициентiнiң t-критерийi оның стандар-

тты мəнiнен кiшi (tr < ts) болса, онда сұрыптық жиын бойын-

ша есептелген корреляция тығыздығы бас жиын үшiн сенiмдi 

емес, яғни нөл гипотеза қабылданбайды. Сондықтан алынған 

нəтижелер негiзiнде бас жиынға байланысты сенімді тұжырым 

жасауға болмайды, яғни зерттелетiн белгiлердiң корреляция мə-

ніне, яғни тығыздығына байланысты жасалынатын тұжырым 

сенімді емес. Мұндай жағдайда сенімсіздік тудырып отырған 

факторларды талдаудан алып тастайды.

Бiздiң мысалымыз үшiн  0,05 болғанда t
s
  2,2.

2yxr  үшiн 2 2

13 20,148 0,148 3,3536 0,4963 ,
1 0,148р st t−= = ⋅ = <
−

   

  

3yxr  үшiн 3 2

110,796 0,796 5,4793 4,36 ;
1 0,796р st t= = ⋅ = >
−

     

5yxr  үшiн 5 2

110,59 0,59 4,1078 2,42 ;
1 0,59р st t= = ⋅ = >
−      

6yxr  үшiн 6 2

110,868 0,868 6,6791 5,8 ;
1 0,868р st t= = ⋅ = >
−

    

8yxr  үшiн 8 2

110,544 0,544 3,9527 2,15 .
1 0,544р st t= = ⋅ = <
−

Сонымен эконометрикалық модель құру барысында, келесi 

есептеулерде x2 мен x8 факторларды есепке енгiзбеймiз де, мо-

дельде тек x3, x5, жəне x6 факторларын қалдырамыз.

Келесі кезекте көпмүшелдi регрессия теңдеудiң параметрлерiн 

анықтау үшiн 5.3-кестесiн құрамыз.

Тəуелдi көрсеткiш у жəне (x3, x5, жəне x6) факторлардың орта-

ша квадраттық ауытқулары мына формулалармен анықталады:
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2( ) 8070,7323 25,93378;
1 13 1y

y y
n

σ
−

= = =
− −

∑

5.3-кесте

Көп мүшелi регрессия параметрлерiн анықтау үшiн керектi мəлiметтер

№ 3x 5x 6x у

(х
3
 –

 х
3
)2

(х
5
 –

 х
5
)2

(х
6
 –

 х
6
)2

(у
 –

 у
)2

1 7,2747 0,823 1,248 51,7 6,7050 0,00002 0,0119 159,9238

2 6,0384 0,743 1,230 65,4 14,6360 0,00711 0,0083 694,1170

3 14,5917 0,769 0,989 28,6 22,3502 0,00340 0,0225 109,2840

4 7,6700 0,767 1,001 30,4 4,8141 0,00364 0,0190 74,8900

5 9,8570 0,940 1,136 20,8 0,0001 0,01270 0 333,2049

6 14,2814 0,732 0,901 23,0 19,5125 0,00908 0,0566 257,7277

7 7,1891 0,869 1,160 33,5 7,1556 0,00174 0,0004 30,8458

8 5,2780 0,754 1,226 62,6 21,0323 0,00537 0,0076 554,4188

9 8,7704 0,826 1,513 83,2 1,1962 0 0,1400 1948,8782

10 14,8992 0,929 0,951 2,3 25,3522 0,01034 0,0353 1350,8492

11 4,3014 0,743 1,243 67,3 30,9436 0,00711 0,0108 797,8422

12 9,2107 0,895 1,269 41,7 0,4269 0,00458 0,0169 7,0018

13 18,8714 0,965 0,938 – 2,8 81,1315 0,01896 0,0404 1751,7489

Σ 128,2334 10,75 14,80 507,7 235,256 0,08405 0,3697 8070,7323

nΣ 9,8641 0,827 1,138 39,0539 – – – –

Ескерту: x3, x5, жəне x6 факторларының өлшем бiрлiктерi – 

мың теңге.

3

2
3 3( ) 235,2562 4,42772;
1 13 1x

x x
n

σ
−

= = =
− −

∑

5

2
5 5( ) 0,08405 0,08369;
1 13 1x

x x
n

σ
−

= = =
− −

∑

6

2
6 6( ) 0,3697

0,175523.
1 13 1

σ
−

= = =
− −

∑
x

x x

n
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Үш фактор үшiн теңдеулер жүйесiнiң түбiрлерi төмендегi 

формулалармен анықталады:

3

2
3 56 5 35 36 56 6 36 35 56

3 2 2 2
35 36 56 35 36 56

[ (1 ) ( ) ( )]
;

(1 2 )
y y y y

x

r r r r r r r r r r
a

r r r r r r
σ

σ
− − − ⋅ − − ⋅

=
− − − + ⋅ ⋅ ⋅

    (5.6)

5

2
5 36 3 35 36 56 3 56 35 36

5 2 2 2
35 36 56 35 36 56

[ (1 ) ( ) ( )]
;

(1 2 )
y y y y

x

r r r r r r r r r r
a

r r r r r r
σ

σ
− − − ⋅ − − ⋅

=
− − − + ⋅ ⋅ ⋅

    (5.7)

6

2
6 35 3 36 35 56 5 56 35 36

6 2 2 2
35 36 56 35 36 56

[ (1 ) ( ) ( )]
;

(1 2 )
y y y y

x

r r r r r r r r r r
a

r r r r r r
σ

σ
− − − ⋅ − − ⋅

=
− − − + ⋅ ⋅ ⋅

   (5.8)

0 3 3 5 5 6 6 ,a y a x a x a x= − ⋅ − ⋅ − ⋅                                                 (5.9)

мұндағы 

rij – нəтижелiк белгi мен j-фактордың жекеленген корре-

ляция коэффициентi;

rij – i-шi жəне j-шi факторлардың жұптық корреляция 

коэф фициентi, мысалы, r35 - x3 жəне x5 факторлардың 

жұптық корреляция коэффициентi.

 жəне r мəндерін, сəйкесінше (5.6), (5.7), (5.8) жəне (5.9) фор-

мулаларына жазып, мына мəндерді табамыз:

a3 = 0,0484;    a5 = 151,5;     a6 = 118,736.
a0 = 39,0539 + 0,0484 · 151,5 · 0,8273 –118,736 = 1,13885 =29,646.

Сонымен у – бидай өндiру рентабельдiлiгi, x3 – 1 га егiске 

би-дай егуге кеткен шығынға, x5 – 1 ц бидайдың өзiндiк құнына 

жəне x6 – 1 ц бидайды сату бағасына байланысты мынадай түрдегі 

эконометрикалық модельмен жазылады:

у = 29,65 – 0,0484 · x3 – 151,5 · x5 + 118,7 · x6.

Əрбiр регрессия коэффициентiнiң сенімділігін Стьюденттiң 

t-критерийi көмегiмен тексеремiз:

,
j

i
p

a

a
t

σ
=                                      (5.10)
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мұндағы  σ
ja  – аi - регрессия коэффициентiнiң стандартты  

                қателiгi.

Құрылған модельдiң параметрi дəлелді делінеді, егер мына 

жағдай орындалса:

tн  ts (;  n – k - 1),
мұндағы 

  – Стьюдент критерийінің қабылданған сенімділік  

        деңгейі;

 n, k – сəйкесiнше алғашқы сұрып жиынының саны жəне  

           модельдегi факторлар саны.

Айталық,  0,05, онда  13 – 3 – 1 = 9 жəне ts 
= 2,3 болған 

жағдайдағы жоғарыдағы құрылған модельдiң параметрлерiн тек-

серейiк, яғни:

 

   
0

29,65
3,29 ;

9,023
= = >a st t

         
3

0,0484
0,19 ;

0,2561

−
= = <a st t

  

   
5

151,5
15,20 ;

9,966

−
= = >a st t

   
6

118,7
20,90 .

5,679
= = >a st t

Есептеу нəтижесiнде х3 – факторына сəйкес регрессия коэф-

фициенті сенімсіз екенін байқадық. Олай болса, модельде х3 –

факторын қарастырудың қажеті жоқ. Сонымен ақырында эконо-

метрикалық модельге х5 жəне х6 факторлары ғана енгiзiледi.

Регрессия теңдеуін қайтадан х3 – факторсыз құрамыз. Ол үшін 

мынадай теңдеулер жүйесiн тұрғызамыз (5.3-кесте):

0 5 6

0 5 6

0 5 6

13 10,755 14,805 507,7;
10,755 8,9817 12,2268 404,6347
14,805 12,2268 17,2303 625,6525.

a a a
a a a
a a a

⋅ + ⋅ + ⋅ =⎧
⎪ ⋅ + ⋅ + ⋅ =⎨
⎪ ⋅ + ⋅ + ⋅ =⎩

 

Жүйедегi теңдеулерді шешу барысында мыналарды анық та-

дық: а0 = 29,16;  а5 = -152,6;  а6 = 119,5.
Ақырында мынадай өндiрiстiк функция құрылды:

 ỹx = 29,16 – 152,6 = х5 + 119,5 = х6.              (5.11)

Осы өндiрiстiк функция (эконометрикалық модель) бойын-
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ша есептелiнген рентабельдiлiктiң ỹx теориялық деңгейi 5.3-ке-

стеде келтiрiлген. Барлық облыс бойынша нақты рентабельдiлiк 

деңгейлердiң қосындыларымен жəне 5.11 функциямен есептел-

ген теориялық деңгейлерiнiң қосындылары сəйкес келедi жəне ол 

507,7-ге тең.

Алынған функцияның регрессия коэффициенттерi: (х5) – 1 ц 

бидайдың өзiндiк құнының 1 мың теңгеге өсуi, бидай өсiрудiң 

рентабельдiлiк деңгейiн орта есеппен 0,15 %-ке кемiтедi, ал 1 ц 

бидайды өткiзу бағасының 1 мың теңгеге жоғарылауы оны 0,12 

%-ға өсiредi. 

Көпмүшелi регрессия теңдеуiндегi бос мүше а0 
негiзiнен 

ескерiлмеген факторлардың рентабельдiлiк деңгейге əсерiн си-

паттайды. Осы жерде (5.11) өндiрiстiк функция параметрлерi 

экономиялық теория тұрғысынан да ескерiлген факторлардың 

əсерiн жалпы дұрыс сипаттайтынын айта кеткеніміз жөн. 

Алынған көпфакторлы регрессия теңдеуінің байланысы сы-

зықтық корреляция коэффициентi арқылы бағаланады жəне ол 

мына формуламен анықталады:

2

2

( )
1 ,

( )
xy y

R
y y
−

= −
−

∑
∑

�
                           (5.12)  

мұндағы 

 y  – нəтижелік белгiнiң орташа мəнi; 

 ỹх – (5.11) функция бойынша есептелiнген нəтижелік 

                  көрсет кіштің мəндерi.

Көптiк корреляция коэффициентiнің (R) мəні əр қашанда оң 

таңбалы жəне 0 мен 1-дiң арасында болады, яғни: 0 ≤ R ≤ 1.
Көптiк корреляция коэффициентi (R) мəнінің 1-ге жақын бо-

луы байланыстың күштi тығыздығын бiлдiредi. Алғашқы сұрып 

жиынының саны (n) шектеулi жəне өте кіші болған жағдайда, 

көптiк корреляция коэффициентiнiң (R) мəнi мағынасыз үлкен, ал 

ол байланыс тығыздығын нақтылы бағаламауы мүмкiн. Мұндай 

жағдайда көптiк корреляция коэффициентiнiң (R) мəнiн түзетуге 

тура келедi. Ол үшiн мынадай формула қолданылады:

2 11 (1 ) ,
1

nR R
n k

−= − − ⋅
− −

                     (5.13)
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мұндағы 

 R  – көптiк корреляция коэффициентiнiң түзетiлген мəнi; 

 n – сұрып жиынының немесе бақылаудың саны; 

 k – факторлар саны.

Егер мына шарт орындалса: 20n k
k
− ≥ , онда көптiк корреля-

ция коэффициентiнiң (R) мəні түзетiлмейдi. Қарастырылып 

отырған мысалда бұл шарт орындалмайды. Олай болса (5.13) 

формула бойынша көптiк корреляция коэффициентiн түзетеміз. 

Ол үшiн бiрiншi кезекте (5.12) формуламен көптiк корреляция 

коэффициентiн есептеймiз:

 
51,087771 0,99683,
8070,7323

R = − =

оның (5.13) формула арқылы түзетiлген мəнi:

2 13 11 (1 0,99683 ) 0,996,
13 2 1

R −= − − ⋅ =
− −  

Бұл мəннің шамасы да қарастырылған белгілер тығыз байла-

ныста екенін көрсетеді.

Көптік сызықтық корреляция коэффициентінің mR қатесі мына 

формуламен есептелінеді:

21 ,
1R

Rm
n k
−=
− −                                 (5.14)

мұндағы  n, k – сəйкесiнше бақылаулар саны жəне модельдегi  

  факторлар саны.

Осыдан кейiн Стьюденттiң t–критерийi бойынша корреля-

ция коэффициентiнiң сенімділігін тексеремiз. Қарастырылып 

отырған жағдайда Стьюденттiң t–критерийi мына формуламен 

анықталады:

2

1
1R

R n k
t

R
− −

= ⋅
−

                               (5.15)

Осы мақсатта Стьюденттiң t-критерийiмен қатар мына фор-

муламен Фишердiң F-критерийi есептеледі:
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2(( ) 1).2(1 )
R n kF

R k
− −=

− ⋅
                                (5.16)

Біздің мысалда корреляция коэффициентiнiң қатесi:

21 0,99683 0,002.
13 2 1Rm −= =

− −

Стьюдент критерийi:

 
2

0,99683 13 2 1
497,99.

1 0,99683Rt
− −

= =
−

Фишер критерийi:

20,99683 ((13 2) 1) 784,93.2(1 0,99683 ) 2
F − −= =

− ⋅

Қателік мəнділігін   0,01 қабылдап, 0,99 ықтималдығы 

кезiндегi Фишер F-критерийiнiң кестелiк мəнi 9,7-ге тең екенін 

анықтадық. Олай болса, 0,99 ықтималдықпен бас жиын үшін де, 

көптік корреляциялық тығыздық сұрып жиынындағыдай деп тұ-

жырымдауға болады.

Сонымен R көптiк корреляция коэффициентiнiң мəнi респуб-

ликамызда бидай өндiрумен айналысатын шаруашылықтардың 

рентабельдiгi (у), 1 ц бидайдың өзiндiк құнымен (х5) оны сату 

бағасына (х6) тығыз байланысты екендiгiн көрсетеді. Демек 

(5.11)-өндiрiстiк функцияны, яғни эконометрикалық модельдi, 

республикамызда бидай өсiру жұмыстарын ұйымдастыру, талдау 

жəне тиімді жоспарлауда қолдануға болатынына көз жеткiздiк.

5.3 Көпфакторлы сызықтық байланыстың аналитикалық 
сипаттамалары

Көпмүшелі детерминация коэффициенті. Көпмүшелі детер-

минация коэффициенті көпмүшелі регрессия моделінің сапасын 

бағалау үшін қолданылады. Көпмүшелі детерминация коэффи-

циенттінің формуласы:

Детерминация коэффициентінің R2 мəні тəуелсіз айныма лы-

лардың көлеміне байланысты өзгеруі мүмкін. Сондықтан R2 фор-

11–1547
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муласына тəуелсіз айнымалылар көлеміне байланысты мынадай 

түзету енгізіледі:

2 2
det

11 (1 ) .
1

nR R
n k

−= − − ⋅
− −

Регрессия моделінің мəнділігін тексеру үшін, Фишердің 

F-критерийі қолданылады. Бұл критерия мына формула бойын-

ша анықталады:

( ) ( )
2

2
.

1 1
=

− − −
R k

F
R n k

Егер берілген мəнділік деңгейде жəне γ
1
 = k жəне γ

2
 = (n – k – 1) 

бостандық дəрежелерінде критерийінің есептелген мəні кесте лік 

мəнінен үлкен болса, онда модель мəнді деп есептеледі.

(5.11) өндiрiстiк функцияның көптiк сызықтық корреляция 

коэффициентi 0,99683-ке тең. Олай болса, оның жалпы детерми-

нациясын (R2 ) жəне ұқсастық коэффициенттерiн (2) мына фор-

мулалармен анықтаймыз.

 
2 2100 0.99683 99,4%;R = ⋅ =

2 2100 (1 0,99683 ) 0,6%.ϕ = ⋅ − =  
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Яғни, х5 өзiндiк құн жəне х6 1 ц бидайдың сату бағасы бидай 

өсiрудiң рентабельдiлiк деңгейiнiң 99,4% вариациясын қамтиды, 

ал қалған 0,6% модельде ескерiлмеген факторлардың əсерiн 

көрсетеді.

Талдаудағы өндiрiстiк функция көпфакторлы сызықтық тəуел-

дiлiк болғандықтан, тек жалпы детерминация коэффициентiн 

анық тау жеткіліксіз. Мұндай жағдайда жеке детерминация коэф-

фи циенттерiн  де есептеу маңызды. 

Жеке детерминация коэффициентi xj - фактордың жұптық кор-

реляция коэффициентiн, оның -коэффициентiне көбейткенге 

тең, яғни:
2 2 2; ,

jj j yx jd r d Rβ= ⋅ =∑                          (5.17) 

мұндағы 

  jβ  – көптiк сызықтық байланыстардың стандартталған  

  j-рег рес сиясының коэффициентi;

  
jyxr  – нəтижелік көрсеткіш пен xj- фактордың жекеленген  

           кор реляция коэффициенттерi.

 Стандартталған регрессия коэффициенттерi мына формула-

мен есептеледi:

,
σ

β
σ

= j
j j

y

a                                     (5.18)

 

мұндағы 

  aj – (5.11) формулада өрнектелген өндiрiстiк функцияның  

                   регрессия коэффициенттерi.

Қажеттi мəлiметтердi (5.18) формулаға қойып табамыз:

5
0,08369152,6 0,4925;
25,93378

β = − = −

6
0,175524119,5 0,8088.
25,93378

β = =

Жекешеленген сызықтық регрессия коэффициенттерi, сəйке-

сiнше: 
5

0,59087yxr = −  жəне 
6

0,868852.=yxr

Бiздiң мысалымыз үшiн жеке детерминация коэффициент -

терi:
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2
5 0,4925 ( 0,59087) 0,291;d = − ⋅ − =

2
6 0,8088 0,868852 0,7027.= ⋅ =d

 Осыдан, х5 фактордың вариациясы есебінен у-тiң 29,1% ва-

риациясы, ал х6 факторының есебінен рентабельдiлiк деңгейiнiң 

70,3% түсiндiрiлетiнiн байқаймыз. Жеке детерминация коэф фи-

циенттерiнiң қосындысы көптiк детерминация коэф фициентiне 

тең болады, яғни:

R2 = 0,291 + 0,7027 = 0,9937.

Детерминация коэффициентiн есептеу барысында, оның нақ-

тылы мəнiн анықтау үшін, мына формуламен детерминация коэф-

фициентi түзетіледі:

2 2 11 (1 )
1

nR R
n k

−= − − ⋅
− −

                          (5.19)

K >1 болса, онда 2 2<R R  болатыны анық, яғни k-ның шамасы 

ұлғай ған сайын, айырмашылықтары айқындала түсетіні сөзсіз. 

Сұрып жиынының саны көбейген сайын, бұл коэффициенттердiң 

ара-сындағы айырмашылық азая бастайды.

Бiздiң мысалымыз үшiн:

 

2 2 13 11 (1 0,99683 ) 0,9924.
13 2 1

R −= − − =
− −

Нəтижелік көрсеткіштің орташа тиiмдiлiгi. Нəтижелік 

көр  сеткіштің (экономикалық жүйеде оларды қорлар деп атайды) 

тиімдiлiгi – экономикалық категорияға жататын экономикалық 

нəтижелiк көрсеткiштiң бiрi, негiзiнде қордың тиiмдiлiгi – қан-

дай да бiр өндiрiстiк қорды пайдаланудың сандық жəне сапалық 

нəтижесiн бiлдiретiн көрсеткiш. Қандай өндiрiс орны болмасын, 

оның iшiнде ауылшаруашылық өндiрiсi орындарының жұмыс-

тары бiр өндiрiстiк қорларды қолдануға байланысты жүретіні 

белгілі. Осы өндiрiстердiң тиiмдi жұмыстары, жер, еңбек, ақша 

шығындары, қаржы жəне т.б. қорларды дұрыс пайдалануларына 

байланысты. 

Аталған қорлардың əрқайсысы өздерiнiң тиiмдi пайдалану көр-

сеткiштерiмен сипатталады. Кез келген шаруашылықта əртүрлi 
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қорлар тиiмдiлiгi бiрдей болуы мүмкiн емес. Қорлар тиiмдiлiгi 

жалғыз кеңiстiкте емес, уақыт аралықтарында да əртүрлi вариа-

цияда сөзсіз өзгеруi мүмкiн. Сондықтан осы көрсеткiштi есептеу 

барысында бiрталай қиыншылықтар кездеседi.

Қорлар тиiмдiлiгiн есептеуде жəне онымен талдау жасауда 

көпфакторлы өндiрiстiк функция үлкен маңызды, ол модельге 

енген əр фактордың орташа жəне шектi тиiмдiлiктерiн есептеуге 

мүмкiндiк бередi. 

Көпфакторлы сызықтық байланыс қарастырылғанда, j-ресурс-
тың орташа тиiмдiлiгi мына формуламен есептеледi:

0

j
j

y a
Э

y a
−

= ⋅
−

                                    (5.20)

Мысалға, Қазақстан Республикасы облыстарының бір жылғы 

бидайдан жалпы алынған өнімді (у, мың тонна) мына факторлар-

мен: егiс ауданы (х1, мың га) жəне 1 га алынған түсіммен (х2, ц/га) 

байланыстырайық, яғни эконометрикалық модельдi тұрғызайық:

1 2357,76 1,0137 29,95 .= − + ⋅ + ⋅y x x                 (5.21)

Факторлардың орташа шамалары сəйкесiнше:

 
1 873,977;=x  2 10,155.=x

(5.20) формула бойынша қарастырылып отырған қорлардың 

орташа тиiмдiлiгi:

1
832,3327 1,0137 0,708966;
832,3327 357,76

Э ⋅= =
+

2
832,3327 29,95 20,94657.

1190,0927
Э ⋅= =

 

Жиналған бидайдың жалпы өнiмi:

0,708966 873,976 20,94657 10,155 832,33.= ⋅ + ⋅ =y

Сонымен жалпы жиналған бидайдың 619,62 мың т бөлiгi 

егiс ауданының үлесiне, 212,71 мың т – түсімділікке, ал қалғаны 

887,48 – 832,33 = 55,15 мың т – ескерiлмеген факторлардан 

алынған өнім.
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Нəтижелік көрсеткіштің шектiк тиiмдiлiгi. Бiр j – факторға 

байланысты өндiрiстiк функциядан туынды тапсақ, сол фак-

тордың шектiк тиiмдiлiгiн (Эj) анықтаймыз. Бұл көрсеткiш эко-

номикалық категорияға жататын, нарық жүйесiндегi өндiрiс қор-

ларын табысты пайдалануды көрсететін критерийлердің бiрi. 

Егер өндiрiстiк функцияның математикалық моделi көпфакторлы 

сызықтық теңдеуге (5.3) сəйкес келсе, онда j-қорының шектiк 

тиiмдiлiгi құрылады: 

.j jЭ a=       (j = 1, 2, ..., n)                     (5.22) 

 Сонымен мұндай жағдайда қордың шектiк тиiмдiлiгi регрес-

сия коэффицентiмен сəйкес келедi жəне j-факторы бiр бiрлiкке ұл-

ғайғанда, у тəуелдi көрсеткiштiң қаншаға өзгеретiнiн көрсетедi.

Қарастырылып отырған мысалда (5.21) көптiк регрессиялық 

теңдеу бойынша бидайдың егiс ауданы 1 мың гектарға ұлғайғанда, 

оның жалпы түсiмi орта есеппен 1,0137 мың тоннаға өседi, ал 

түсім 1 ц/га көтерiлгенде, жалпы өнім орта есеппен 29,95 мың 

тоннаға өседi.

Икемдiлiк коэффициенті. Көрсеткiштiң икемдiлiгi деп оның 

серпiмдiлiгiн жəне иiлгiштiгiн ұғамыз. Көпфакторлы өндiрiстiк 

функциялар үшiн икемдiлiк деп нəтижелiк көрсеткiштiң (у) 
j-фак торға (хj) қатынасының өсу қарқынын көрсететiн анали ти-

калық сипаттаманы атайды. Көпфакторлы өндiрiстiк функциялар 

үшін жалпы жəне жекеленген икемдiлiктер есептелiнедi. Егер 

өндiрiстiк функцияның математикалық моделi (5.3) – сызықтық 

теңдеу болса, онда jx  фактордың жеке икемдiлiк jε  коэффициентi 

мына формуламен анықталады:

0 1 1 2 2

ε
⋅

= ⋅
+ ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + ⋅� �

j j
j

j j n n

a x

a a x a x a x a x
     (5.23)

Ол у тəуелдi көрсеткiш пен хj факторлық белгiлердiң өсу қар-

қындарының арақатынасын бiлдiредi. Егер 
j
 > 1 болса, онда у-тiң 

қарқыны хj-ға қарағанда басым, ал 
j
  1 жағдайда – керiсiнше. 

Мынадай  = 1 жағдайда у нəтижелiк көрсеткiш пен хj фактордың 

өсу қарқындары бiрдей.

Факторлардың қосынды (жалпы) икемдiлiгi:
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1 2
1

.ε ε ε ε ε
=

= + + + + +∑ � �
n

j j n
j

                (5.24)

Ол барлық факторлық белгiлер бiр уақытта 1%-ға ұлғайғанда 

у тəуелдi көрсеткiштiң неше пайызға өзгеретiнiн көрсетедi. 

Мысал ретiнде (5.21)-өндiрiстiк функцияны алайық:

1 2357,76 1,0137 29,95 .= − + ⋅ + ⋅y x x
 

Бидайдың егiс ауданы х1 = 870,0 мың гектарға, ал оның 

өнiмдiлiгi х2 =10,5 ц/га тең болғанда, жалпы өнім:

у = – 357,76 + 1,0137·870,0 + 29,95·10,5 = 838,634.

Факторлардың жекешеленген икемдiлiк коэффициенттерi:

ε
1
 = 1,0137·870,0 : 838,634 = 1,0516;

ε
2
 = 29,95·10,5 : 838,634 = 0,3750.

Олар бидайдың егiс ауданы 1%-ға көбейгенде, жалпы өнім 

1,051%-ға, ал түсім 1%-ға көтерiлсе, жалпы өнім 0,38%-ға өсе-

тiндiгiн бiлдiредi.

Бұл тұжырымдарды тексеру қиын емес:

у1 = – 357,76 +1,0137·870,0·1,01 + 29,95·10,5 = 847,45319;

у2 
= – 357,76 + 1,0137·870,0 + 29,95·10,5·1,01 = 841,77875.

Бидайдың жалпы өнімінің өсу қарқыны факторлық белгiлердiң 

1%-ға ұлғаюына сəйкес:

1
100 (847,45319 838,634) :838,634 1,0516;nyT = ⋅ − =

2
100 (841,77875 838,634) :838,634 0,3750.nyT = ⋅ − =

Тəуелдi белгiнiң өсу қарқыны жекеленген икемдiлiк коэффи-

циенттерiнiң сенiмдiлiктерiн растайтындықтан жалпы икемдiлiк-

тi есептейiк:

2

1

1,0516 0,375 1,4266.j
j

ε
=

= + =∑

Сондықтан екi фактор да бiр уақытта 1%-ға өскенде, бидайдың 

жалпы түсiмi 1,4266 пайызға өседi:
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у3 = – 357,76 +1,0137 · 870,0 · 1,01 + 29,95 · 10,5 · 1,01 = 850,59794;

 3
100 (850,59794 838,634) :838,634 1,4266,nyT = ⋅ − =

Факторларды ауыстырудың шектiк нормасы. Бұл көр-

сеткiш Nkl деп белгiленедi де, өзара ауыстырылатын қорлар дың 

(k жəне l) шектiк тиiмдiлiктерiнiң арақатынасы арқылы есепте лi-

нетiн көптiк өндiрiстiк функцияның аналитикалық сипаттамасын 

көрсетедi, яғни:

/kl k lN Э Э=                                     (5.25)

мұндағы Э
k
, Э

l
 – k-шы жəне l-шы қорлардың шектiк 

                             тиiмдiлiк терi.

(5.21)-өндiрiстiк функция үшiн:

N1/2 =1,0137:29,95 = 0,034;

N2/1 = 29,95:1,0137 = 29,55,

яғни, бiрiншi қордың бiр бiрлiгi екiншi қордың 0,034 бiрлiгiнiң, 

ал екiншiнiң бiр бiрлiгi бiрiншiнiң 29,55 бiрлiгiнiң орнын басады.

5.4 Компьютерде көпфакторлы регрессия моделін тұрғызу

Қазақстан Республикасы облыстарының бидай өнімін өндіру 

рентабельдігінің заңдылықтарын, оны қалыптастыратын фактор-

 5.1- сурет. Алғашқы мəліметтер  
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лар арқылы 2003 жылғы мəліметтер бойынша көптік регрессия-

лық теңдеумен өрнектеу технологиясын қарастырайық. Алғашқы 

мəліметтерді MS Excel-де енгіземіз (5.1-суретті қараңыз). 

1. Мəліметтерді талдау арқылы Корреляция құралын қолда-

нып, корреляция коэффициенттерінің матрицасын есептейміз. 

Ол үшін:

– бас менюдан Сервис → Анализ данных → Корреляция 
таңдаймыз.

– мəліметтерді енгізетін жəне параметрлерді шығаратын сұх-

баттасу терезелерін толтырамыз (5.2-сурет).

5.2-сурет. Корреляция сұхбаттасу терезесі

– жұптық корреляция коэффициенттерін есептеу нəтижесі 

5.3-суретте келтірілген.

Жұптық корреляция коэффициенттерінің матрицасын талдап, 

өте жоғары мəнді, яғни rxixj  0,80 болса, онда осы факторлардың 

арасында тығыз коллинеарлық байланыс болуы себепті оның əрі 

қарай біреуін нəтижелік белгімен (У) тығыз байланыстағысын 

қалдырамыз да, ал екіншісін есептен алып тастаймыз. Сонымен 

rx1x3= 0,954; алып тастаймыз х1, қалдырамыз х3, rx4x5= 0,807; алып 

тас таймыз х4, қалдырамыз х5, rx7x8= 0,98474; алып тастаймыз х7, 

қалдырамыз х8. Кейінгі есептеуде  х2, х3, х5, х6 жəне х8 қалады.
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2. Стьюденттің t–критерийі бойынша жұптық корреляция 

коэффициенттерінің мəнділігін тексереміз: 

2

2
1р
nt r

r
−=
−

;   мұнда  = 0,05,  ts = 2,2,

Егер tр < ts, онда оған сəйкес факторды алып тастаймыз.

 5.3-сурет. Жұптық корреляция коэффициенттерінің матрицасы

5.4-сурет 
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ryx2 үшін D30 ұяшығы:  =ABS(D27*КОРЕНЬ(11/(1-D27*D27)))

ryx3 үшін E30 ұяшығы:  =ABS(E27*КОРЕНЬ(11/(1-E27*E27)))

ryx5 үшін G30 ұяшығы:  =ABS(G27*КОРЕНЬ(11/(1-G27*G27)))

ryx6 үшін H30 ұяшығы:  =ABS(H27*КОРЕНЬ(11/(1-H27*H27)))

ryx8 үшін J30 ұяшығы:   =ABS(J27*КОРЕНЬ(11/(1-J27*J27)))

Мастер функциядағы ABS жəне КОРЕНЬ функцияларын пай-

даланып, D30, E30, G30, H30 жəне J30 ұяшықтарда жұптық кор-

реляция коэффициенттері есептеледі (5.4-сурет).

Нəтижесінде х3, х5 жəне х6 айнымалылар қалады.

3. Қалған айнымалыларды пайдаланып, көптік регрессия 

тең   деуін құрамыз. Ол үшін оларды басқа параққа ауыстырамыз 

(5.5-сурет).

5.5-сурет. Қалған факторлардың мəндері

Əрі қарай регрессия теңдеуін тұрғызу бір факторлы регрессия 

теңдеуін құруға ұқсайды, тек компьютерге барлық факторлардың 

мəндері енгізіледі (5.6-суретті қараңыз).

4. 5.6-суреттегі мəліметтерді пайдаланып, көпфакторлы рег-

рессияның параметрлерін талдайық. 
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 Е35:Е38 аймақтағы ұяшықтарда t-критерийін тексереміз. 

Егер  = 0,05, ts = 2,3 болғанда, мынадай шарт орындалса: t < ts , 

онда оған сəйкес факторды есептен алып тастаймыз. Ең соңында 

есепте тек х5 жəне х6 қалады.

5.6-сурет. Көпмүшелі регрессия теңдеуін құру

5. Қалған факторлармен регрессия теңдеуін тұрғызамыз жəне 

ақырғы нəтижені аламыз (5.7-суретті қараңыз).

5.7-сурет
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ТАПСЫРМАЛАР

Төменде келтiрiлген тапсырмалар бойынша мынадай көрсет-

кiштердi анықтаңыз:

1) жұптық корреляция коэффициенттерiнiң матрицасын;

2) Стьюденттiң t-критерийi бойынша жұптық корреляция ко-

эф  фициенттерiнiң сенімділігін тексерiңiз;

3) көпмүшелi регрессия теңдеуiн құрыңыз;

4) Стьюденттiң t-критерийi бойынша көпмүшелi регрессия 

тең деуiнiң параметрлерiнiң сенімділігін тексерiңiз;

5) Фишердiң F-критерийi бойынша табылған көпмүшелi рег-

рессия теңдеуi адекватты ма жəне ол маңызды екенiне қорытынды 

жасаңыз.

№ 1 есеп. ҚР облыстары бойынша бір жылғы жан басына 

шаққандағы жалпы iшкi өнiм (ЖIӨ), тұрғындар өсiмдерiнiң ин-

дексi (ТӨИ), адам өмірінің орташа ұзақтығының болжау мəндері 

(ҰБМ) жəне тəулiктiк тағамдардың қуаты. 

Облыстар ҰБМ, жыл ЖIӨ, долл.

Тəулiктiк 

тағам қуаты, 

к/кал

ТӨИ

Ақмола 63,7 3854 2735,08 0,725

Ақтөбе 64,3 6996 2794,64 0,772

Алматы 66,9 2956 3036,77 0,718

Атырау 65,3 26887 2164,42 0,854

ШҚО 65,3 4812 2731,04 0,747

Жамбыл 66,2 2231 2152,36 0,707

БҚО 65,0 7900 2528,17 0,781

Қарағанды 63,8 6659 2636,33 0,764

Қостанай 65,2 5308 2405,32 0,749

Қызылорда 66,3 4635 2610,92 0,752

Маңғыстау 65,0 13850 2399,36 0,821

Павлодар 65,7 7090 2613,96 0,776

СҚО 64,8 3615 2802,48 0,723

ОҚО 67,1 2697 2318,22 0,729
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№ 2 есеп. ҚР облыстары бойынша бір жылғы жан басы-

на шаққандағы жалпы iшкi өнiм (ЖIӨ), тұрғындар өсiмдерiнiң 

индексi (ТӨИ), адам өмірінің орташа ұзақтығының болжау 

мəндері (ҰБМ), тұтыну шығындары жəне тəулiктiк тағам қуаты.

Облыстар
ОБҰ, 

жыл

ЖIӨ, 

долл.

Тəулiктiк 

тағам, 

к/кал

Тұтыну 

шығындары 

теңге

Ақша 

шығындары, 

теңге

ТӨИ 

Ақмола 63,7 3854 2735,08 76684 81238 0,725

Ақтөбе 64,3 6996 2794,64 93579 100651 0,772

Алматы 66,9 2956 3036,77 63710 65010 0,718

Атырау 65,3 26887 2164,42 76581 79434 0,854

ШҚО 65,3 4812 2731,04 77225 82018 0,747

Жамбыл 66,2 2231 2152,36 50964 52434 0,707

БҚО 65,0 7900 2528,17 75701 72506 0,781

Қарағанды 63,8 6659 2636,33 85460 92560 0,764

Қостанай 65,2 5308 2405,32 66614 70989 0,749

Қызылорда 66,3 4635 2610,92 60009 61643 0,752

Маңғыстау 65,0 13850 2399,36 94963 96307 0,821

Павлодар 65,7 7090 2613,96 82017 83814 0,776

СҚО 64,8 3615 2802,48 72555 77278 0,723

ОҚО 67,1 2697 2318,22 50727 52064 0,729

№ 3 жəне № 4 есептер.
Қазақстан Республикасы облыстары бойынша кейінгі екі 

жылғы жан басына шаққандағы айлық орташа кiрiс, бiр тұрғын-

ның ет, жемiс жəне көкөнiс өнiмдерiн тұтыну мөлшерi. 

Облыстар

1-ші жылы (№ 3 есеп) 2-ші жылы (№ 4 есеп)

Кіріс, 

тг

Жеміс,

кг

Көкө-

ніс, кг

Ет,

кг

Кіріс,

 тг

Жеміс, 

кг

Көкө-

ніс, кг

Ет,

кг

Ақмола 6890 2,7 6,8 4,2 8114 2,9 6,2 4,3

Ақтөбе 7832 3,2 7,8 4,1 9411 2,9 6,8 4,4

Алматы 5124 2,9 8,7 3,4 6353 2,5 7,9 3,3

Атырау 6911 3,4 6,0 4,9 7373 2,7 5,2 4,5
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ШҚО 7297 2,8 7,9 4,2 8155 2,8 7,5 4,4

Жамбыл 4392 3,3 7,5 3,0 5030 3,6 7,8 3,3

БҚО 6251 2,7 6,6 3,9 8017 2,3 6,6 4,1

Қарағанды 7651 3,3 7,2 4,0 8588 3,3 5,9 4,0

Қостанай 6435 2,3 6,9 3,8 6971 2,5 6,0 3,8

Қызылорда 4403 4,3 7,9 3,1 5678 3,6 7,0 3,1

Маңғыстау 7392 3,6 7,4 4,6 8600 4,1 8,5 5,3

Павлодар 6309 2,4 6,8 3,3 7903 2,6 6,1 3,8

СҚО 6790 2,4 6,7 3,4 7933 2,7 6,5 3,8

ОҚО 4403 3,9 8,1 2,9 4945 4,4 7,7 2,8

№ 5 жəне № 6 есептер. 
Қазақстан Республикасы облыстары бойынша кейінгі екі 

жылғы жан басына шаққандағы айлық орташа кiрiс жəне бiр 

тұрғынның ет жəне балық өнiмдерiн тұтыну мөлшерi.

Облыстар

1-ші жылы (№ 5) 2-ші жылы (№ 6)

Кіріс, тг Балық, 

кг

Ет, кг Кіріс, тг Балық, 

кг

Ет, кг

Ақмола 6890  0,9 4,2 8114 0,9 4,3

Ақтөбе 7832 0,9 4,1 9411 0,8 4,4

Алматы 5124 1,1 3,4 6353 1,0 3,3

Атырау 6911 1,4 4,9 7373 0,8 4,5

ШҚО 7297 1,2 4,2 8155 0,9 4,4

Жамбыл 4392 0,4 3,0 5030 0,6 3,3

БҚО 6251 1,7 3,9 8017 1,4 4,1

Қарағанды 7651 0,8 4,0 8588 0,7 4,0

Қостанай 6435 1,0 3,8 6971 1,0 3,8

Қызылорда 4403 0,8 3,1 5678 0,6 3,1

Маңғыстау 7392 0,8 4,6 8600 0,8 5,3

Павлодар 6309 1,0 3,3 7903 1,0 3,8

СҚО 6790 1,0 3,4 7933 1,0 3,8

ОҚО 4403 0,3 2,9 4945 0,4 2,8
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№ 7 есеп. Алматы қаласында 09.02.2010 күнгi тұрғын пəтер-

лерiн сату деректері:

№ х
1

х
2

х
3

х
4

х
5

х
6

х
7

У

1 1 3 32 13 10 0 1 25,5

2 1 4 32 17 6 0 1 26,9

3 1 5 32 13 10 0 1 31,0

4 1 2 29 17 6 1 1 34,0

5 1 5 37 18 9 0 0 36,3

6 1 5 41 18 9 0 0 36,5

7 1 5 39 18 8 0 1 37,0

8 2 4 45 29 6 0 1 35,5

9 2 2 43 27 6 0 1 38,0

10 2 2 43 28 6 0 1 40,0

11 2 5 41 27 6 1 1 40,0

12 2 2 42 27 6 0 1 41,5

13 2 2 43 29 6 0 1 43,0

14 2 5 42 28 6 0 1 43,5

15 2 2 43 29 7 1 1 44,5

16 2 4 56 32 8 0 1 45,5

17 2 2 50 30 7 1 1 50,0

18 3 1 59 42 6 0 1 38,9

19 3 1 70 39 8 1 1 40,5

20 3 1 66 48 6 0 1 42,0

21 3 4 56 39 6 0 0 43,5

22 3 5 58 40 6 0 0 45,0

23 3 2 80 66 12 0 1 58,0

24 3 4 65 41 8 0 1 58,0

25 3 4 66 46 12 0 0 66,0

26 3 4 80 45 11 1 1 67,0

27 3 6 65 52 9 0 1 87,0

28 4 5 74 55 9 0 1 72,0

29 4 5 90 62 8 1 1 88,0

х1 – пəтердегi бөлмелер саны; х2 –қаланың аудандары индек-

сi (1–Түркісіб, 2–Алмалы, 3–Жетiсу, 4–Əуезов, 5–Бостандық, 

6–Медеу); х3 – пəтердiң жалпы ауданы, м2; х4 – пəтердiң пайда-

лы ауданы, м2; х5 – ас бөлме ауданы, м2; х6 – пəтер құрылысы 
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неден қаланған (1–кiрпiш, 0–басқа); х7 – балкон (1–бар, 0–жоқ);

У – пəтер бағасы, мың доллар.

№ 8-есеп. Қазақстан Республикасының облыстары бойынша 

бір жылғы сүт өндiру көрсеткiштерi:
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о
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Ақмола 2434 2986,03 39722,88 1632 1612 1778 411,6 10,3 122905

Ақтөбе 1640 654,71 22796,00 1390 2071 1986 239,1 -4,1 15654

Алматы 2590 2002,92 52214,40 2016 1964 2438 578,5 24,1 115869

Атырау 941 2477,14 32520,96 3456 3632 5120 43,3 41 10726

ШҚО 2044 871,10 29392,72 1438 1401 1750 563,4 24,9 49078

Жамбыл 2438 1754,22 45883,16 1882 1921 2048 216,7 6,6 38014

БҚО 1522 361,08 35736,56 2348 2632 2473 203,5 -6 7348

Қарағанды 1405 1286,27 26006,55 1851 1671 1617 247,7 -3,3 31861

Қостанай 2472 2644,95 41208,24 1667 1634 2099 508,3 28,5 134443

Қызылорда 851 121,39 21717,52 2552 2524 2538 60,3 0,6 732

Маңғыстау 879 6710,91 117777,2 13399 13405 10405 5,5 -22,4 3691

Павлодар 2316 2164,06 30895,44 1334 1769 1794 289,4 1,4 62628

СҚО 2786 2002,82 44659,58 1603 1656 190 495,7 20,1 99280

ОҚО 1808 386,28 37172,48 2056 2025 1618 438,2 -20,1 16927

12–1547
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6. ЭКОНОМЕТРИКАЛЫҚ ТРЕНД МОДЕЛЬДЕРІ

6.1 Динамикалық экономикалық көрсеткіштер

Динамикалық экономикалық көрсеткіштердің негізгі пара-

метрлерін есептеу эконометрикада үлкен мəнді жəне мағыналы 

мəселе.

Динамикалық экономикалық көрсеткіштер (қатар) – статис-

тикалық көрсеткіштердің хронологиялық немесе уақыт кезеңдері 

ретімен орналасқан сан мəндерінің қатары.

Зерттеліп отырған құбылыстың сипаттамасына байланысты 

динамикалық қатар моменттік жəне аралық болып екі топқа 

бөлінеді. Моменттік қатар зерделеніп отырған кейіптің бір мез-

гілдегі (күндер) мөлшерін көрсетсе, ал аралық қатар оның бір 

уақыт кезеңіндегі мөлшерін сипаттайды. 

Динамикалық (өсіңкілік) аралық қатардың орташа деңгейін 

есептеуде қарапайым орташа арифметикалық мəнді есептейтін 

формула қолданылады. 

Моменттік динамикалық (өсіңкілік) қатарда, қарастырылып 

отырған мезгілдердің аралығының ұзақтығы бірдей болса, онда 

орташа деңгейді хронологиялық орташаның формуласымен 

анық тайды:

1 2 10,5 0,5
,

1
n n

xp
X X X X

x
n

−+ + ⋅⋅⋅ + +
=

−
мұнда Х1, Х2,…, Хn – қатар деңгейлері; n – деңгейлердің саны.

Егер қарастырылып отырған күндердің аралығының ұзақтығы 

бірдей болмаса, онда моменттік қатардың орташа мəні өлшенген 

арифметикалық шаманың формуласымен анықталады:

∑=
∑

t
op

x
X ,

t

мұнда t – қатардың деңгейі өзгермей қалатын уақыттар.

Динамикалық қатарды талдау жөніндегі өте маңызды бағыт-

тардың біріне қарастырылып отырған уақыт кезеңдерінде, дина-
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микалық қатардың: өсу қарқыны, абсолюттік жəне салыстырма лы 

өрлеу қарқыны, 1%-ға өрлеу қарқынының салыстырмалы мəні, 

сонымен қатар орташа өсу қарқыны жəне өрлеу қарқыны арқылы 

зерттеліп отырған құбылыстың даму ерекшеліктерін оқып, тал-

дау жатады. 

Орташа геометриялық мəнді есептейтін формула арқылы 

жыл дық орташа өсу қарқынын анықтайды, яғни:

1 2 ,n
p nt K K K= ⋅⋅ ⋅

мұнда  tр – орташа өсу қарқыны; 

       К1, К2,…,Кn – тізбектік өсу коэффициенті.

Жыл сайынғы өсу коэффициенті туралы мəліметтер болма-

са, онда орташа өсу қарқыны мына формула арқылы табылуы 

мүмкін:

1

1

,nn
X

t
X

−=

мұндағы  Х1 – бастапқы деңгей; 

   Хn – ақырғы деңгей; 

   n – деңгейлер саны.

Қатардың əрбір деңгейін алдыңғы деңгеймен салыстырса – 

тізбектік, ал əрбір деңгейді тек бір деңгеймен (базалық) салыс-

тырғанда базистік көрсеткіштер алынады.

Динамикалық (өсіңкілік) қатардың абсолюттік өсу (кему) 

жылдамдығын анықтау үшін арнайы статистикалық көрсеткіш 

– абсолюттік өрлеу (Δ) есептелінеді. Оның шамасы салысты-

рып отырған екі деңгейдің айырымына тең. Ол мына формула-

лар арқылы анықталады: 1у yц i iΔ = − −  – тізбектер үшін жəне 

1у yiбΔ = −  – базистік көрсеткіштер үшін, мұндағы −iy  i-ші 

жылдың деңгейі; −1y  базистік жылдың деңгейі.

Динамикалық (өсіңкілік) қатардың деңгейінің өзгеру жиілігі 

ағымдағы деңгейдің алдыңғы немесе базистік жылғы деңгейге 

қатынасымен бағаланады. Бұл қатынас əрқашанда оң сан болуы 

тиіс. Осы көрсеткішті өсу қарқыны ( рT ) деп атайды. Көрсеткіш 

пайызбен өлшенеді, яғни:
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  1 1

100, 100.i i
p б

i

y y
T немесе T

y y−

= ⋅ = ⋅

Өсу қарқыны коэффициент түрінде ( рK ) өрнектелуі мүмкін. 

Мұндай жағдайда, өсу қарқыны қарастырылып отырған деңгей 

базистік деңгейге қарағанда қанша есе көп екенін немесе оның 

қанша бөлігін базистік деңгей құрайтынын көрсетеді.

Динамикалық (өсіңкілік) қатардың деңгейлерінің абсолюттік 

өрлеу қарқындарының өзгеру шамаларын қатынастық шамалар-

мен анықтау үшін өрлеу қарқыны ( npT ) деген түсінік енгізілген. 

Ол абсолюттік артудың алдыңғы немесе базистік жылғы деңгейге 

қатынасымен есептеледі, яғни: 

1 1

100 100.i i
np бnp

i

T немесе T
y y−

Δ Δ
= ⋅ = ⋅

Өрлеу қарқыны өсу қарқынынан 100%-ды алып тастаған 

мəнге тең, яғни: 100.np pT T= −
Бір пайыз (1%) өрлеу қарқынының абсолюттік мəні абсолюттік 

өрлеуді оның өрлеу қарқынына бөлу арқылы анықталады, яғни:

1% % 0,01 .i
i

np

немесе y
T −
Δ

= = ⋅

Ескерту: Тек тізбектік негізде есептегенде көрсеткіштің эко-

номикалық мəнісі бар.

Бір мысал қарастырайық. Төмендегі кестеде Жамбыл об-

лысы Қордай ауданы Нұр-Əл кəсіпорынында қияр өсіретін егіс 

ауданының динамикасы келтірілген:

Жылдар 2007 2008 2009 2010 2011

Қияр өсіретін егіс 

ауданы, га
71,7 76,9 106,1 116,9 122,8

Қарастырылып отырған динамикалық (өсіңкілік) деректерге 

талдау жасау үшін мыналарды анықтайық:

1) бес жылдық (өндірістің) орташа көрсеткіштерін;

2) əрбір жыл бойынша жəне базистік жылға абсолюттік өрлеу 

қарқындарын, сонымен қатар өсу жəне өрлеу қарқынын;
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3) бір пайыз өрлеу қарқынының абсолюттік мəнін;

4) орташа жылдық абсолюттік өрлеу қарқынын;

5) бір жылдағы орташа өсу жəне өрлеу қарқынын;

6) бір пайыз өрлеу қарқынының орташа мəнін.

Алынған мəндерді талқылайық жəне кестеде (немесе гра фи-

калық түрде) келтірейік.

Шешуі
1. Бес жылдық (өндірістің) орташа көрсеткіштері:

;i
Х

Х
n

∑
=  

71,7 76,9 106,1 116,9 122,8 98,88
5

X + + + += = га.

2. Тізбектің абсолюттік өрлеу қарқыны:

. 1цеп n ny у y −Δ = − ;

1 76,9 71,7 5,2yΔ = − = ;

2 106,1 76,9 29,2Δ = − =y ;

3 116,9 106,1 10,8yΔ = − = ;

4 122,8 116,9 5,9yΔ = − = .

3. Базистік абсолюттік өрлеу қарқыны:

. 0баз ny у yΔ = − ;

1 76,9 71,7 5,2yΔ = − = ;

2 106,1 71,7 34,4yΔ = − = ;

3 116,9 71,7 45,2yΔ = − = ;

4 122,8 71,7 51,1yΔ = − =
.



182

4. Базистік өсу қарқыны:

.
1

n
баз

x
T

x
= ;

1
76,9 1,072(107,2%)
71,7

T = = ;

2
106,1 1,479(147,9%)
71,7

T = = ;

3
116,9 1,630(163%)
71,7

T = = ;

4
122,8 1,712(171,2%)
71,7

T = = .

5.Тізбектік өсу қарқыны 

.
1

n
цеп

n

Х
i

Х −

= ;

1
76,9 1,072(107,2%)
71,7

i = = ;

2
106,1 1,379(137,9%)
76,9

i = = ;

3
116,9 1,101(110,1%)
106,1

i = = ;

4
122,8 1,050(105%)
116,9

i = = .

6. Өрлеу қарқыны (базистік): 

Т
пр.баз.

= Т
р.цеп.

– 100%;

Т
1
 = 107,2% – 100% = 7,2%;

Т
2
 = 147,9% – 100% = 47,9%;

Т
3
 = 163% – 100% = 63%;

Т
4
 = 171,2% – 100% = 71,2%.

7. Өрлеу қарқыны (тізбектік): 

Т
пр.цеп.

= Т
р.цеп.

-100%;

Т
1
 = 107,2% – 100% = 7,2%;
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Т
2
 = 137,9% – 100% = 37,9%;

Т
3
 = 110% – 100% = 10,1%;

Т
4
 =105% – 100% = 5%.

8. 1% өрлеу қарқынының абсолюттік мəні (тізбектіктер үшін):

1% ;
100

n

пр

Y Y
Q

Т
−

=
−

1
76,9 71,7% 0,722

7,2
Q −= = ;

2
106,1 76,9% 0,770

37,9
Q −= = ;

3
116,9 106,1% 1,069

10,1
Q −= = ;

4
122,8 116,9% 1,18

5
Q −= = .

9. Орташа жылдық өрлеу қарқыны:

. 100%пр рТ Т= − ; . 114,3 100% 14,3%прТ = − = , 

яғни егіс ауданы жыл сайын орташа 14,3%-ға артып отыр. 

10. Жылдық орташа өсу қарқыны:

4

0

nYТ
Y

= ; 
4

4122,8 1,712 1,143 (114,3%)
71,7

Т = = ≈ , 

яғни Нұр-Əл кəсіпорны бойынша əрбір жыл сайын қияр егісі 

алдыңғы жылдағы егіс ауданының 114,3%-ын құрайды. 

11. Жылдық абсолюттік өрлеу қарқыны: 

YY
n

∑ΔΔ = ; 
5,2 29,2 10,8 5,9 12,775

4
Y + + +Δ = = , 

яғни Нұр-Əл кəсіпорны бойынша əр жылда қиярдың егіс ауданы 

орташа 13 га артып отыр. 

12. 1%-ға өрлеу қарқынының орташа мəні:

АА
n
∑= ; 

0,722 0,770 1,069 1,18 0,935 (93,5%)
4

А + + += = , 
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яғни Нұр-Əл кəсіпорны бойынша əрбір жылда қиярдың жалпы 

егіс ауданы 1% өрлеуі 1 га өскенімен сəйкес келетінін көрсетеді. 

Жоғарыдағы есептеулердің нəтижелерін кестеге түсірейік 

(6.1-кестені қараңыз).

Статистикалық талдауда орташа абсолюттік өрлеу қарқыны, 

орташа өсу қарқыны, орташа өрлеу қарқыны динамикалық көр-

сеткіштердің жалпылама сипаттамасы болуына байланысты ең 

қызықты да мағыналы параметрлер болып есептеледі. Олардың 

көмегімен зерттеліп отырған көрсеткіштерге қарапайым болжау-

лар жүргізіледі. Дегенмен де, оларды болжау жүргізуде қолдану 

үшін үлкен ұқыптылық қажет, статистикалық мəліметтер қажетті 

мөлшерден кем болмағаны жөн. 

6.1-кесте

Жамбыл облысы Қордай ауданы Нұр-Əл кəсіпорында қияр өсіретін егіс 

ауданының динамикалық көрсеткіштері

Жыл-

дар

Қияр 

өсіруге 

арналған 

егіс ауда-

ны, га

Абсолюттік 

өрлеу 

қарқыны, га

Өсу 

қарқыны, %

Өрлеу 

қарқыны, %

Абсолюттік 

өрлеу қар-

қынының 

1% мəні, га

Тізб. Баз. Тізб. Базис Тізб. Базис

2007 71,7 – – – 100,0 – 0,0 –

2008 76,9 5,2 5,2 107,2 107,2 7,2 7,2 0,722

2009 106,1 29,2 34,4 137,9 147,9 37,9 47,9 0,770

2010 116,9 10,8 45,2 110,1 163,0 10,1 63,0 1,069

2011 122,8 5,9 51,1 105,0 171,2 5,0 71,2 1,180

Жылдық орташа 12,775 – – – – – 0,935

Динамикалық қатарды орташа абсолюттік өрлеу қарқынымен 

сипаттау оның ең шеткі екі нүкте арқылы жүргізілген түзу сызық 

графигіне сəйкес келеді. Мұндай жағдайда L-қадам алға болжау 

мəндерін алу үшін (L – упреждение), мына формуланы қолдану 

жеткілікті:

.nn Ly y L y+ = + Δ
                         (6.1)

мұндағы yn – ақырғы n-ші нүктенің нақтылы мəні (қатар 

деңгейінің ақырғы мəні);
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yn L −+  (n+L)-і деңгейдегі динамикалық қатардың болжау 

мəні;

yΔ − орташа абсолюттік өрлеу қарқынының у1,у2,...уn – уақыт 

қатарларындағы есептелген мəні.
 

Демек зерттеліп отырған көрсеткіштің дамуы сызықтық 

заңдылыққа жақын болса, оның мəнін осындай əрекетпен болжау 

ыңғайлы. Тізбектік абсолюттік өрлеу қарқындардың мəні бір-

біріне жақын болған жағдайы, осындай бірқалыпты түзу сызықтық 

даму сипаттамасын көрсетеді. Жоғарыдағы қарастырылған мы-

салдан (6.1-кестені қараңыз) мұндай заңдылық байқалмайды 

(5,2; 29,2; 10,8 жəне 5,9). Мұндай жағдайда орташа өсу қарқыны 

(немесе орташа өрлеу қарқыны) арқылы, зерттелініп отырған 

көрсеткіштің дамуы, динамикалық қатардың екі шеткі нүктелерін 

қосатын экспоненциалдық қисық немесе көрсеткіш функция 

түрінде сипатталады деп қарастырып, болжау жүргізіледі. Бол-

жау мына формула арқылы тұрғызылады:

,
n L

Ly y Tn
+
= ⋅                                      (6.2)

мұндағы  yn – ақырғы n-ші нүктенің нақтылы мəні (қатар  

        деңгейінің ақырғы мəні);

           yn L −+ (n+L)-ші деңгейдегі динамикалық   

               қатардың болжау мəні;  

           T – .1 2,y y yn⋅⋅⋅  – уақыт қатарларына есептелген  

                                орташа өсу қарқыны (%-түрде емес).
 

6.1-кестедегі мəліметтер бойынша осы формуламен есептеу-

лер жүргізейік (мұндағы 1,143T =  жəне yn  = 122,8).

2012 жəне 2013 жылдары Жамбыл облысы Қордай ауданы Нұр-

Əл кəсіпорынында қияр өсіретін егіс ауданы қалай өзгеретініне 

мынадай болжау жасауға болады:

2012

6122,8 1,143y = ⋅ =  273,64 га.

2013

7122,8 1,143y = ⋅ =  312,77 га.

Динамикалық қатардың барлық мəндері ескерілмей, тек 
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бастапқы жəне соңғы мəндері ескерілетіні, орташа өсу немесе 

орташа өрлеу қарқыны арқылы болжау оның негізгі кем шілігі 

болып саналады. Дегенмен де жоғарыдағы келтірілген дина-

микалық көрсеткіштерді болжау əрекеттері тəжірибеде ең көп 

қолданылатын өте қарапайым əдістерге жатады. Олар терең 

сандық жəне сапалық талдаулар жасаудан бұрын алдын-ала жа-

салатын қарапайым шындыққа жақын шешімдер қабылдау үшін 

жүргізіледі.

6.2 Динамикалық өсу қисықтары негізінде құрылатын 
экономикалық тренд модельдері

Зерделенетін үрдістің алдыңғы уақыттағы даму барысын 

болжау, экономикалық динамиканың тренд модельдерін тұрғызу 

негізінде жүргізіледі. Мұндай есептеулерді математикалық тілде 

экстраполяция деп атайды. Экстраполяция, яғни өткен кезеңдер 

(ретроспектива) ақпараттарымен алдыңғы кезеңдердің өзгеру 

ретін (ағымын) анықтау. 

Өсу қисықтарының негізінде болжау үшін экстраполяция 

əдісін қолдану екі жорамалдан шығады:

экономикалық көрсеткіштің уақыт аралық қатарына тəн 

шын  дығында нақтылы трендісі бар, яғни даму ағымы бір заңды-

лыққа бағынады;

бұрынғы кездегі даму заңдылығының жалпы ағымы болжау 

жасалатын аралықта өзгермейді.

Қазіргі кезде экономикалық үрдістер көрсеткіштерінің өсуі 

əртүрлі заңдылықтармен сипатталынуы мүмкін. Осыған байла-

нысты тəжірибеде экономикалық көрсеткіштердің көптеген өсу 

қисықтарының типтері кездеседі. 

Экономикалық құбылысты модельдеуде жəне болжауда дұрыс 

өсу қисығын таңдап алу үшін, олардың əр қайсысының ерек-

шеліктерін білген жөн. 

Жалпы экономикалық тəжірибеде динамикалық деректер қа-

рапайым тренд теңдеулері арқылы өрнектеледі:

– сызықтық 

yt= a+bt;
– l-дəрежелі (l= 2,3,...) парабола
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yt = a0 +a1 t + a2t +...+ al t
 l.

Осы қарапайым тренд модельдерінің ішінен экономикада 

көбінесе екі түрлі экспоненциалды (көрсеткішті) қисықтар: жай 

қарапайым экспонента жəне модификацияланған экспонента 

қолданылады.

Қарапайым экспонента мына түрде жазылады:

    Ypt = abt,                                        (6.3)

мұнда a жəне b – оң сандар, егер b >1 болса, уақыт t өскен 

сайын функция өседі, егер b <1 – функция кемиді.

Осы функцияның ординаты бір тұрақты ағыммен өсетінін 

байқауға болады.

Модификацияланған экспонентаның түрі:

Ypt = k + a· bt,                                      (6.4)

Мұнда тұрақты шамалар: a < 0, b < 1, a – const, k – осы 

функцияның асимптотасы деп атайды, яғни функцияның мəні k 
шамасына (төменнен) шексіз жақындай береді. Модификациялан-

ған экспонентаның басқа да түрі болуы мүмкін, бірақ тəжірибеде 

көбінесе жоғарыдағы көрсетілген функция жиі қолданылады. 

Экономикада бас кезінде аздап өсіп, содан кейін өсуін тез-

дететін, тағы да өсу ағымын кемітіп, бір шегіне жетуге тыры-

сатын үдерістер көптеп кездеседі. Мысал ретінде кейбір кə-

сіпорындарды алғашқы рет жұмысқа қосу, тауарға сұраныстың 

өзгеруін, тағы басқа сол сияқты мысалдарды жатқызуға болады. 

Мұндай құбылыстардың даму заңдылығы S-кейіптес деп қа-

растырылады. 

Сонымен өндірістік жəне əлеуметтік-экономикалық құбы-

лыс  тардың уақыт бойынша дамуын болжағанда жоғарыда келті-

рілгендерден басқа мынадай функциялар қолданылады:

– қисындатылған (логистикалық)

;
1

Kyt atb e
= −+ ⋅                                      (6.5)

– логарифмдік парабола
2

;t t
ty a b c= ⋅ ⋅                                     (6.6)
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(lgyt =lga+t·lgb+t2lgc – логарифмдік екінші реттегі парабола 

алынды); 

 – Гомперц функциясы

,
tb

tY ka=                                         (6.7)

мұндағы а жəне b – оң таңбалы параметрлер, b<1, k – функцияның 

асимптотасы.

Осы жерде модификацияланған экспонента, қисындатылған 

(логистикалық) жəне Гомперц қисықтарының параметрлерін бір-

ден ЕКК əдістемесімен анықтау мүмкін еместігін атап өтейік. 

Сондықтан осы мақсат үшін тəжірибеде көбінесе жеңілдетілген 

«Үш қосынды (сома)» əдісі қолданылады [20]. Бұл əдістің негіз-

гі идеясы мынадай: берілген динамикалық қатар (yt, t=1,2,...n) 
бірдей үш бөлікке бөлінеді де, олардың қосындылары былай 

белгіленеді: ∑
1
yt, ∑2

yt жəне ∑
3
 yt.

Біраз математикалық түрлендіруден кейін модификацияланған 

экспонента қисығының ізделіп отырған параметрлері мына фор-

мулалар арқылы анықталады:

13 2 ; ( )2 1 2( 1)2 1

y y bt tnb a y yt t ny y bt t

∑ −∑ −= = ∑ −∑
∑ −∑ −

  жəне

2( )1 1 3 2 .
21 3 2

y y y
k

n y y y
t t t
t t t

⎡ ⎤∑ ∑ − ∑
= ⎢ ⎥

∑ + ∑ − ∑⎢ ⎥⎣ ⎦

Енді осы əдісті Гомперц қисығының параметрлерін табу үшін 

қалай қолданатынын қарастырайық. Функцияның екі жағын 

да логарифмдейік: lgyt = lgk + bt·lga – логарифмдік модифи-

кацияланған экспонента, яғни Y = lgyt , k = lgk, A = lga деп бел-

гілесек, модификацияланған экспонента функциясы: Y = k +Abt 

алынады.

Демек, k жəне a параметрлері lgk жəне lga арқылы есептелін-

се, b бірден есептеледі, яғни оны жоғарыда келтірілген тəсілді 

қолданып табылған мына қатынаспен есептеу ұсынылады:
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3 2

2 1

lg lg
,

lg lg
t t

t t

y ynb
y y

∑ −∑
=

∑ −∑
ал қалған параметрлерді есептеуге мынадай формулалар қоры-

тылған:

2 1 2

1lg ( lg lg )
( 1)t t n

ba y y
b

−= ∑ −∑ ⋅
−

 жəне

2
1 3 2

1 3 2

lg lg ( lg )1lg
lg lg 2 lg

t t t

t t t

y y y
k

n y y y
⎡ ⎤∑ ∑ − ∑

= ⎢ ⎥∑ + ∑ − ∑⎣ ⎦
.

Ескерту: k жəне a параметрлерін lgk жəне lga арқылы бірден 

есептеп, Гомперц формуласына қоюға болмайды. Тек логарифмдік 

модификацияланған экспонента: lgyt = lgk + bt·lga – эмпириялық 

түрде өрнектеледі де, берілген t – да lgyt есептеп, одан антилога-

рифм арқылы Гомперц функцияның yt мəні анықталынады.

Гомперц қисығында төрт бөлім бар: біріншісінде функция ның 

өсуі көп емес, екіншісінде өсу көбейеді, үшіншісінде өсу ағымы 

жуықтап алғанда тұрақты, төртіншісінде – өсу ағымы азаяды 

жəне функция асимптоталық түрде k мəніне жақындай береді. 

Мысалға, Гомперц қисығы негізінде өмір сүру деңгейінің көр-

сеткіштерінің динамикасын тауардың өмірлік циклінің моде лін 

жазуға болады жəне тағы басқалар осы қисықтың модификация-

сы болып табылады.

Өзгеріс заңдылықтары бірден аңғарылмайтын уақыт аралық 

экономикалық құбылыстарды зерттегенде тəжірибеде көбінесе 

қисындатылған (логистикалық) функция (6.5) тиімді нəтиже бе-

реді.

Модификацияланған экспонента функция сияқты қисын-

датылған (логистикалық) функцияның параметрін ЕКК əдісімен 

бірден анықтау мүмкін емес. Сондықтан бұл жолы да «Үш 

қосынды» əдісі қолданылады. Бірақ уақыттық қатардың үш 

бөліктері бойынша қосындылар басқаша тəсілмен есептеліне-

ді де, аяғында функцияның параметрлері мына қатынастармен 

анық талады:
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Керекті тиімді функция таңдап алынып оның параметрлері 

анықталғаннан кейін, осы функция зерттеліп отырған эконо ми-

калық құбылысты дəлме-дəл өрнектейтіні туралы тұжырымға 

келу үшін, оқулықтың жоғарғы бөлімдерінде келтірілген ста-

тистикалық көрсеткіштер (корреляциялық қатынас, детермина-

ция, орта квадраттық ауытқу, аппроксимацияның салыстырмалы 

қатесі, ұқсастық коэффициенті, Дарбин-Уотсон критерийі жəне 

т.б. параметрлер) анықталады.

Осы жерде, берілген динамикалық қатарда жиі үлкен ауыт-

қулар болмаған жағдайда ғана «Үш қосынды (сома)» əдісі тиімді 

екенін атап өтейік. Сондықтан осы əдісті қолданбас бұрын 

берілген қатарды «Орташа сырғымалылар» əдісімен тегістеп 

алған жөн.

Динамикалық қатарларды орташа сырғымалылар əді-
сімен тегістеу тəсілі. Орташа сырғымалылар əдісінің негізгі мақ-

саты – алғашқы динамикалық қатарлардың yt (t=1,2,…n) дең гейін 

есептелген деңгеймен ауыстырудан тұрады. Ол үшін мынадай 

əрекеттер жүргізіледі: 

1. Тегістеу қадамы m таңдалады. Есептеу əрекеттерін же-

ңілдету үшін m тақ болуы керек, яғни 3, 5. 7,..., жəне міндетті 

түрде мынадай шарт орындалуы тиіс: m < n.

2. Бірінші жəне келесі тегістелген қатардың деңгейлері үшін 

мыналар қабылданады:

1 1

1 2
1 2

1 1 1, , ... , 1 .
m m m k

t t k t
t t t k

y y y y y y k n m
m m m

− + −

= = =

= = = ≤ + −∑ ∑ ∑
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Негізінде, тегістелген динамикалық қатардың кез келген мү-

шесінің жалпы формуласы мына түрде жазылады:

11 , 1, 1 ,
m k

tk p
t k

y y k n m
m

+ −

+
=

= = + −∑

мұндағы 
1,

2
mp −=  яғни тегістелген қатардың нөмірлерін оңға 

жылжытатын көрсеткіш.

Тегістеу қадамы үлкейген сайын алғашқы деректердің ауыт-

қу мөлшері кішірейе береді, бірақ олардың нақтылы мəні де тө-

мендейді. Сондықтан тегістеу қадамының мəнін динамикалық 

қатардың өзгеру қарқынын көрсететіндей, өте аз мөлшерде қа-

былдауға ұмтылған жөн. 

Тренд модельдерінің дəлдігін жəне адекваттылығын ба-
ғалау. Экономикалық-математикалық модельдердің түріне жəне 

құру тəсілдеріне байланыссыз, оларды экономикалық құбы лыс-

тарды талдауда жəне болжауға қолдануға бола ма? - деген сұ-

раққа шешім, тек модельдердің адекваттығын, яғни модельдің 

зерттелініп отырған үдеріске немесе объектіге сəйкестігін дəлел-

дегеннен кейін қабылданады. Нақтылы үдеріске немесе объектіге 

модельдің толық сəйкестігі тəжірибеде бола бермейді, сондықтан 

оны адекваттылыққа тексеру міндеті іс.

Негізінде адекваттылық – модельденетін үдерістің негізгі 

қасиеттерін дұрыс бейнелеу жəне зерттеу деген түсінік.

Егер уақыт аралық қатардың тұрақты қайталанатын қоспалары 

дұрыс өрнектелсе, онда тренд моделі адекватты болып есептеледі. 

Бұл талап қалдық қоспалары Et = Yt - Ypt, (t=1,2,... n), уақыт аралық 

қатардың кездейсоқ қоспаларының қасиеттерін қанағаттандырса 

деген талаппен бірдей сəйкес мағыналы. Уақыт аралық қатардың 

кездейсоқ қоспаларының қасиеттері:

– қалдық реттері деңгейлерінің ауытқулары кездейсоқ;

– кездейсоқ қоспалардың таралу заңдылығы нормалды таралу 

заңдылығына сəйкес;

– кездейсоқ қоспалардың математикалық тиянақты мəні нөлге 

тең;

– кездейсоқ қоспалардың деңгей мəндері байланыссыз.
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Қалдық реттерінің осы айтылған 4 қасиетін тексергенде бар-

лығы да орындалса, онда құрылған тренд моделі адекватты деп 

есептеледі.

Сонымен эконометрикалық модельдер тұрғызғанда олардың 

адекваттылығын, яғни дəлме-дəлдігін тексеру міндетті іс. Мо-

дель дің дəлме-дəлдігі, модельдеу барысында алынған көрсет-

кіш пен нақтылы көрсеткіштердің арасындағы ауытқу шама-

лары бойынша сипатталады. Осындай есептеулер жүргізген 

кез де дəлме-дəлділіктің статистикалық көрсеткіштері ретінде: 

орта квадраттық ауытқу, аппроксимацияның салыстырмалы қате-

сі, ұқсастық коэффициенті жəне детерминация коэффициенті 

алы нады.

Барлық экономикалық болжау əдістері сияқты тренд модель-

дерімен экономикалық көрсеткіштерді болжау экстраполяция 

идеясына негізделген. Жоғарыда айтылғандай, экстраполяция 

деп өткен уақыт заңдылығының байланысын жəне қатынасын, 

соны мен қатар алдағы болашақ уақытқа дейін ұлғаюын айтады. 

Тереңірек мағынада, ол өткен жəне қазіргі уақыттағы ақпараттар 

негізінде болжап отырған көрсеткіш алдағы уақытта, келешек-

те қандай болады деген сөз. Болжау модельдерін құрған кезде 

олардың құрамында зерттеліп отырған объектінің келешектегі 

жағдайының кейбір элементтері де ескерілуі мүмкін, бірақ бұл 

модельдер өткен жəне қазіргі жағдайлардың заңдылықтары. 

Сондықтан дəлме-дəл болжау, өткен жəне қазіргі жағдай заңды-

лықтары детерминалды болса ғана, яғни мұндай жағдай заңды-

лықтары ауыспайтын объектілер мен құбылыстар да болуы 

мүмкін.

 Детерминациялық жағдай ішкі жəне сыртқы формада болуы 

мүмкін. Ішкі детерминация маңызды жəне тиянақты, оны эко-

номикалық-математикалық модельдермен сəйкестендіреді.

Сыртқы детерминация көп факторлармен анықталынады, 

сондықтан олардың барлығының əсерін ескеру мүмкін емес. Егер 

кейбір модельдеу əдістерінде, мысалға, адаптивтік экономикалық 

жүйенің сыртқы факторларының жалпы жинақталған əсерін 

ескерсе, яғни сыртқы детерминация ескерілсе, онда экономикалық 

үрдістердің бір өлшемді уақыт аралық қатармен келтірілген тренд 

модельдерін қолдану əдістері, зерттеліп отырған объектінің жəне 

құбылыстың ішкі детерминациясын да ескереді. 
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Экономикалық-динамикалық құбылысты уақыт аралық қа-

тар негізінде құрылған тренд модельдерін қолданып, экстра-

поляциялық болжау жасайтын болсақ, онда мынадай жұмыстар 

жүргізілуі тиіс:

– мəліметтерді алдын ала талдау;

  – бірнеше модельдер түрлерін (мысалға, бірнеше өсу 

   қисықтарын) қарастыру;

– модельдердің сандық параметрлерін бағалау;

– модельдердің адекваттылығын анықтау;

– модельдердің адекваттылығын (дəлме-дəлдігін) бағалау;

– ең дұрыс модельді таңдау;

– нүктелік жəне аралық болжау жасау;

– болжау жұмысын бекіту.

Бірінші алты кезеңнің орындалу реті осы бөлімде, жоғарыда 

келтірілген. Соңғы екі қорытынды кезеңді кеңінен қарастырайық. 

Тренд модельдері (өсу қисықтары) арқылы болжау негізін-

де екі кезеңнен тұрады: нүктелік жəне аралық болжау. Нүктелік 

болжауда болжап отырған көрсеткіштің жалғыз ғана мəні 

анық талады. Бұл мəн өсу қисығының теңдеуіне t-уақыттың 

(t = n+1, t = n+2 жəне т.б. болжау кезеңдеріне сəйкес) шамасын 

енгізіп, есептеледі. Мұндай болжау нүктелік деп аталады, себебі 

оны графикте нүктемен өрнектейді.

Нүктелік болжауда алдыңғы нақтылы мəліметтермен нүктелік 

болжау мəнінің сəйкес келуінің ықтималдығы өте аз. Сондықтан 

болжау барысында қосатын мəнінің орнын жуықтап табуға бо-

латындай нүктелік болжау екі жақтағы шектелген мəнімен бірге 

анықталуға тиіс. Осы екі шектеуді анықтау аралық болжау деп 

аталады. 

Болжап отырған экономикалық көрсеткіштің нақтылы мəнін 

бір ықтималдықпен анықтай алатындай аралық – сенім аралығы 

делінеді. Тренд модельдерімен аралық болжау жүргізу үшін 

сенім аралығын есептейді. Ол үшін регрессия теориясымен 

қоры тылған формула қолданылады. Динамикалық қатардың 

ста   тистикалық жиынтықтан айырмашылығы бар, сол себепті 

рег рессия теориясының қорытындысын экономикалық қатарға 

ауыстыру дұрыс та емес. Сондықтан өсу қисықтары үшін сенім 

аралығын бағалауда белгілі сақтық жəне ұқыптылық қажет. 

13–1547



194

Статистикалық жиындар үшін жасалған əдістер, болжайтын 

көрсеткіштің бағасының стандартты қатесін, болжау уақыттың 

алшақтығына, уақыт аралық қатардың деңгейлерінің санына жəне 

болжаудың нақтылық деңгейіне байланысты сенім аралығын 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Болжайын деп отырған көрсеткіштің стандартты (орташа 

квадраттық ауытқу) қатесі (S
yp

)
 
мына формуламен анықталады:

2
( )t pt

yp

Y Y
S

n k
−

=
−

∑ ,                              (6.8)

мұнда 

Yt – уақыты t-ға сəйкес уақыт аралық қатардың деңгейі; 

Y
pt
 – көрсеткіштің тренд моделі (мысалға, өсу қисығының 

деңгейі) бойынша есептелген мəні; 

n – берілген қатардың деңгейлерінің саны; 

k – модель параметрлерінің саны. 

Тренд түзу сызық болған жағдайда сенім аралығын есептеген-

де, жоғарыдағы формулаға ұқсас қосалқы регрессия формуласын 

қолданады. Сөйтіп мұндай жағдайда сенім аралығы Uy мына фор-

муламен есептеледі:

2

( ) 2

1 3( 2 1)
1 ,

( 1)α+
+ −= ± + +

−y p n L yp

n L
U Y t S

n n n
          (6.9)

мұнда 

L – болжау қашықтығы (терендіcі); 

Yp(n+L) – n+L-мезгіліндегі болжау нүктесі; 

n – уақыт аралық қатардың саны; 

Syp – тренд моделі арқылы, яғни жоғарыдағы келтірген форму-

ла бойынша есептелген, болжап отырған көрсеткіштің стандарт-

ты қатесінің бағасы;

t
ά
 – мəнділік деңгейі α  жəне бостандық дəреже саны n-2 тең 

болғандағы – Стьюдент критерийінің кестелік мəні. 

Егер Стьюдент критерийі мен түбір өрнегін К-мен белгілесек, 

яғни:
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2

2

1 3( 2 1)
1 ,

( 1)α
+ −= + +

−
n L

K t
n n n

онда сенім аралығының формуласы мына түрде жазылады: 

Uy = Yp(n+L) ± SypK .                         (6.10)

Экспоненциалды өсу қисығы жəне асимптотасы (экспонен-

ті модификациаланған, Гомперц қисығы, логистикалық қи сық) 

белгілі өсу қисықтары үшін де сенім аралығы осы (6.10) формула-

мен есептелінеді. 

Сонымен сенім аралығын есептейтін формула əртүрлі сы-

нып тағы тренд модельдері үшін əртүрлі, бірақ олардың əрқай-

сысы болжаудың динамикалық жағын бейнелейді, яғни болжау 

қашықтығы өскен сайын болжау көрсеткішінің сенімділігі тө-

мендейді.

Кейбір формулалардың  күрделілігіне қарамай, нүктелік жəне 

аралық болжауларды есептеу техникалық түрде өте қарапайым 

орындалады. Экономикалық құбылыстың тұрақтылығын  маңыз-

ды жəне терең талқылау үшін, оқылып отырған деректердің ва-

риациасын ескере отырып, əр экономикалық құбылысқа болжау 

ауытқуының  оптималды ұзындығын жеке-жеке анықтайды. Бұл 

ұзындық бір жылдық уақыт аралық қатар деректері үшін олардың  

көлемінің үштен бір бөлігіндей ғана болуы мүмкін.

Өсу  қисығының моделін қолданып,  болжау жүргізуге арнал-

ған уақыт аралық қатар қандай  тереңдіктен (өткен кезеңдердің 

ұзындығы) таңдап  алынуы керек, яғни деректер  сұрыпының кө-

лемі қандай болуы керек? – деген заңды сұрақ туады. Бұл сұраққа 

жауап беру сөзсіз өте маңызды іс. Алдын-ала ештеңе де белгісіз 

болса, онда сұрыптың көлемі терең болған сайын, өсу қисығының 

моделінің сенімділігі артады. Егер даму үдерісі  циклмен сипат-

талса, онда өсу қисығына керекті деректерді бірінші циклдың 

ортасынан бастап ақырғы циклдың ортасына дейін жинаған 

дұрыс. 

Егер уақыт аралық қатар əртүрлі ауытқудағы трендтермен 

си патталса, онда ауытқуы ерте басталған кейбір трендтерді қыс-

қартып тастаған жөн. 

Экономикалық динамиканың тренд модельдерін қолданып 

экстраполяциялық болжау жасағанда, соңғы кезең – болжауды 
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сенімділеу немесе тиянақтау (верификация прогноза) өте ма-

ңызды.

Кез келген дескриптік модельдерді (мұндай модельдерге 

тренд модельдері жатады) сенімділеу деп айқын анықталған, 

жал пы факторлармен өрнектелген нақтылы экономикалық даму 

заң дылығын, осы модельдердің нəтижелерімен салыстыру ісін 

айтады.

Болжау моделін сенімділеу көптеген критерийлер жиынын 

есептеп, оларды кестелік мəндерімен салыстыру жəне жан-жақты 

талдау нəтижесінде болжау сапасын бағалау болып есептеледі. 

Сенімділеу кезеңінде, болжау нəтижесінің сапасының бағасы 

емес, болжау көрсеткішін есептеген əдісті бағалайды. Мұндай 

жағдай осы күнге дейін болжау нəтижесінің сапасын бағалауға 

ұтымды шешім табылмағандығын білдіреді.

Болжау жұмысы ешқандай нəтиже бермеген күннің өзінде, 

яғни табылған көрсеткіштің мəні сенімді болмаған жағдайда,  оны 

ешқандай да пайдасы жоқ деп айтуға болмайды. Егер қолданушы 

болжау мəнін, яғни болып жатқан құбылысты бақылай алса жə-

не экономикалық үдеріске əсер ете алатындай болса, онда оның 

болжаған ақпараты өзіне керек іске асыра алғаны. Керек емес 

бағытта алдыңғы кезеңді болжаған  көрсеткішті де қолданушы  

осылай іске асыра алады; мұндай болжауды өз бетінше құрамын 

өзгерту (самодеструктивным) деп атайды. Егер болжау арқылы 

қолданушыны қанағаттандыратын құбылыстың дамуы анықталса, 

онда оны болжаудың ықтималдығын өсіретіндей мүмкіндігі өседі. 

Мұндай болжауды өз бетінше түзелетін (саморегулирующий) деп 

атайды. Сөйтіп, болжаудың құндылық көрсеткіші жəне сенімділігі 

ғана емес, оның қолданушыға пайдалылығы да маңызды. 

Болжаудың дəлдігін болжау қателігінің (яғни зерттелініп 

отырған көрсеткіштің нақтылы мəнімен жəне оның болжанған  

мəнінің  айырмасы) шамасымен бағалайды. Демек, мұндай айы-

рымды тек  екі жағдайда ғана анықтауға  болады. Шындығында, 

болжау аралығы бітті жəне болжап отырған көрсеткіштің нақты-

лы мəні белгілі немесе болжау өткен кезеңнің бір мерзімдеріне 

жүргізілді, ал сол мерзімде зерттеліп отырған көрсеткіштің мəні 

белгілі болса, болжаудың дəлділігі анықталады.
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Екінші жағдайда ақпарат екі бөлікке бөлінеді. Бірінші бөлігі 

ертерек өткен кезеңнің мəліметтері, олар өсу қисығы  моделінің 

параметрлерін табу үшін қажет. Ал екіншісі – қазіргі кезеңдегі  

мəліметтер, олар өсу қисығымен модельдеудің нəтижелері ре-

тінде қарастырылады. Осылай табылған болжаудың қатесі ай-

тар лықтай (елеулі) дəрежеде пайдаланған болжау əдістемесінің 

дəлдігін сипаттайды.

Бір болжаумен дəлдікті тексеру, яғни болжамдау үдерісінің 

сапасын бағалау жеткіліксіз. Себебі бұл мəн кездейсоқ болуы 

мүмкін. Барлық болжау саны белгілі жəне  қанша рет аралық бол-

жаулар жүргізілгені белгілі  болса, онда болжау сапасы қарапайым 

өлшеммен-ақ бағаланады. Бұл өлшем (k- белгілесек) мына фор-

муламен есептеледі:

pk
p q

=
+

,                                    (6.11)

Р - нақтылы  мəліметтермен дəлелденген болжау саны;

q - нақтылы мəліметтермен дəлелденбеген болжау саны. 

Бірақ тəжірибелік жұмыста, болжау қашықтығы əлі біткен 

жоқ жəне болжанған көрсеткіштің нақтылы  мəні белгісіз болған 

жағдайда болжау сапасын анықтау күрделі мəселе болып қала 

береді. Мұндай жағдайда сенім аралығын өте жақын беретін мо-

дель дəлдігі ең  сенімді модель деп  есептеледі. Тəжірибеде, бар-

лық уақытта бірден болжау моделін тұрғызу мүмкін емес, сон-

дықтан экономикалық динамиканың тренд модельдерін тұр ғызу 

жұмысы бірнеше рет қайталануы  мүмкін.

6.3 Адаптивті модельдер жəне олармен болжау

Қысқа тез  болжау жүргізуде, сонымен қатар сыртқы жағ-

дай дың өзгерістері жəне зерттеліп отырған үдерістің ақырғы 

нə тижелері маңызды болған жағдайда, уақыт аралық қатар дең-

гейінің бірдей бағаланбайтынын ескеретін адаптивті  модельдер 

өте  ыңғайлы болып есептеледі. 

Болжау жасаудың адаптивті модельдері – қалыпты жағдайдың 

өзгеруіне байланысты  өзінің құрылысын жəне параметрлерін 

тез ыңғайластыруға қабілетті, мəліметтерін  бақылап шектейтін 
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(дисконтирования)  модельдер.  Өсу қисығы моделі сияқты, адап-

тивтік модельдердің  құралы – бір ғана фактор – ол уақыт. Сон-

дықтан ол жалғыз факторлы (уақыт) математикалық модель.

Жоғарыда келтірілген «Өсу қисықтарының» модельдеріне 

қарағанда, адаптивті  модельдердің  параметрлерін бағалау əре-

кеттерінде біраз айырмашылықтар бар. Мысалға, алғашқы дерек-

тердің қатар деңгейлеріне жəне ағымдағы деңгейіне, сонымен 

қатар əсері қаншалықты күшті болуына байланысты, оларға əр-

түрлі салмақ беріледі. Осы əрекеттің арқасында ағымдағы өзге ріс 

заңдылықтарында болатын кез келген ауытқуларды сөзсіз ескере 

аламыз. 

Барлық адаптивті модельдер екі топқа негізделген: орташа 

сырғымалы (ОС-модельдер) жəне авторегрессиялы (АР-модель-

дер).

Орташа сырғымалы (ОС-модельдер) əдісінің əрекеті бой-

ынша, ағым деңгейінің бағасы барлық алдыңғы деңгейлердің 

өл шенген ортасы болып есептеледі. Зерттеген кезде ақырғы дең-

гейден  қашықтаған сайын, оның өлшенген салмағы  кеми береді, 

яғни зерттеу соңғы  бақылау аралығына жақындаған  сайын, оның 

ақпараттық құндылығы көбейе береді. Мұндай модельдер ағым 

өзгерістерін нақтылы бейнелесе де, ауытқу деңгейін таза түрінде 

көрсете алмайды.

Авторегрессиялық тəсілде (АР-модельдер), алдыңғы дең-

гейлердің біразының қосындылары, ағым деңгейінің бағасы 

жəне бақылаулардың салмақ коэффициенттері өсу немесе кему 

тəр тібімен орналаспаған деп есептелінеді. Сонымен қатар бақы-

лаудың ақпараттық құндылығы олардың модельдеу деңгейіне 

жақын жатқанымен емес, байланыстарының тығыздылығымен  

анықталады.

Адаптивті модельдерді құрудың жалпы тəртібі мыналардан 

тұрады.  Бірінші – деңгей қатарының алғашқы бес мүшесімен мо-

дельдің параметрлері бағаланады. Алынған модельмен алға бір 

қадам  болжау жасалады да, осы мəннің нақтылы деңгейден ай-

ырмашылығы болжаудың қатесі деп есептеледі. Осы қатені мо-

дельді түзету жұмысына пайдаланады. 

Параметрі түзетілген модельмен келесі мерзімге болжау ба-

ғасы есептеледі жəне əрі қарай басқа мерзімге болжау осы тəр-

тіппен жүргізіле береді.
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Сөйтіп  модельде қайта-қайта  жаңа ақпараттар қолданылады 

да, ең соңғы  зерттеуде табылған заңдылық сол мерзімдегі жүйенің 

даму ағымын бейнелейді. 

Тəжірибеде статистикалық болжау жүргізгенде көбінесе  екі 

түрлі ОС-модельдер  негізінде құрылған модельдер  қолданылады. 

Оларды Браун жəне Хольт модельдері [19] деп атайды жəне 

біріншісі екіншісінің жекеленген түрі. Бұл модельдер болжау 

объектісінің дамуының тұрақты өзгеретін параметрлерін жəне 

сы зықтық даму ағымын бейнелейді.

Браун моделі (экспоненциалдық тегістеу моделі). Браун 

моделі жалғыз сызықтық даму ағымын ғана емес,  басқа да даму 

ағымы жоқ кездейсоқ үдерістерді, сонымен қатар даму ағымы 

парабола сияқты болатын құбылыстарды да бейнелейді. Осыған 

байланысты Браун моделін мынадай түрлерге бөледі:

 – даму ағымы жоқ үдерістерді бейнелейтін, нөлдік реттегі;

Мұндай  модельдің параметрі А
0
 (ағым  деңгейінің бағасы), 

k – алға болжау қадамы, мына  формула  арқылы жүргізіледі: 

– нөлдік реттегі модель: Y(T+K) = A0, осы түрдегі модель 

«өзіндік» деп аталады, себебі ол өзін өзі анықтайды, яғни «қанша  

болса, сонша болады»;

 – бірінші реттегі модель (Y(t+k) = A0 +A1k), мұндағы А0 – 

ақыр ғы деңгейге жақын жəне осы деңгейдің заңды құрылымын 

көрсететін коэффициенттің мəні; А
1
 – бақылаудың соңғы ауыт-

қуындағы ағымын анықтайтын өсім коэффициенті, ол ерте ке-

зеңдердің  өсім жылдамдығын (шындығында өте аз дəрежеде) 

бейнелейді;

 – өзгермелі «жылдамдықты» жəне «үдеулі» парабола сияқты 

түрде даму ағымын бейнелейтін, екінші реттегі модель. Мұндай  

модельдің үшінші параметрі (А
2
) болады. Болжау мына фор-

мула арқылы жүргізіледі:  Y(t+k) = A0 +A1 k + A2 k2, мұндағы А
2
 – 

ағымдағы өсімнің немесе «үдеудің» бағасы.

Зерттеліп отырған құбылыстың өзгеру заңдылықтары тура-

лы білімге сүйеніп, үдерістің графиктегі көрінісін көзбен тал-

дап (тренд бар ма, ол сызықтық функцияға жақын ба?) анықтап, 

модель түрін  алдын-ала (априорно) болжайды. Немесе  ретрос-

пектрлік болжау аралығында (математикалық тілде бұл істі «ин-

терпретация» деп атайды) барлық əртүрлі реттегі модельдердің 
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статистикалық сипаттарын салыстырып «алдын-ала тексеру жə не 

қателесу» əдісімен модельдің түрі  туралы  шешім қабылданады.

Сызықты адаптивті Браун моделін тұрғызу кезеңдерін қа-
рас тырайық.

1-ші кезең. Уақыт аралық қатардың бірінші бес нүктесі бой-

ынша А0 жəне А1 параметрлерінің бастапқы мəндерін ең кіші  

квадраттар əдісімен анықтаймыз да, сызықтық функцияны тұр-

ғызамыз (жоғарғы тақырыптарда айтылғандай математикалық 

статистикада мұндай əрекетті аппроксимациялау деп атайды):

Yp (t) = A0 +A1t, (t= 1, 2, ..., 5).

2-ші кезең. Тұрғызылған моделді Браун моделі деп атайды. 

Осы модельді қолданып алға бір қадам (k =1) болжау жасалады: 

Yp (t, k) = A0 (t) +A1(t)· k .

3-ші кезең. Қарастырылып отырған экономикалық көрсеткіш-

тің есептелген мəні Yp(t,k) нақтылы мəнімен Y(t) салыстырып, 

екеуінің айырмасын есептейміз, k=1 болғанда: e(t+1) = Y(t+1) – 
Yp(t,1), мұндағы e(t+1) – болжау бағасының қатесі делінеді.

4-ші кезең. Есептелген болжау бағасының қатесі бойынша 

модельдің параметрлеріне түзету енгізіледі, яғни Браун моделі 

модификацияланады: 

A0(t) = A0 (t-1) + А1(t-1)+ (1- β 2) e(t);
A1(t) = A1 (t-1) + (1- β )2 e(t),

мұнда β  мəні 0-ден 1-ге дейін өзгеретін жəне ( 1α β+ = ) өте кеш 

ба-қыланған мəліметтердің сенімділік дəрежесін белгілейтін, 

айқын бір уақыт аралығында мəліметтердің құнсызданғанын си-

паттайтын, мəліметтерді ыдыратпай, бір контурда ұстайтын коэф-

фициент. β  –коэффициентінің оңтайлы мəні бір математикалық 

əрекетті қайта-қайта қайталау, яғни «итерация» əдісімен ізделінеді 

немесе мына формуламен есептеледі: 

β  = (N – 3)/(N – 1),                         (6.12)

мұнда N – уақыт аралық қатардың ұзындығы; 

    α  – тегістеу параметрі (α  =1- β ); 

        e(t) – алға бір қадам мына мерзімде (t-1)   

  есептелінген болжау деңгейінің Y(t) қатесі. 
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5-ші қадам. А
0
 жəне А

1
 параметрлері түзетілген модель бой-

ынша келесі мерзімге болжау жасалады. Егер t<N болса, онда 

3-ші кезеңге өтеміз. Егер t=N болса, онда құрылған модельмен 

алдағы кезеңдерге болжау жасалады. 

6-шы кезең. Өсу қисығының сызықтық моделі үшін болжау 

сенім аралығы анықталады.

Мысал қарастырайық. Алматы облысының бірнеше фер-

мерлік шаруашылықтары бойынша сызықтық Браун моделімен 

бір сиырдан бір жылда алатын жалпы сүт өніміне (кг) болжау 

жасайық. Осы көрсеткіштің алғашқы уақыт қатары 20 деңгейден 

тұрсын, яғни Y(t): 3300, 3350, 3340, 3360, 3420, 3390, 3380, 3400, 

3390, 3410, 3420, 3425, 3370, 3405, 3415, 3395, 3385, 3393, 3390 

жəне 3380.

Осы уақыттық қатардың бірінші бес нүктесі бойынша А0 
жəне А1 параметрлерінің бастапқы мəндерін ең кіші  квадрат-

тар əдісімен анықтаймыз да,  сызықтық  функцияны тұрғызамыз 

(6.2-кесте).

Адаптивті болжау тəртібін қолданайық. Параметрлердің ал-

ғашқы бағаларын бірінші бес нүктелер арқылы (6.2-кесте) ең кіші 

квадраттар əдісімен мына формулалармен есептейміз:

 ( )
( )1 2

[( ) ] 250 25,
10

op op

op

t t Y t Y
A

t t

− −
= = =

−
∑

∑
A

0
 = У

op
 – A

1
 · t

op
 = 3354 – 25 · 3 =3279, 

мұндағы t
op

 – фактордың (уақыт нөмірінің) орташа мəні; 

           У
ор

 – зерттелініп отырған көрсеткіштің орташа мəні 

           (у
ор

 = 16770:5 = 3354;  t
op

=3).

6.2-кесте

Модельдің параметрлерінің алғашқы мəндерін бағалау

t Y(t) (t-top)(t-top) Y(t)-Yop t-top (t-top)(Y(t)-Yop)
1 3300 4.0 -54 -2 108

2 3350 1.0 -4 -1 4

3 3340 0.0 -14 0 0

4 3360 1.0 +6 1 6

5 3420 4.0 66 2 132

15 16770 10.0 0 0 250
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К = 1 тегістеу параметрін α  = 0,4-ке тең деп қабылдайық. Əр 

қадам сайын Браун моделінің есептелген параметрлері 6.3-ші ке-

стеде келтірілген. Ең соңғы қадамда мынадай модель алынды:

 Уе(N+K) =3389,9+0,6K.

 K=1 жəне K=2 мəндерін орнына қойып, осы модель арқылы 

нүктелік болжау бағаларын аламыз, ал болжау аралығы мына 

формуламен есептеледі:

( )
( )

2

2

1
( ) 1α

⎧ ⎫⎛ ⎞+ −⎪ ⎪⎜ ⎟= + + ⎨ ⎬
⎜ ⎟−⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭∑

op

ye

op

N K t
U K S t

N t t
,                (6.13)

мұнда 

 S
ye

 – аппроксимациялаудың орта квадраттық ауытқуы;

  tα  – берілген α  -мəнділік деңгейіндегі Стьюдент   

 критерийінің кестелік мəні (2-қосымшаны қараңыз).

Бір сиырдан өндірілген жалпы сүт өніміне Браун моделімен 

болжау жүргізейік (6.3-кесте).

Берілген деректер графигін аппроксимациялау жəне болжау 

нəтижесі 6.1-суретте көрсетілген. Графиктегі 1-ші қатар нақтылы 

деректер де, ал 2-қатар – Браун моделі бойынша есептелген мə-

ліметтер. Графикте алға екі қадам нүктелік болжаудың шамалары 

(олардың сан мəні Браун моделі бойынша есептелген, 6.3 –кестені 

қараңыз) келтірілген. Болжау аралығының мəнін 6.3-ші кестедегі 

мəліметтерді қолданып, (6.13) формуламен есептейді. Олардың 

мəні нүктелерге сəйкес мынадай: 

U(1) = ± 36,5; U(2) = ± 36,9. 

6.3-кесте

Браун моделінің параметрлерінің бағалары

t Y(t) A0 A1 Ye (t) e(t)

0 - 3279,0 25,0 - -
1 3300 3300,4 27,4 3304,0 -4,0
2 3350 3346,0 25,4 3325,0 25,0
3 3340 3345,5 22,9 3374,4 -34,4
4 3360 3361,3 21,6 3368,4 -8,4
5 3420 3414,1 27,5 3382,9 37,1
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6 3390 3389,5 28,0 3386,6 3,4

7 3380 3377,0 31,0 3361,5 18,5

8 3400 3401,3 29,7 3408,0 -8,0

9 3390 3396,6 22,0 3431,0 -41,0

10 3410 3411,4 20,6 3418,6 -8,6

11 3420 3421,9 18,7 3432,0 -12,0

12 3425 3427,5 16,2 3440,6 -15,6

13 3370 3381,8 4,4 3443,6 -73,7

14 3405 3402,0 7,4 3386,2 18,8

15 3415 3414,1 8,3 3409,4 5,6

16 3395 3399,4 3,9 3422,4 -27,4

17 3385 3387,9 0,4 3403,3 -18,3

18 3393 3392,2 1,2 3388,3 4,7

19 3390 3389,5 0,7 3393,4 -3,4

20 3390 3389,9 0,6 3390,2 -0,2

21 3390,5

22 3391,1

Фермерлік қожалықтар

6.1-сурет. Браун адаптивтік моделімен (тегістеу параметрі 0,4) аппрокси-

мациялау жəне онымен жасалған болжаудың нəтижесі
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Енді алғашқы жағдайды анықтау барысында уақыттық қатар 

моделі екінші реттегі параболамен адекватты жазылатынына көз 

жеткіздік делік, яғни:
2

0 1 2= + +ty a a t a t ,

жəне осындай адаптивті модель тұрғызу қажет болсын. Ол 

үшін Браун формуласымен бірінші кезекте экспоненциалдық 

тегістеу параметрі анықталады: 2 / ( 1),nα = +  мұндағы n – тегістеу 

аралығына жататын бақылау саны.

Жоғарыдағы сызықтық адаптивті модель тұрғызудағы баян-

далған алгоритм бойынша басқа экспоненциалдық тегістеу көр-

сеткіштері мынадай формулалармен есептеледі:

– алғашқы жағдай:

[1]
0 0 1 22

[2]
0 0 1 22

[3]
0 0 1 22 ;

1 (1 ) (2 )
( ) ;

2

2(1 ) (1 ) (3 2 )
( ) ;

3(1 ) 3(1 ) (4 3 )
( )

2

α α α
α α

α α α
α α
α α α

α α

− − ⋅ −
= − + ⋅

− − ⋅ −
= − +

− − ⋅ −
= − +

A y a a a

A y a a a

A y a a a

– экспоненциалдық орташалар:

[1] [1]

1

[2] [1] [2]

1

[3] [2] [3]

1

( ) (1 ) ;

( ) ( ) (1 ) ( );

( ) ( ) (1 ) ( );

α α

α α

α α

−

−

−

= + −

= + −

= + −

t t t

t t t

t t t

A y y A

A y A y A y

A y A y A y

– болжау моделінің жаңа негізгі параметрлері:

[1] [2] [3]

0

[1] [2] [3]
21

2
[1] [2] [3]

22
;

3 ( ) ( ) ( );

(6 5 ) ( ) 2(5 4 ) ( ) (4 3 ) ( ) ;
2(1 )

( ) 2 ( ) ( )
(1 )

α
α α α

α

α
α

= − +

= − − − + −
−

= − +
−

⎡ ⎤⎣ ⎦

⎡ ⎤⎣ ⎦

⎡ ⎤⎣ ⎦

t t t

t t t

t t t

a A y A y A y

a A y A y A y

a A y A y A y
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– болжау жүргізетін модель:

2

( ) 0 1 2

1

2
;

+
= + +

p n L
y a a t a t

– болжау сенім аралығы:

3 3
( ) 2 3 3 ( ).α α α α+ += ± + + ⋅ +t L p n L y

U y t s t L

Жоғарыда келтірілген болжау сенім аралығын есептейтін 

(6.13) формуланы іс жүзінде қолдану барысында уақыттық қатар 

санына жəне болжау тереңдігіне байланысты болжау нəтижесі-

нің нақтылы мəні біраз өзгеріске ұшырауы мүмкін. Аталған 

кемшіліктерді болдырмау мақсатта оқулықтың авторлары осы 

көрсеткіш үшін мынадай формула ұсынады:

( )

2

2

1
( )

1 ( )
,α+ +

=
∑ −

+ + −= ± +y p n L y n L

i
i

t t

n n L t
U y t s

n                (6.14)

мұндағы 

ti – уақыттық қатардың реттік нөмірі (i = 1,2,…, n);

L – болжау кезеңдердің реттік нөмірі (L = 1,2,…,τ );
τ – болжау кезеңдерінің саны; 

t – алғашқы қатардың жəне болжау кезеңдерінің нөмір лерінің

қосындыларының ортасына сəйкес, мына формуламен есеп-

телетін: 

1

/ ( )
n L

i
i

t t n L
+

=

= +∑ , уақыт нөмірі.

Болжау моделі екінші жəне одан да жоғары реттегі полином 

түрінде қаралатын болса, онда болжаудың сенім аралығын есеп-

теу үшін оқу құралының авторлары мынадай формула ұсынады:

4 2 2 4
2

1 1

4 2 22

1 11

( )

2( ) ( )

( )

1 ( )
α

+ +

= =
+ ++

= ==

+

− + + +∑ ∑

−∑ ∑∑

+ += ± + + ⋅

n L n L

i i
i i

n L n Ln L

i ii i ii

y p n L y

t n L t n n L

n t tt

n n L
U y t s

n  

(6.15) 
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Есеп беру уақыты бақылау кезеңінің ортасына 0.t =  кө-

шірілуіне байланысты берілген формула біраз жеңілдетілді. 

Басқа да қисық сызықтық модельдер үшін болжау сенім 

аралығын есептеуде осы формуланы пайдалануға болады. 

Браун жəне Хольт модельдеріндегі тегістеу параметрлері, 

бақылау қатарының өзгеруіне байланысты модельдің бейімделу 

дəрежесін сипаттайды. Даму барысындағы өзгерістерге модель 

қандай жылдамдықпен əсер жасайтынын анықтаймыз, яғни өз-

герістер көп болған сайын модельдің əсерлігі тездетіледі. Се бебі 

қалыпты жағдайда тиянақты қатар үшін əсерлік шама үлкен, ал 

тиянақсыз қатарлар үшін əсерлік шама азаяды. Əртүрлі болжау 

тəсілдерінде оларды анықтаудың бірнеше жолдары бар. 

Алға бір қадам болжау жасаудың қателігі аз болу үшін, олардың 

шамасын бір мəнге бекітіп қояды да, ол шаманың ең дұрыс мəнін 

сұрыптау əдісімен таңдайды. Компьютер қолданылса, мұндай 

қиын есептеулер жеңіл орындалады. 

Осы тəсіл сияқты динамикалық өзгерістердің де тегістеу 

параметрлерін анықтауға болады. Мұндай жағдайда эволюциялық 

жəне симплекс-жоспарлау əдістерін қолданғанда ортаға бейімделу 

(адаптация) параметрі əр қадам сайын тұрақты ауысып отырады, 

яғни тегістеу параметрлеріне бірнеше мəн беріледі. 

Сонымен экспоненциялдық тегістеу əдісінің көмегімен адап-

тивтік болжау модельдерін тұрғызғанда, тегістеу пара метрінің 

(α ) оңтайлы деңгейін таңдау ең негізгі мəселе болып есепте-

леді. Тек білетініміз – α -ның əртүрлі мəнінде болжау нəтижесі 

əртүр лі болатыны. Тегістеу параметрінің α  оңтайлы мəнін бірден 

анықтайтын əзірге дəлме-дəл əдіс жоқ. Сондықтан осы деңгейді 

анықтау үшін көптеген машиналық (компьютерлік) зерттеулер 

қоюға тура келеді.

Батыстың статистикалық жəне эконометрикалық пакеттерінде 

α -ң оңтайлы мəнін іздеу, кестенің торларына орналасқан оның 

мəндерін бірінен кейін бірін зерттеу арқылы орындалады жəне 

болжау қатесінің ең кіші дисперсиясы алынған жағдайдағы α -ң 

мəні оңтайлы делінеді.

Қарастырылып отырған уақыттық катарда автокорреляциялық 

құбылыс барлығын Дарбин-Уотсон критерийімен бағалайды. Ол 

мына формуламен есептеледі: 
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мұндағы еi – уақыттық қатардағы і–ші нақтылы мəнмен ре-

грессия теңдеуімен есептелген мəннің айырымы ( ˆ ,i i ie y y= −  

i = 1,...,n). 

Дарбин-Уотсон критерийінің екі деңгейлік жоғарғы dU жəне 

төменгі dL шектік мəндері мынадай q (q = 0,05; 0,025 жəне 0,001) 

деңгейдегі мəнділікпен əртүрлі n көлемдегі бақылауға жəне 

бірнеше белгісіздерге k (k=1,2,…,5) есептеліп, олардың стандарт-

ты мəні арнайы кестеде келтірілген (4-қосымшаны қараңыз). Егер 

келтірілген формуламен d есептелген мəні dL кіші немесе 4 – dL 
тең немесе үлкен болса, яғни 4 – dL ≤ d ≤ dL, онда оң мəнді автокор-

реляция бар, ал егер мына жағдай орындалса dU ≤ d≤ 4 – dU, онда 

автокорреляция жоқ деп есептеледі. Мынадай жағдай 4 – dL ≤ d 
≤ 4 орындалса, теріс мəнді автокорреляция болатындығы туралы 

гипотеза қабылданады.

Сұрып жиын саны 15-тен кіші болған жағдайда Дарбин-

Уотсон d критерийінің кестелік (dU жəне dL) мəні болмайтыны, 

оның ең негізгі кемшілігі. Мұндай жағдайда қатар деңгейінің 

бір-бірімен байланыссыздығын дəлелдеу үшін автокорреляция 

коэффициенті ra қолданылады. Осы көрсеткішті жуықтап, мына 

формуламен есептеуге болады:

1 ,
2a
dr = −

Мұндағы d – Дарбин-Уотсон критерийінің есептелген мəні. 

Осы көрсеткіштің ra есептелген мəні оның кестелік rak мəнімен 

(бостандық дəреже f = n, 5-қосымшаны қараңыз ) салыстыры-

лады. Егер мынадай жағдай: ra < rak орындалса, онда уақыттық 

қатар байланыссыз делінеді, яғни автокорреляция жоқ. 

Автокорреляциялық құбылыс бар болған жағдайда, уақыттық 

қатар авторегрессиялық əдістермен модельденеді.

Авторегрессия əдістерімен модельдеу. Авторегрессия (АР) 

модельдерінде үдерістің ағымдағы мəні оның алдыңғы мəнінің 
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кездейсоқ компоненттерінің сызықтық комбинациясы түрінде 

беріледі. 

Осы модельдің ретін (p) анықтау, яғни модельдерді АР(p) 

сəй кестендіру деген ұғымды түсіндіреді. Модельді тұрғызудағы 

алдын-ала жасалатын жұмыстың алғашқы ісінің бірі, оны тия-

нақты бір үдеріске қолдану. Осы жағдайға байланысты, ағымда 

өзгеру реті бар, алғашқы бақылау қатарын тиянақты (осы қатарға 

жақын) қатарға ауыстыру (көшіру) жұмысы да терең мағыналы 

жəне оны модельді сəйкестендіру ұғымына жатқызуға болады. 

Осы мəселені шешудегі ең көп таралғандарының бірі – ай-

ырымды бірінен кейін бірін табу, яғни қатардың біріншісінен 

екіншісін алып, бірінші айырымды анықтау, содан кейін екінші 

айырымға өту жəне т.с.с. 

«Таза» авторегрессиялық үдерістерде жайлап сөнетін автокор-

реляциялық функция (АКФ) кездеседі. Мұндай жағдайда модель-

дің реті жөнінде уақыт аралық қатардың кештеу бір бөлшегі 

(ЛАГ) таңдап алынады, осыдан кейін барлық жекеленген автокор-

реляциялық функциялардың (ЖАКФ) шамасы əсерсіз қалады. 

Бірақ тəжірибеде оңай сəйкестендірілетін үдерістер өте сирек 

кездеседі. Сондықтан қате немесе тексеріп көру əдістемесімен 

бірнеше альтернативтердің (мүмкін бола алатындай ұйғарымдар) 

ішінен модельдің ретін таңдайды. Стандартты ауытқудан (1/N) 

артық, реттері ЖАКФ-мен сəйкес келетін бірнеше модельдерді 

альтернативті модельдеудің ішіне қосады. Айырым қатарын 

өңдеген кезде кейде АКФ-ға көңіл аударған жөн. Бұл кезде 

модельдің реті АКФ-тың максималды мəніне сəйкес жəне ол 

стандартты ауытқудың шамасынан артық болғаны дұрыс.

АР-моделін қарқынды үдеріске қолдана алатындай жағдай 

жасау үшін, бірінші кезеңде тұрақты қатар қалыптастырады, 

яғни алғашқы уақыт қатарынан мына Z(t) (t=1,2,…,N – d) бірінші 

немесе екінші айырымдар (d=1 немесе 2) қатарына өту арқылы 

қарқынды жоғалтады. 

Z(t)=Y(t), t=1,2,…,N мына жағдайда d=0;
Z(t)=Y(t+1) – Y(t), t=1,2,…,N –1 мына жағдайда d=1;
Z(t)=Z(t+1) – Z(t), t=1,2,…,N –2 мына жағдайда d=2.
Мысалға, бірінші айырымдар қатары өсу қарқыны сияқты 

қалыптастырылады, яғни екі көрші деңгейлер айырымын бірінен 
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кейін бірін анықтайды. Осыған сəйкес р-реттегі АР(р) – моделінің 

түрі мынадай болады: 

Z(t) = A0 + A1 ·Z(t – 1) + A2·Z(t–2) +…+ Ap·Z(t– p).

Көрсетілген модельдің параметрлері, оның күрделілігін 

ескере отырып, ЕКК əдісімен немесе адаптивтік сүзгілеу (АСƏ) 

əдісімен есептеледі. Осы əдістерді қолданғанда модельді алдын-

ала ұғымдандырады, яғни айырым (d) қатарының ретін жəне мо-

дель ретін (p) анықтайды. Осы көрсеткіштерді дұрыс анықтау өте 

жауапты іс.

Ұтымды айырым қатарын анықтаудағы ең қарапайым тəсіл 

бойынша бірінші кезекте əр қатар үшін айырымдарды (d=0,1,2,…), 
олардың дисперсиясын, яғни олардың деңгейлерінің Z-тің орта-

ша мəнінен (Z
ор

) ауытқу квадраттарының қосындыларының ор-

таша мəнін есептейді. Деректерді əрі қарай өңдеу үшін, осы 

көрсеткіштің минималды мəні бойынша ұтымды айырым қатары 

анықталады.

Модельдің ретін ұғындыру үшін автокорреляциялық функция 

қолданылады. Оның мəні мына формула бойынша есептеледі:

{ } 2

1 1

( ) ( ( ) ) ( ( ) ) / ( ( ) ) ,
n m n

op op op
t t

r m Z t Z Z t m Z Z t Z
−

= =

= − ⋅ − − −∑ ∑
мұндағы

 n – тұрақты қатар деңгейлерінің саны (n=N - d);
  m – автокорреляция коэффициентінің нөмірі (m < n/3). 
Ұтымды модельдің реті үшін максималды мəнді автокорреля-

ция коэффициентінің r(m) нөмірі қабылданады. Сөйтіп, ағымдағы 

деңгейлерге үлкен əсер ететін р – деңгейі модельде қолданылады. 

ЕКК əдісінің талабына сəйкес жинаңқы жəне құрама түрінде мы-

надай р–деңгейлі жүйе қалыптастырылады:

1 1

( ) ( ) ( ) 0.
pn

j
t p j

Z t j Z t A Z t j
= + =

⎛ ⎞
− ⋅ − − =⎜ ⎟⎝ ⎠∑ ∑

Мысалға, p=2 үшін жүйенің түрі: 

2
1 2

2
1 2

( 1) ( 1) ( 2) ( 1) ( ),

( 1) ( 2) ( 2) ( 2) ( ).

A Z t A Z t Z t Z t Z t

A Z t Z t A Z t Z t Z t

− + − − = −

− − + − = −
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

14–1547
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Жүйеде қосындылар t бойынша 3-тен (n = N – d)-ға дейін, 

яғни t=3 …n = N – d жүргізіледі.

Көрсетілген жүйені шешу арқылы  коэффициенттері анық-

талады. Бос мүшенің бағасы мына қатынас арқылы табылады:

0 1 2[1 ( ... )].op pA Z A A A= − + + +

Тұрғызылған модель бойынша айырым қатарының Z(n+k) бол-

жау мəндері k қадам алға есептеледі де, одан алғашқы қатардың 

болжау мəніне өтеді. Сөйтіп, d = 1 үшін аламыз:

Y(N+1)=Y(N)+Z(n+1)  мына жағдайда k=1,
Y(N+2)=Y(N+1)+Z(n+2)  мына жағдайда k=2.
Сонымен болжау мəндері қатардың алынған болжау деңгейлері 

бойынша да жəне нақтылы деңгейлері бойынша да анықталынып 

бағаланады. 

Болжаудың сенім аралығы нүктелік болжау негізінде есеп-

теледі:

– болжаудың жоғарғы шегі Zж = Z(N+k) + U(k)
; 

– болжаудың төменгі шегі Zт = Z(N+k) - U(k).
U(k) – көрсеткішінің шамасы мына формуламен есептеледі:

1
2

0

( ) ( ) ,α

−

=

= ∑
k

y
j

U k S t C j

мұндағы −
y

S  АР(р) моделінің күрделігін ескере отырып, есеп-

телген ОКА; −αt мəнділік α-коэффициентінің қабылданған мəніне 

сəйкес Стьюдент критерийінің статистикалық (кестелік) мəні; 

квадрат түбірі астындағы коэффициент рекурренттік тəсілмен 

есептеледі:

егер j = 0 болса, онда C(0)=1, ал j>0 болған жағдайда:

1 2(0) ( 1) ( 2) ( ).pC AC j A C J A C j p= − + − + + −…

Адаптивтік сүзбелеу əдісінде АР(р) моделі бос мүшесіз 

қолданылады. Оның параметрі əр t уақыт мезгілінде j-итерацияда 

(қайтадан қайталау) төмендегідей түзетіледі:

A(t,i)=A(t –1,I) – 2w·e(t)Z(t – i),
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мұндағы A(t,i) жəне A(t –1,I) – модель параметрлерінің (өлшемінің) 

жаңа жəне ескі мəндерінің векторы; w – модель параметрлерінің 

үйрену жылдамдығын анықтайтын, оқу тұрақ тылығы (w>0); e(t)– 
болжау деңгейінің Y(t) қатесі.

Болжау моделін тұрғызу алгоритмі мынадай реттен тұрады. 

Бірінші итерацияда (j=1) қатардың бірінші p деңгейлері жəне 

алғашқы өлшемдер негізінде Zp(t), сонымен қатар оның нақтылы 

деңгейден өзгешелігі, яғни e(t)=Z(t) – Zp(t), t=p+1 қатесі есептеледі. 

Келесі t=p+2 уақыт мезгілі үшін, қатенің алынған мəнін түзету 

теңдеуіне орнына қойып, жаңа өлшемдер жиынын алады. Əрі 

қарай осы іс келесі жиындарға Z(t–i), (i=1,2,…,p; t=p+2,…,n), 
əр қайсысы біріншіні алып тастаған жəне бір жаңа деңгейді 

қосқан, алдыңғы жиындар қатарынан құралған, жаңа қатарларға 

қайталанады. Егер j-итерациясында оңтайлы өлшемдер алынба-

са, онда келесі итерацияда бірінші жиын деңгей қатарына Z(p+1– 
i), (i=1,2,…,p), алдыңғы итерациялардан алынған, жаңа бастапқы 

өлшемдерді алып, қайтып келеміз. 

Автокорреляция коэффициенті негізінде құралған Юла-Уокер 

теңдеуін шешу арқылы алғашқы өлшемді анықтайды. Орта 

квад раттық ауытқу қатесі кішірею қарқынын тоқтатса немесе 

берілген итерацияның максималды санына жетсе, уақыт қата-

рының параметрін түзету ісі аяқталады.

Мысал: Авторегрессиялық модельдерін қолданып, болжау 

жасау жолдарын қарастырайық. Алматы облысы бойынша бар-

лық фермерлік қожалықтарда көкөніс өнімін өндіру көлемін 

(мың центнер) болжау мақсатында жүргізілген есептеулер жəне 

оның нəтижесі 6.4-кестеде берілген. 

Есепте программада қарастырылған барлық адаптивтік мо-

дельдер класының ішінен авторегрессиялық моделі таңдап алы-

нып жəне онымен болжау жүргізілді. Болжау нəтижесі 6.5-кесте-

де келтірілген. 

Есептің соңында берілген деректердің графигі тұрғызылып, 

оған қарастырылып отырған авторегрессиялық модельмен ап-

проксимация жасалды жəне оның графигі тұрғызылды, сонымен 

қатар 1 жылда өндірілетін көкөніс көлеміне аралық болжаулар 

жүргізілді. Алынған нəтижелер 6.2-суретте көрсетілген. 
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6.4-кесте

Жалпы көкөніс өнімінің жетілген уақыттық қатарының АР(1,1) моделі

Ең тəуір модель А
1

А
2

АР (1,1) 3,088 – 0,248

Қалдықтар кестесі

Нөмірі Нақтылы Есептелген
Қате

абсолюттік салыстырмалы

3 3354,000 3369,699 –15,699 – 0,468

4 3364,000 3412,840 – 48,840 – 1,452

5 3418,000 3489,226 – 71,226 – 2,084

6 3391,000 3519,090 – 127,090 – 3,747

7 3386,000 3274,064 150,936 3,134

8 3406,000 3381,294 24,706 0,725

9 3394,000 3448,631 – 54,631 – 1,610

10 3409,000 3373,294 35,706 1,047

11 3410,000 3443,665 – 33,665 – 0,987

12 3425,000 3429,435 – 4,435 – 0,129

13 3409,000 3425,665 – 16,665 – 0,489

14 3415,000 3357,942 57,058 1,671

15 3416,000 3421,874 – 5,874 – 0,172

16 3402,000 3377,435 24,565 0,722

17 3387,000 3315,118 71,882 2,122

18 3391,000 3335,030 55,970 1,651

19 3390,000 3387,699 2,301 0,068

Қалдықтар сипаты

Сипаттар Мəні

Орташа мəні 0,000

Дисперсиясы 31551,663

Қалдықтардың орташа модулі 44,485

Қалдық қатынастары 1,310

Дарбин-Уотсон критерийі 1,901

Детерминация коэффициенті 0,999

F -мəні (n1 =1, n2 =15) 54932,906

 Теңдік құндылығының ықтималдығы 0,95
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6.4-кесте. Болжау кестесі (P=80%)

Болжау нүктелері Болжау мəні Төменгі шегі Жоғарғы шегі

1 3406,740 3329,916 3483,565

2 3368,701 3288,109 3449,293

3 3499,812 3411,373 3598,251

6.4 Компьютерде тренд модельдерімен болжау

Жоғарыда 6.2-тақырыпта экономика жүйесінде бас кезінде аз-

дап өсіп, содан кейін өсуін тездететін, тағы да өсу ағымын кемітіп, 

бір шегіне жетуге тырысатын үдерістер көптеп кездесетіні ай-

тылды. Осындай құбылыстарды модельдеу үшін S-кейіптес 

өсу қисығы қолданылады. Солардың бірі Гомперц функциясы 

(6.7-формула). 

Алғашқы деректер бойынша осы функцияның асимптотасын 

(6.7 формуладағы k-ы) нақтылы анықтау көп жағдайда мүмкін 

емес. Сондықтан, тəжірибеде кейде Гомперц қисығының моделі 

ретінде мынадай теңдеу қолданылады [3]:

2
1 .
tay a=

6.2-сурет. (1,1) авторегрессиялық модельмен аппроксимациялау 

жəне болжау нəтижесі
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Осы теңдеуді екі рет логарифмдеп, ақырында сызықтық тең-

деу аламыз:

lglgy = lglga1+t·lga2.

Ең кіші квадраттар тəсілімен параметрлерді есептеу үшін, 

мынандай теңдеу құрамыз:

S=∑(lglga1+t·lga2-lglgy)2→ min.

Осы теңдеуден белгісіз параметрлер бойынша жеке туынды-

лар алып, оларды нөлге теңестіріп жəне оны қарапайымдатқаннан 

кейін,  мынадай теңдеулер жүйесіне келеміз:

nlglga1+lga2∑t=∑lglgy;

lglga1∑t+lga2∑t2=∑tlglgy.

Анықтауыштар арқылы осы жүйенің шешімін табамыз:

 
Δ  =n∑t2 - (∑t)2;

1lg lgaΔ  =∑t2∑lglgy - ∑t∑tlglgy;

Δ  lga2=n∑tlglgy - ∑t∑lglgy;

2

1 2 2

lg lg lg lg
lg lg ;

( )
t y t t y

a
n t t

−
=

−
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑

Кейінгі формулаларды біріктіріп, мынадай ықшамды түрде  

жазайық:

lg lg
2 lg lglg ;y

t y
t

a r
σ
σ

=
   1 2lg lg lg lg lg .a y t a= − ⋅

Келесі кезекте бір деректер негізінде жоғарыдағы алгоритм 

бойынша MS Excel-де есептеулер тəсілін қарастырайық. 

Мысал: Қазақстан Республикасында кейінгі он жылда бір ша-

руа қожалығына есептегенде игеруге берілген орташа жер көлемі 

(га) туралы деректер мынадай: 683, 699, 718, 731, 749, 765, 783, 

800, 820, 850.  Деректерден Республикада осы жағдай S-кейіптес 

тренд заңдылығы бойынша өзгеретінін байқауға болады. Демек 

берілген деректерді жоғарыдағы келтірілген алгоритм бойынша  

Гомперц функциясымен модельдеп,  болжау жүргізейік.
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Шешуі
Excel-де В3:С12 аймағындағы ұяшықтарға алғашқы дерек-

терді енгіземіз (6.3-сурет) 

Мастер функций fx ►категории► математические► LOG10 

функция бойынша у–тің екі рет логарифмделінген мəндерін  

D3:D12 ай мағындағы ұяшықтарда мына формуламен есептейміз:  

=LOG10(LOG10(C3))  (6.4-суретті қараңыз).

Қалған деректерді жылдардың реттік нөмірлері бойынша 

тышқан арқылы көшіру тəсілімен төмендегі  көрсетілген формула-

лармен, мысалға, С3 ұяшықтағы формуланы келесі С4,С5,…,С12 

ұяшықтарға көшіру арқылы есептеп шығамыз. 

Осындай əрекеттер:

Е3,Е4, …, Е12 ұяшықтарда: =B3^2, =B4^2, …,  =B12^2;

F3,F4, …, F12 ұяшықтарда:  =B3*D3, =B4*D4, …,   =B12*D12;

G3,G4,…,G12 ұяшықтарда: =D3^2, =D4^2,…, =D12^2  жа-

салынады.

6.3-сурет
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В16 ұяшықтағы:  =СУММ(B3:B12) формула бойынша  16-шы 

жолдағы барлық бағаналардың қосындыларын тышқан арқылы 

көшіру тəсілімен есептейміз. 

В16 ұяшықтағы  формула: = (B3:B12) ► Мастер функ-
ций f

x
 ► категории ► статистический ► среднее бойынша 

барлық баға налардың орташа мəндері тышқан арқылы көшіру 

тəсілімен есепте-лінеді (6.5-сурет).     

6.4-сурет

 6.5-сурет

В18 ұяшықта мынадай əрекеттерден кейін: Мастер функций 

fx ►категории► математические► мына формула бойынша: 

=КОРЕНЬ(A12*E16-B16^2)/A12 жылдардың реттік нөмірлерінің 

 дисперсия мəні анықталады (6.6-сурет).
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Қалған есептеулер жоғарыдағы келтірген алгоритм бойынша 

төмендегі ретте жүргізіледі:

– D18 ұяшықта lglgy деректерінің дисперсиясы lglgy мына 

формуламен:             

=КОРЕНЬ(A12*G16-D16^2);

– D19 ұяшықта корреляция коэффициенті rtlglgy мына форму-

ламен: 

=(A12*F16-D16*B16)/КОРЕНЬ((A12*E16-B16*B16)* 

(A12*G16-D16*D16));

– D20 ұяшықта lga2 функциясы мына формуламен:

=(A12*F16-B16*D16)/(A12*E16-B16^2);

–  D21 ұяшықта  lglga1 функциясы мына формуламен:

=(E16*D16-B16*F16)/(A12*E16-B16^2);

– F20 ұяшықта a2 параметрі мына формуламен:     

=10^D20;

– F21 ұяшықта a1 параметрі мына формуламен:  

=10^(10^D21);

– H3:Н15 адресте  lglgyесепт функциясы мына формуламен:  

=LOG10(LOG10($F$21^($F$20^B3)));

– I3:І15 адресте  (lglgyесепт )
2  функциясы мына формуламен:  

=H3^2;

– J3:J15 адресте  yесепт  функциясы мына формуламен:  

=$F$21^($F$20^D3) есептеледі.

Ескерту: Бір ұяшықта жазылған формула көрсетілген адрес-

терге тышқан арқылы көшіріледі. 

6.6-сурет
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Тағы да бір нақтылы деректер негізінде Гомперц  қисығының 

параметрлерін 6.2-бөлімдегі келтірілген əдіспен есептеу тəсіл-

дерін қарастырайық. 

Мысалға, 6.5-кестеде Қазақстан Республикасында шаруа 

қожалығының 16 жыл аралығындағы даму деректері келтірілген. 

Кестеден шаруа қожалығының  өсу жəне абсолюттік өрлеу қар-

қыны жыл сайын үлкен ауытқуда болатыны байқалады. Демек 

шаруа қожалығының  дамуы əлеуметтік-экономикалық құбылыс 

жəне ол S–кейіптес қисық заңдылығымен  өзгереді деген тұжырым 

жасалады. 

Шешуі
Алғашқы мəліметтерді MS Excel–де А1:С20 аймағындағы 

ұяшықтарға енгіземіз (6.7-суретті қараңыз). Алғашқы деректер-

де уақыттық қатарлар арасында ауытқулар əртүрлі жəне ерекше 

үлкен болу себепті, «Орташа сырғымалылар» əдісімен оларды 

тегістейміз. E3:E17 аймағына орташа сырғымалылар əдісімен 

тегістелген деректер жазылады. Ол үшін Excel-де дайын па-

кет қолданылады. Бас менюден: Сервис → Анализ данных → 

Среднее скользящее (6.8-сурет) → ОК.  Нəтижесінде  Скользящее 
среднее сұхбаттасу терезесі алынады (6.9-сурет).

 6.5-кесте 

ҚР əрекеттенуші шару қожалықтарының жыл аяғындағы саны

(ҚР Статистика агенттігінің  1990–2005 жылдардағы деректері)

Реттік 

нөмірі
Жылдар ШҚ саны Өсу қарқыны

Абсолюттік 

өрлеу қарқыны

1 1990 324 – –

2 1991 3333 10028,7 3009

3 1992 9262 277,9 5929

4 1993 16283 175,8 7021

5 1994 22521 138,3 6238

6 1995 30785 136,7 8264

7 1996 43105 140,0 12320

8 1997 49791 115,5 6686

9 1998 62475 125,5 12684

10 1999 68153 109,1 5678

11 2000 76373 112,1 8220

12 2001 95460 124,9 19087
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13 2002 111434 116,7 15974

14 2003 121722 109,2 10288

15 2004 148011 121,6 26289

16 2005 152112 102,8 4101

Осы сұхбаттасу терезеге алғашқы деректердің адресін: С2:С17, 

тегістеу қадамын: 3, тегістелінген мəліметтерді орналастыру бі-

рінші қандай ұяшықтан басталатынын: Е3 енгіземіз де ОК ба-

стырмасын шертеміз (6.8-суретті қараңыз). Нəтижесінде Е2:Е17 

аймағында тегістелген деректер орналастырылады (6.7-сурет). 

Келесі кезекте үш қосынды əдісімен 6.2-бөлімде келтірілген 

тəсілмен Гомперц қисығының параметрлерін есептеу үшін, 

Е3:Е17 аймағындағы ұяшықтарда тұрған тегістелген мəліметтер 

мынадай бұйрықтар арқылы: Мастер функций f
x
 → Категория 

→ Математические → LOG10, F3:F17 аймағындағы ұяшықтарда  

логарифмделінеді (6.7-сурет).

6.7-сурет



220

Мына формуланы F3 ұяшыққа жазамыз: =LOG10(E3), ал 

қалған ұяшықтарға (E17 дейінгі) осы формула тышқан көмегімен 

көші ріледі. 

Үш сома (қосынды) əдісі бойынша тегістелген қатарды бі-

ріншісінен бастап үш бірдей бөлікке бөлеміз де, əр бөліктің 

қосындыларын С23, С24  жəне С25 ұяшықтарында есептейміз:

С23 ұяшығында:                       =СУММ(F3:F7);

С24 ұяшығында:                       =СУММ(F8:F12);

С25 ұяшығында:                       =СУММ(F13:F17).

6.8-сурет

6.9-сурет
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Келтірілген іс-əрекеттерден кейін модификацияланған экспо-

нента қисығының  параметрлерін анықтаймыз: 

b-ны С27 ұяшығында: =СТЕПЕНЬ((C25-C24)/(C24-C23);1/A24);

lga -ы С28 ұяшығында:   =(C24-C23)*(C27-1)/(C27^A24-1)^2;

lgk-ы С29 ұяшығында: =1/A24*((C23*C25-C24*C24)/(C23+C25-

-2*C24)).

G3:G17 аймағындағы ұяшықтарда модификацияланған экс-

по нента функция lgу анықталады. Ол үшін G3 ұясына моди- 

фи ка цияланған экспонента формуласын жазамыз да: =$C$29+

+$C$27^D3*$C$28, оны тышқанның көмегімен G20 ұяшығына 

дейін көшіреміз. 

H3 ұяшығына мынадай формула жазып: =10^G3, Гомперц 

қисығының эмпириялық мəнін есептейміз де, қалған ұяшықтарға 

(H20 дейін) формуланы белгілі тəсілмен көшіреміз. Ескерту: 

G17:G20 ұяшықтарда тұрған мəндер – зерттеліп отырған көр сет-

кіштің  деңгейін Гомперц моделімен болжау нəтижесі. 

Тұрғызылған Гомперц моделінің статистикалық параметрлерін 

анықтау үшін, төмендегі ұяшықтарда көрсетілген формулалар-

мен  дайындық есептеулер жүргізіледі, нақтылап көрсетсек: 

 H23 ұяшығында:                     =КОРЕНЬ(1-J21/K21);

  H24 ұяшығында:                     =1/D17*L21;

 H25 ұяшығында:                     =КОРЕНЬ(J21/12).

Ескерту: Көрсетілген формулалармен есептелген нəтиже-

лердің көрінісі суреттің көлемін кішірейту мақсатында 6.7-сурет-

те келтірілмеген. 

Белгілі формулалармен H23  ұяшықта – корреляциялық қа-

тынас ( = 0,97163393), H24  ұяшықта – аппроксимациялау дың 

салыстырмалы қатесі ( = 2,68%) жəне H25  ұяшықта – орта-

ша квадраттық ауытқу (s =1231,79633) есептелінді (6.7-суретті 

қараңыз). 

Есептелген статистикалық параметрлер Қазақстандағы əре кет 

етуші шаруа қожалықтарының дамуы заңдылығында тренд бола-

тынын жəне ол Гомперц қисығымен сəйкес келетінін дəлелдейді. 

Ерекше атап өтетін бір жағдай – Гомперц қисығының асим-

птотасы k=258816 (6.7-суретті қараңыз), яғни одан Қазақстан 

Республикасында шаруа қожалықтар қанша өссе де, олардың 

саны 258816 данадан аспайтынын, тек шексіз 258816-ға жақын-
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дай беруі мүмкін екенін  байқаймыз. Осы айтылған болжамы-

мызды 6.11-суретте келтірілген ҚР шаруа қожалықтарының даму 

үрдісінің тренд графигінен де байқауға болады.  Ескерту: Алғаш-

қы статистикалық деректер бойынша анықталған тренд заңды-

лығы сақталған жағдайда ғана осы жасалған тұжырым келешекте 

мағыналы.

6.11-сурет. ҚР шаруа қожалықтарының даму үдерісінің тренд графигі

ТАПСЫРМАЛАР

Төмендегі есептерді шығару барысында олардың берілген 

шарт тарын орындай отырып, келтірілген көрсеткіштерді анық-

таңыз. 

№ 1 есеп.
Төмендегі кестеде қарастырылып отырған динамикалық (өсің-  

кі лік) деректерді пайдаланып, тізбектік, базистік көрсет кіш терді 

жəне мыналарды анықтаңыз:

1) бес жылдық (өндірістің) орташа көрсеткіштерін;

2) əрбір жыл бойынша жəне базистік жылға абсолюттік өрлеу 

қарқындарын, сонымен қатар өсу жəне өрлеу қарқынын;

3) бір пайыз өрлеу қарқынының абсолюттік мəнін;

4) орташа  жылдық абсолюттік өрлеу қарқынын;
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5) бір жылдағы орташа өсу  жəне өрлеу қарқынын;

6) бір пайыз өрлеу қарқынының орташа мəнін;

7) алынған мəндерді талқылап, оларды кестеде жəне графика-

лық түрде көрсетіңіз;

8) алынған нəтижелерге экономикалық түсіндірмелер жа-

саңыз.

Қазақстан Республикасында 1 тонна ұнның жəне бидайдың 

экс порттық бағаларының динамикасы,   АҚШ доллары бойынша

Көрсет-

кіштер

Жылдар

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Бидай

Ұн

100,0

243,0

171,0

330,0

154,0

269,0

106,0

225,0

87,0

155,0

90,0

142,0

104,0

155,0

84,4

115,5

98,03

113,6

200,0

250,0

№ 2 есеп.
а) сізге тапсырылған нұсқаның ретіне сəйкес келетін малдар 

немесе құстар басының динамикасы бойынша α - тегістеу пара-

метрі: α =0,3; α =0,4 жəне α =0,5 тең адаптивті Браун моделін 

тұрғызыңыз. Ең кішілер квадраттары əдісі бойынша Браун моделі 

мынадай байланыстармен аппроксимацияланады делік:

– бірінші реттегі модель (сызықтық) 

  Yp (t) = A0 + A1t, (t = 1, 2, ...) ; 

– екінші реттегі модель (екінші реттегі парабола)

  Y(t+k) = A0 + A1 t + A2 t
2, (t = 1, 2, ...).

Қазақстан Республикасындағы мал жəне құс бастарының динамикасы

(ҚР Статистика агенттігінің 1998–2005 жылдардағы деректері)

Барлық шаруашылық санаттары бойынша, жыл аяғында, мың бас

Жылдар
Ірі қара 

малдар

Оның 

ішінде 

сиырлар 

Қойлар 

жəне 

ешкілер

Шош-

қалар

Жыл-

қылар

Түйе-

лер
Құстар

Нұсқа 1 2 3 4 5 6 7

1998 3957,9 1952,8 9526,5 891,8 986,3 95,8 16985,2

1999 3998,2 1962,3 9656,7 984,2 969,6 96,1 18022,4

2000 4106,6 2014,7 9981,1 1076,0 976,0 98,2 19705,7
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2001 4293,5 2077,2 10478,6 1123,8 989,5 103,8 21130,2

2002 4559,5 2171,4 11273,0 1229,8 1019,3 107,5 23790,6

2003 4871,0 2267,3 12247,1 1368,8 1064,3 114,9 24823,1

2004 5203,9 2376,2 13409,1 1292,1 1120,4 125,7 25606,1

2005 5440,2 2448,6 14274,8 1313,3 1160,0 129,3 26300,0

б) тұрғызылған модельдің дəлме-дəлдігін (адекваттылығын) 

орта квадраттық ауытқу, корреляция немесе корреляциялық 

қатынас коэффициенттері жəне салыстырмалы аппроксимация 

қатесі бойынша бағалаңыз;

в) уақыттық қатар деңгейлерінің бір-бірімен байланыссыз 

екенін (автокорреляциялық байланыс жоқ екенін) Дарбин-Уотсон 

критерийімен (4-қосымшаны пайдаланып dL жəне dU кестелік 

мəнін анықтап), немесе автокорреляцияның бірінші коэффициенті 

(5-қосымшадан автокорреляция коэффициенттің кестелік мəнін 

анықтап) бойынша дəлелдеңіз;

г) болжау кезеңі (период упреждения) k=3, яғни алға 3-қадам 

нүктелік жəне аралық болжау жүргізіңіз де адаптивті Браун мо-

дельдерінің қай түрі болжау үрдісін нақтылы көрсететінін дə-

лелдеңіз; 

д) болжау нəтижесінің MS Excel-де графигін сызып, көрсетіңіз.

Өз білімін тексеруге арналған сұрақтар

1. Экстраполяция əдісі негізінде экономикалық үрдісті бол-

жаудың маңызы неде?

2. Тренд барлығын анықтайтын əдістердің негізгі кезеңдерін 

атаңыз.

3. Болжауға арналған тренд модельдерін тұрғызуға жиі қол-

данатын өсу қисықтарының негізгі сипаттамаларын түсін ді ріңіз.

4. Тренд модельдерінің адекваттық бағасы қалай анық та лы-

нады? Қандай статистикалық критерийлер бұл кезде қолда ны-

лады?

5. Гомперц моделін тұрғызу ерекшеліктерін түсіндіріңіз.
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6. Қисындатылған (логистикалық) модельді үш қосындылар 

əдісімен тұрғызу алгоритмін түсіндіріңіз.

7. Орташа сырғымалы əдістің мақсаты не жəне ол қалай жүр-

гізіледі? 

8. Экономикада болжау моделінің дəлдігін қандай статис-

тикалық критерийлерімен бағалайды?

9. Бір өлшемді уақыт қатарының тренд модельдерін қолданып 

жүргізілетін экономикалық болжаудың негізгі кезеңдерін атаңыз.

10. Адаптивті модельдермен болжаудың маңызын түсіндіріңіз.

11. Қандай адаптивті модельдердің түрлерін білесіз?

12. Браун адаптивті моделін тұрғызу жəне қолдану кезеңдерін 

көрсетіңіз.

13. Нүктелік жəне аралық болжаулар, болжау қатесі деген 

ұғымдарды қалай түсінесіз?

14. Компьютерде тренд модельдерін құрғанда, қандай құ-

ралдар қолданылады?

15. Болжау жасауға арналған авторегрессиялық модельдердің 

қысқаша сипаттамаларын түсіндіріңіз.

16. Уақыттық қатарда автокорреляциялық құбылыстың пайда 

болуы неге байланысты жəне уақыттық «лаг» деген не?

17. Авторегрессия əдістері қандай экономикалық үрдістерде 

қолданылады?

 18. Дарбин-Уотсон критерийі қалай есептелінеді жəне ол не 

үшін қолданылады?

 19. Дарбин-Уотсон критерийінің кемшіліктері неде жəне оны 

қалай жөндейді?

 20. Автокорреляция коэффициенті қалай есептелінеді жəне 

оның кестелік мəні не үшін керек?

15–1547
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7. МИКРОЭКОНОМИКАДАҒЫ ЭКОНОМЕТРИКАЛЫҚ 

МОДЕЛЬДЕР ЖƏНЕ ОЛАРДЫ ТƏЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

7.1 «Сұраныс» пен «Ұсыныс» заңдылықтары

Микроэкономика – шаруашылық жүйесінің нақтылы бір 

бөліктерінің қызметтерін талдаумен айналысатын ғылым. Мұндай 

бөліктерге əртүрлі фирмалардың, кəсіпорындардың, нақтылы бір 

тауарлардың немесе қызметтердің нарықтағы жағдайы жəне т.с.с. 

жатады. Микроэкономикада қарастырылып отырған объектіні 

зерттеу, оның ең маңызды сұрақтарының бірі – «Сұраныс» пен 

«Ұсыныстың» бір-біріне қарым-қатынасын талдаудан басталады. 

Тауарға «Сұраныс» – сол тауардың тұтынушыға қажетті мөлшері 

жəне ол тұтынушының сатып алуға қабілеттілігі мен тауардың 

нақтылы бағасына байланысты шектеулі. Берілген бағамен на-

рыққа сатуға шығарылған тауар мөлшері «Ұсыныс» деп аталады.

Артығымен тауар өндіру үшін қосымша шығын шығару 

керектігі жалпы белгілі. Тауар өндірушіні артығымен тауар өнді-

руге ұмтылдыру үшін оған тауар құнын өсіруді ұсыну қажет, 

яғни ұсыныс бағаға қатысты функция. Тауар өндіру көлеміне 

ұсы нысты S (supply), ал оның бір бірлігінің бағасын P (price) деп 

белгілеп осы функцияны былай жазуға болады: 

S = f(P).

Бұл функция өте күрделі болуы мүмкін, сонымен қатар 

тауар өндіру көлеміне ұсыныс S, оның жалғыз бағасы P-мен 

емес басқада көптеген факторларға байланысты. Бірақ келесі 

талқылауларымызда осы факторларды қарастырмаймыз. 

Нарық жағдайында қандай тауар өндiрмейiк, кəсiпорынының 

ұтымды дамуы сол i-тауардың тиiмдi (хi) өндiру көлемiне байла-

нысты. Мұндай қатынас нарық жағдайындағы «Сұраныс» жəне 

«Ұсыныс» заңдылықтарының ерекшелiктерiнен туады. Қа рас-

тырылып отырған тақырып бойынша түсiнiктемемiз нақ тылы 

болу үшiн, Қазақстан Республикасының күрiш өндiретiн бір 

облысында шаруашылықтардың ұтымды даму деңгейi нарық 
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заңдылықтарының ерекшелiктерiн зерттеу арқылы анықталуға 

тиiстi делiк.

Мысалға, 0 (нөл)-ден жəне а1 көлемде күріш өндiру  аралы-

ғында оның өнiмiнiң бiр өлшем бiрлiгiнiң құны - Р1 (бұл жер-

де «Баға» жəне «Құн» альтернативтiк түсiнiк емес. «Құн» – 

терең мағыналы көрсеткiш) болса, ал одан жоғары өнiм өндiру 

аралығында (а1, b1), яғни (0, а1) < (а1, b1), құн – Р2 басқаша мəндi 

болар едi. Ал егер күрiш өнiмi b1 – көлемiнен жоғарыласа, тағы да 

оның бiр өлшем бiрлiгiнiң құны Р3 басқа мəнге айналады. Бiрақ 

күрiштiң бiр өлшем бiрлiгiнiң құны (Рк) күрiш өнiмiнiң көлемi 

өскен сайын мəңгі өспейді. Сондықтан шаруашылық бойынша 

күрiштi тиiмдi (х) көлемде өндіру пайдалы.

Олай болса кез келген өнімнің көлемінен түсетін ақша мөл-

шерін F(x) математикалық тілде былай өрнектеуге болады:

                                
1 1

2 1 1

3 1

, 0
( ) ,

, .

Px x a
F x P x a x b

P x x b

⎧ ≤ ≤
⎪= ≤ ≤⎨
⎪ ≥⎩

                         (7.1)

  

Осы функцияны қарастырылып отырған  облыстың нақтылы 

мəліметтеріне келтіру үшін a1, b1 жəне Р1, Р2, Р3 көрсеткіштерінің 

өзгеріс заңдылықтарын зерттеп, өзгеріс шектеулерін анықтау ауа-

дай қажет. Мұндай мақсатқа жету  үшін міндетті түрде  күрделі 

ғылыми жұмыстар сөзсіз жүргізіледі.

Өнімге деген ұсыныс оның өту құнымен байланысты, яғни:

Qұ= f (P),
мұндағы Qұ – ұсыныс мөлшері (өнім көлемі); Р – өнім бірлі-

гінің  құны.  

Келтірілген функция өте күрделі жəне ұсыныс тек өнім құнына 

ғана тəуелді емес, оған басқа да факторлар əсер етуі мүмкін. Біз 

бұл факторларды əзірше ескермейміз. Экономикада ұсыныстың 

өнім құнына байланысты өзгеру графигін «Ұсыныс қисығы» деп 

атайды.

Егер ұсыныс мөлшері Qұ өнімнің құнына Р байланысты болса, 

онда құн да Р ұсынысқа Qұ байланысты, яғни P = g(Qұ), мұндағы 

g- функция f-функциясының кері функциясы.
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Экономикалық теориядан белгілі тауарлық өнімнің құны өскен 

сайын өнім ұсынысы да көбейеді, яғни жоғарыдағы келтірілген 

функцияны былай жазуға болады:

                         P = a Qұ + b,                                   (7.2)

мұндағы a жəне b  тұрақты параметрлер, яғни статистикалық 

мəліметтер арқылы регрессиялық талдаудың нəтижесінде табыл-

ған эмпириялық регрессия коэффициенттері.

Функция өспелі болу себепті: a>0,  осы функцияның графигі 

(7.1-сурет) келтірілген.

7.1-сурет                                                  7.2-сурет            

«Сұраныс қисығы» туралы ұғымды қарастырайық. Бұл заң-

дылық «Ұсыныс қисығына» қарағанда кемімелі болуы тиіс. 

Себебі тауарлық өндірілген күріштің құны өскен сайын сатылған 

тауарлық күріштің көлемі кеми береді.

Егер жуықтап өнімнің құнымен (Р) оған сұраныс (Qс) арасын-

да сызықты байланыс бар десек, онда «Сұраныс қисығы» мына 

түрде жазылады:

 P = c Qс  + d,                  c < 0 ,
мұндағы Р - өнім бірлігінің құны, Qс - сұраныс мөлшері, с 

жəне d  тұрақты шамалар, яғни статистикалық мəліметтер арқылы 

табылған регрессия коэффициенттері. Осы заңдылықтың графигі 

7.2-суретте көрсетілген.

Микроэкономикада «Сұраныс» жəне «Ұсыныс» қисықтары-

ның қиылысу нүктелері қызығушылық тудырады. «Сұраныс» жəне 

“Ұсыныс” үшінде тауарлық күріш көлемі бір бірлікпен өлшенеді. 
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Оны Q – арқылы белгілеп, осы екі қисық заңдылықтарды бір гра-

фикке салайық (7.3-сурет).

 «Ұсыныс» жəне «Сұраныс»  қисықтарының қиылысқан нүк-

тесін «тепе-теңдік нүктесі» деп атаса, ал осы нүктеге сəйкес 

құнды (Р0) «тепе-теңдік құн» деп атайды.

7.3-сурет

Экономикада, өндірісте «тепе-теңдік құн» сияқты ауытқу 

құндардың да маңызы өте зор. Егер тауарлық өнімнің нарық ба-

ғасы Р1 тепе-теңдік құннан (Р0) артық болса, онда ұсынысқа сəйкес 

тауарлық өнімнің көлемі (Qs) сұранысқа сəйкес тауарлық өнімнің 

(Qd) көлемінен əлдеқайда көп, яғни «Ұсыныс» «Сұраныс»-тан 

артық (7.3-суретке қараңыз). Осындай жағдайларға байланыс ты 

кəсіпорында өндірілген тауарлық күріштердің біраз бөлігін қой-

мада ұстаған немесе күріш өндіретін кəсіпорындарда күріштің 

сату құнын төмендету тиімді болуы мүмкін. Қалыптасқан нарық 

жағдайында осы мəселелерге байланысты жаңа ғылыми зерттеу-

лер жүргізу сөзсіз өте өзекті мəселелердің бірі.

Күріштің нарықтық бағасы (Р1) оның тепе-теңдік құнынан 

(Р0) кіші деп есептейік (7.4-суретті қараңыз), яғни P1 < P0.

Мұндай жағдайда ұсынысқа сəйкес Р1-бағамен тауарлық кү-

ріштің (Qs) мөлшері сұранысқа сəйкес (осы Р1-бағамен) күріштің 

мөлшерінен əжептəуір кіші, яғни Qs < Qd. Сөйтіп сұраныс көлемі 

ұсынысқа қарағанда əжептəуір көп. Осы кезде кəсіпорын бой-

ынша күріш өндіруші шаруашылықтардың тауарлық күріштің 
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бағасын өсіруге мүмкіншіліктері бар. Осы жағдайда да күріштің 

нарықтық бағасы оның тепе-теңдік құнына ұмтылады.

Біздің осы жеңілдетілген талқылауымыздың өзінен кəсіп-

орын бойынша қарастырылып отырған мəселенің өте күр-

делі зерттеулерді қажет ететінін байқауға болады. Бұл жерде 

қарас тырылып отырған мəселенің жалпы жағдайы қарапайым 

түрде қарастырылуда, біріншіден «Сұраныс» жəне «Ұсыныс» 

заңдылықтары түзу сызықты заңдылық деп қарастырылды жəне 

екіншіден «Сұраныс» жəне «Ұсыныс» өзгеру заңдылықтары тек 

өнімнің құнына ғана байланысты емес, оларға басқа да көптеген 

факторлар əсер ететіндігі ескерілмеді.

7.4-сурет

Жоғарыдағы келтірілген талдауда біз «Сұраныс» жəне «Ұсы-

ныс» өнімнің сату құнымен сызықты байланысты деп есеп тедік. 

Бірақ нақтылы жағдайда мұндай байланыстарға көп фак торлар 

əсер етеді жəне ондай байланыстар қисық сы зықты болуға тиіс. 

Өндірісте көбінесе мұндай байланыстар «квадраттық байла-
ныс» болып есептелінеді. Енді, осындай байланыстарды қарас-

тырайық. Мысалға, ұсыныс қисығы мынадай түрде болсын:

  P = a¡ Q
2 + b¡ + C¡                                                  

 (7.4)

мұндағы 

P – өнімнің (күріштің) сату құны;

Q – нарық жүйесіне қойылған тауарлық өнімнің (күріштің) 

мөлшері;
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 a¡, b¡, c¡ – квадраттық функцияның регрессиялық тəсілмен 

анықталған эмпириялық параметрлері.

Квадраттық функция барлық сандық координаттарда анық-

талынатыны математикалық теориядан белгілі. Бірақ, біздің 

жағ дайымызда осы функцияның тек нақтылы оң мəндері ғана 

қызықты, яғни P>0, Q>0 (функция тек күріш мөлшерімен құ ны-

ның оң мəндерінде ғана зерттелуге тиіс). Аталған функ цияның 

графигін 7.5 жəне 7.6-суреттерден көруге болады.

Графиктегі үзік-үзік қисық сызықтар бізді қызықтырмайды, 

тек оның үзілмеген қисық сызығы ғана қызықты.

 7. 5-сурет                                       7. 6-сурет

Осылай ойлап, оны талқылаған кезде «Сұраныс» ішіндегі 

оның қисық функциясын мына теңдік түрінде көрсетуге болаты-

нын байқаймыз:

P = aD Q2 + bD Q + cD,                         (7.5)

мұнда 

 P – күріштің сату бағасы;

  Q – нарық жағдайында күріштің қажеттілік мөлшері;

  aD, bD, cD – функцияның параметрлері.

«Ұсыныс» жəне «Сұраныс» функцияларының графигі 7.5 жə-

не 7.6-суреттерде келтірілген.

Екі қисық функцияны бір графикке салғандағы көрініс 7.7-су-

ретте көрсетілген.
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Сату бағасы өскен сайын, осы бағамен сатылатын тауарлық 

күріш мөлшері кеми береді, сондықтан «Сұраныс» қисығы 

кемімелі функция. Одан сұраныс қисығы төмен бағытталатынын, 

ал aD – параметрі теріс шама болатынын байқауға болады.

Графиктегі екі үздіксіз қисық сызықтың қиылысқан нүктесі 

сұраныс пен ұсыныстың «тепе-теңдік» жағдайын көрсетеді, 

яғни Q2 – тауарлық күріштің оптималды мөлшері. Графиктегі екі 

үзік-үзік қисықтың қиылысқан нүктесінің (А) тəжірибелік мəнісі 

бізді қызықтырмайды, себебі бұл нүкте теріс аймақта жатыр.

  7.7-сурет

Енді «тепе-теңдік» нүктенің координатын қалай есептеу-

ге болатынын қарастырайық. Екі белгісі бар теңдеулер жүйесін 

тұрғызайық:

   P = a¡ Q
2 + b¡ Q + c¡

   P = aD Q2 + bD Q + cD

Жүйедегі теңдіктер сызықты болмағандықтан, оны шешу 

оңай емес. Дегенмен де жүйедегі теңдіктерді сол жақтары бірдей 

болуы себепті бір-бірімен теңестірейік, яғни

a¡ Q
2 + b¡ Q + c¡ = aD Q2 + bD Q + cD.

Бірдей мүшелерді топтастырайық:
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(a¡ + aD) Q2 + (b¡ + bD) Q + (c¡ + cD) = 0.

Егер мынадай белгілеу енгізсек:

a¡ + aD = a; b¡ + bD = b жəне c¡ + cD = c,

онда aQ2 + bQ + c = 0.
Енді квадраттық теңдеуді оңай шешуге болады:

2 1

2 24 4; .2 2
b b ac b b acQ Qa a

− + − − − −= =

Күріштің тауарлық мөлшері теріс болуы мүмкін емес, сон-

дықтан Q1 < 0 ештеңе де көрсетпейді. Ал тепе-теңдік жағдайға 

Q2 – мəні сəйкес, оны теңдіктің біреуіне енгізіп, тепе-теңдікке 

сəйкес күріш өнімінің оптималды нарықтық құнын Р1 – анықтай 

аламыз. Графикпен жəне есептеп табылған Р1 мəні сөзсіз бірдей 

болуы тиіс.

7.2 Сұраныс жəне тұтыныс үрдістерінің эконометрикалық 
модельдері туралы түсініктер

Нарықтық жүйелерде кəсіпорындардың жəне агрофирма  лар-

дың өндіру жəне өткізу іс-əрекеттерін тиімді басқару жағдай-

ларында, шаруашылықта ұтымды шешім қабылдауда, нарықтық 

ақпарат ең негізгі құрал болып есептеледі. Қабылданған шеші-

мнің дəлділігі тауарларды жəне қызметтерді іске асыру бары-

сында тексеріледі. Ұтымды іскерлік іс-əрекеттер жасау алдын-

да тұтынушының сұранысын оқып зерттеу барлық жұмыстың 

алғашқы бастамасы болып саналады. Осындай мақсатта жаса-

латын сұраныс пен тұтыныс үдерістерін модельдеудің кейбір сұ-

рақтарын қарастырайық. 

Қоғамның материалдық тұтынушылық деңгейін қанағаттан-

дыруды (тұтынушылық деңгей) мынадай тұтынушылықтың 

мақ  сат функциясымен өрнектеуге болады: U = U(Y), мұндағы 

Y- айнымалы векторлар (Y>=0) жəне олар əртүрлі тауарлармен 

атқа рылған қызметтерді сипаттайды. Бұл функцияның кейбір 

қасиеттері мен ерекшелігін мына теңдеумен: U(Y)=C, (мұндағы 
C - тұтынушылықтың мақсат функциясының мəнін (деңгейін) си-

паттайтын ауыспалы параметр) геометриялық түсіндірмесін (ин-
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терпретациясын) қолданып оқыған қолайлы. С - шамасы ретінде, 

мысалға, табыс немесе жақсы тұрмыс деңгейі алынуы мүмкін. 

Тұтыныс мақсат функциясының қасиеттері:

1) U(Y) - функция барлық аргументтері бойынша өспелі, яғ-

ни кейбір игіліктердің (бұл жерде «игілік» жалпы түсінік, ол 
тауарлар, қызметтер жəне т.б. болуы мүмкін) тұтынушылық 

дең гейінің өзгермейтін қалпында, ал олардан басқа кез келген 

игілікте тұтыныстың көбеюі, осы функцияның мəнін көбейтеді. 

Сондықтан координата жазықтығының бас нүктесінен қашық-

тау жатқан байыпсыз қисық тұтыныстың мақсат функциясының 

үлкен мəніне сəйкес келеді. Ал осы функцияның мəнін максимал-

дау жұмысын былай (интерпретация) түсіндіреді: кейбір шектеулі 

көп факторлы Y-векторлардың ішінен, координата жазықтығының 

бас нүктесінен қашықтау жатқан байыпсыз қисықта жатуы мүмкін 

бола алатын нүктенің координатасын іздеу. 

2) байыпсыз (талғаусыз) қисықтар бір-бірімен қиылысуы мүм-

кін емес, яғни кеңістік игілігінің (тауарлардың, қызметтердің) бір 

нүктесімен, бірақ байыпсыз жазықтықты жүргізуге болады. Ке-

рісінше бірнеше əртүрлі жақсы тұрмыс деңгейіне бірдей игілік 

жиыны сəйкес келеді. 

Кеңістікте тауарлардың (П-түрлері) жəне тұтынушылардың 

жиынтықтарының сипаттары зерттеледі делік. Тұтынушылар-

дың сұранысын Y-векторы арқылы (Y=(Y1,Y2,....,Yn )), ал əртүрлі 

тауардың бағасын Р векторымен P= (P1, P2 ,...., Pn) белгілейік. 

Барлық табыстың қосындысын D – деп белгілесек, тұтынушылар 

шектеулі бюджетті қамтамасыз ететіндей, тек нақтылы тауар ай-

налымын ғана таңдай алады, яғни:

1

n
PY Di ii

≤∑
=

.                                       (7.6)

Барлық тауарлардың ішінен тауардың қандай түрін тұтыну-

шылардың қалайтыны, мынадай мақсат функциямен U(Y) өр нек-

телсін делік. Олай болса, тұтынушылардың сипаттарын қара-

пайым модельмен өрнектеуге болатынына көз жеткіземіз. Модель 

векторлық түрде былай жазылады: 

U(Y) → max

PY ≤ D жəне Y ≥ 0                                (7.7)



235

Сызықсыз программалау əдісі теорияларының кейбір қо ры-

тындыларына сүйеніп (7.7) модельдің оңтайлы шешімін анық-

тайық. Сызықсыз программалау есебін шығаруда қолданы латын 

Лагранж əдісін (7.7) – есебіне пайдаланып, оны  мынадай түрде 

жазайық:

( , ) ( ) ( ),K U Y D PYλ λΥ = + −  

мұнда λ  - Лагранж көбейткіші табыстың оңтайлы бағасы бо-

лып есептелінеді. 

U(Y) - функцияның жеке туындысын Uі - белгілеп, оны өр-

нектейік: 
( )

.i
i

i

U Y
U

Y
∂

=

Ескерту: Алынған туынды тиімді пайдалылықтың шегі делі-

неді. 

Пайдалылықтың шегі. Пайдалылықтың шегі, тұтынушы-

лардың игіліктеріне сəйкес жəне  і-тік жетістікті (тауарды) кейбір 

«өте аз бірлікке» көбейткенде, тұтыныстық мақсат функцияның 

өсуін сипаттайды. 

Y0 - векторлары оңтайлы шешім болуы үшін Кун-Таккер жағ-

дайы орындалуы керек, яғни:

 
.n,i         ;P)Y(U ii 100 =≤ λ

Мұндай жағдайда, тауарлар сатып алынып жатса, онда 

Ui (Y 0) = 0λ Pі, егер Y o
і > 0,                     (7.8)

Тауарлар сатып алынбай жатса, онда

Uі (Y 0) < 0λ  Pі, егер Y o
і = 0, PY 0 = D.            (7.9)

Кейінгі қатынас, табыс тегіс пайдаланылатын жағдайға сəй-

кес, бұл кезде 0λ  >0 болу керек. (7.8) оңтайлы жағдайдан мына 

шартты алуға болады:

\
0

0 0( )
;... 0i

i
i

U Y
Y

P
λ= > .
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Осы шарт əр тауардың пайдалылық шегінің сол тауардың 

бағасына қатынасы, барлық қажетті тауарлар үшін бірдей бола 

алатындай тауарларды тұтынушылар таңдап алу керектігін біл-

діреді. Басқаша сөзбен айтқанда, пайдалылық шегі бойынша тау-

арлар бағаларына пропорционалды жинақталады.

Сұраныстың сатып аларлық функциясы. Кейбір тауарлар-

ға жəне қызмет қылуға сұраныстың көлемінің жəне оларға əсер 

ететін басқа да факторларға байланысын көрсететін функция  ны 

сұраныстың сатып аларлық функциясы деп атайды (əрі қарай 

оны жай сұраныс функциясы деп атаймыз). Мұндай функция-

лар сұраныс пен тұтыныстың аналитикалық модельдерінде жəне 

тұтынушылардың табыстарының құрамы туралы ақпараттар 

(тауарлардың бағалары, жанұяның құрамы жəне басқа фактор-

лар) негізінде тұрғызылады. 

Табыс жəне баға бойынша сұраныс функциясын құруды қа-

растырайық. (7.7)-ші формуламен көрсетілген модельде баға 

жəне табыс өзгермелі параметрлер болып қарастырылсын. Табы-

сты Z – айнымалымен белгілейік. Мұндай жағдайда, құрамында 

нақтылы бір тауардың бағасы мен табысын ескеретін жəне оған 

сұраныс функциясы бар, есептің оңтайлы шешімі болып, мына-

дай векторлық функция есептеледі: 

Y 0
і = tі (P, Z).

Нақтылы бір мысал бойынша осы функцияның тəжірибелік 

мəн-жайын қарастырайық. Екі тауар үшін мақсат функцияның 

түрі мынадай болсын делік: U(Y) = Y1
2
2Y ; баға векторы P=(3; 6) тең; 

табыс шамасын Z -пен белгілейік. Олай болса пайдалылықтың 

шегі мына түрде жазылады да:

3 2
1 2 2 1 2

1 2

( ) ( ); 3 ; ,U Y U YU Y U Y Y D Z
Y Y

∂ ∂
∂ ∂

= = = = ⋅ =

ал оңтайлыққа керекті жағдай (7.8), мынадай теңдеулер жү йесін 

береді (λ  -Лагранж көбейткіші): 

y3
2 = 3λ ;

33y1 y
2

2 = 6λ ;
3y1+6y2=Z.
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Бірінші теңдікті екіншіге қойып 3y1y2
2 =2y2

3 - теңдігін, осы 

теңдеуден 3y1-ті өрнектеп жəне оны ақырғы теңдікке жазып 

мынаны аламыз: 2y2+6y2 = Z, бұдан y2 =(1/8)Z. Осы y2 өрнегін 

үшінші теңдеуге жазып, y1=(1/12)Z алынады. Сөйтіп осы мысал 

үшін (Z) табысқа байланысты тауарға сұраныс функциясы мына 

түрде жазылады: y1 = (1/12) Z; y2 = (1/8) Z .
Табысқа байланысты бір факторлы осындай сұраныс функ-

циясы сатып ала алатын сұранысты талдау үшін кеңінен қол-

данылады. Осы функцияға сəйкес қисықтар: yі=tі(Z) - Энгель 

(Неміс экономисі) қисықтары деп аталады. Əр тауарлар үшін 

осы қисықтардың формалары əртүрлі болуы мүмкін. Егер қарас-

тырылып отырған тауарға сұраныс, табысқа жақын пропорцио-

налды өссе, онда жоғарыдағы мысалда қарастырғандай оның 

функциясы сызықты. Мысалы, киімге, жеміске жəне т.б. сұраныс 

осылай сипатталады. Осы жағдай үшін Энгель қисығы 7.8(а)- су-

ретте көрсетілген. 

Егер табыс өскен сайын осы тауар топтарына сұраныс жоғары 

қарқынмен өссе, онда Энгель қисығы ойыс болады (7.8(б)-сурет). 

Тапшы заттарға да сұраныс осылай өзгереді.

Егер нақтылы бір мезгілден бастап, сұраныс мəнінің өсуі, 

сұраныс көбейген сайын табыстың өсуінен қалып қалса, онда 

Энгель қисығының түрі дөңес қисыққа айналады (7.8в-сурет). 

Мысалға, бірінші кезектегі керекті тауарларға, оның ішінде 

ауылшаруашылық тауарларына сұраныс осылай сипатталады. 

Табысқа байланысты сұраныс функцияларын типтерге бөліп, 

тауар топтарын шектеу принципін шведтік экономист Л. Тор-

7.8-сурет
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нквист қолданды. Ол үш тауарлар топтары (бірінші кезектегі 

керекті, екінші кезектегі керекті жəне тапшы) үшін арнайы 

сұраныс функцияның түрін ұсынды. Оларды əдебиеттерде Тор-

нквист функциялары деп атайды. Агробизнесте Торнквист 

функциясының бірінші реттегісі қызықты, ол мынадай түрде 

өрнектеледі:

1

.ia Zy
Z C

=
+

Формулада келтірілген белгілер нені көрсететіні туралы 

жоғарыда айтылды. Бұл функция, табыс өскен сайын бірінші 

кезектегі керекті тауарға сұраныстың өсуі төмендейтінін көрсетеді. 

Функция шектеулі, ол ia  тең (сұраныс қисығы асимптоталық 

түрде у= ia - түзу сызығына жақындайды; функцияның графигі 

дөңес болып есептеледі).

Көрсетілген функциялардан басқа, сатып алуға сұраныстың 

аналитикалық модельдерінде дəрежелі, S-тəріздес жəне т.б. функ-

циялар қолданылады. 

Табыстың аздаған өзгерістерінде сұраныстың өзгерулерін 

тал дауда икемділік коэффициентінің де маңызы зор. Айтылған 

көрсеткіштер макро- жəне микроэкономика пəндерінде кеңінен 

қарастырылған. 

Сұранысты болжау жəне модельдеу туралы пікір. Сұраныс, 

тауар өндіру, өткізу жəне қызмет етуді ұйымдастыру тактикасы 

мен стратегиясын анықтайтыны жалпыға белгілі. Сұранысты 

есептеп, ұзақ мерзімдік жəне қысқа мерзімдік болжамдар жа-

сау, сонымен қатар келешектік шешімдерді дəйектеу – əртүрлі 

ұйымдар мен фирмалардың маркетингтік қызметтерінің маңызды 

есептерінің бірі. 

Сұраныстың деңгейі жəне құрамы бір немесе бірнеше тауар-

ларға жəне көптеген факторларға, оның ішінде экономикалық 

жə не табиғи қалыпты жағдайдағы факторларға байланысты өз ге-

реді. Экономикалық факторларға жататындар: тауар жəне қызмет 

ету өндірісінің деңгейі (ұсыныс). Осы экономикалық факторлар-

ды жалпы жағдайда П-мен, кейбір жергілікті халық тобының 

ақшалай табысының деңгейін – D, бағаның қатынасы жəне 

деңгейі – Р мен белгілейік. Қалыпты жағдайдағы факторларға жа-
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татындар: жергілікті халықтың демографиялық құрамы, бірінші 

кезекте жанұялардағы адамдардың саны жəне құрамы (S), соны-

мен қатар санасы, салты, мəдениет деңгейі, табиғи-климаттық 

жағдай жəне т.б.

Экономикалық факторлар өте ауыспалы, мұндай жағдайды 

ақшалай табыс деңгейі бойынша жергілікті халықтардың тара-

лу ерекшелігінен байқауға болады. Қалыпты жағдайдағы табиғи 

факторлар өте баяу өзгереді, 3-5 жылдар аралығында сұранысқа 

олар елеулі əсер етпейді. Осындай факторларға жататын жергілікті 

халықтардың демографиялық құрамы сұранысқа басқаша əсер 

етеді. Сондықтан сұранысқа күнделікті ағымда жəне келешекте 

болжамдар жасағанда, демографиялықтан басқа барлық қалыпты 

жағдайдағы табиғи факторлардың əсерін, кеңесіп ескерген жөн. 

Сөзсіз, мұндай жағдайда «Уақыт» (t) факторын сұраныс моделіне 

енгізуге тура келеді. 

Сонымен сұраныс (Y) жоғарыдағы келтірілген факторлардың 

функциясы, яғни 

Y = f(П, D, P, S, t)

Сұранысқа ең көп əсер етуші фактор, табыс факторы (“Сұ-
раныс əрқашанда төлеуге, сатып алуға қабілетті”–деген ұғым 

жалпы белгілі), сондықтан сұраныс пен тұтыныстың көптеген 

есептеулері бір тұтынушыға шаққандағы ақшалай табыс функ-

циясы түрінде жүргізіледі, яғни: Y = f (D).
Сұраныстың құрамданған модельдерін қолдануына байла-

нысты, оны қысқа уақыт аралығына болжау қарапайым тəсілмен 

жүргізіледі. Модель құрған кезде, əрбір экономикалық топтардың, 

жергілікті халықтың, статистикалық бюджеті бойынша тұтыныс 

құрамы есептеледі. Бұл кезде оқылып отырған уақыт аралығын-

да тек табыс қана көзге түсерліктей өзгереді делінеді де, ал баға-

лар, жанұяның құрамы жəне басқаша факторлар өзгермейді деп 

есептелінеді.

Табыстың өзгеруін, мысалға оның өсуін, біраз жанұялардың 

төменгі табысты топтан жоғарғы табысты топқа өтуі деп қа-

растырады. Басқаша айтқанда, табыстың əртүрлі аралығында, 

олардың жиіліктері өзгереді: олар төменгі аралықтарда кішірейеді 
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де, ал жоғарғы аралықтарда көбейеді. Жаңа табыс аралығына 

келтірілген жанұя, осы кезге дейін осындай табысты жанұядай, 

сондай сұраныс пен тұтыныс құрамын игеруге тиісті. 

Демек, құрамдық модельде сұраныс тек тұтынушылардың 

табыс деңгейлері бойынша таралу функциясы деп қарастыры-

лады. Статистикалық бюджет мəліметтері бойынша есептелген, 

сұраныс құрамын жəне тұтынушылардың табыс деңгейлерінің 

таралу жиілігін біліп, сұраныстың жалпы құрамын есептеуге бо-

лады. Егер бір топ жанұялардың сұраныс құрамын - r(Dі), ал та-

бысы - Dі жəне і-лік жанұяның жиілігін - w(Dі) белгілесек, онда 

сұраныстың жалпы құрамын мына формуламен есептейді:

  
1

( ) ( ),
n

i i
i

R r D w D
=

= ⋅∑                           (7.10)

мұнда n-жанұялардың табыс мөлшері бойынша бөлінген топ-

тар саны.

Сұраныстың құрамдық модельдері – сұраныс пен тұтынысты 

жоспарлауда жəне болжамдауда қолданатын экономикалық- мате-

матикалық модельдердің ең негізгі бір түрі. 

Зерттеліп отырған объектінің жəне осы объектіге сəйкес 

(аналог) кейбір объектілердің сұраныс құрамын салыстыратын, 

қазіргі кезде компаративтер (салыстырмашылдар) деп аталатын 

құрамалық модельдер кеңінен таралған. Бұл жерде сəйкес (ана-

лог) объектілер деп, тұтынушылық сипаттамасы жақсартылған 

жергілікті халықтар тобын немесе бір аймақты есептейді. 

Жоспарлау жəне болжаудағы құрама сұраныс модельдері-

мен қатар сұраныстың конструктивті модельдері де тəжірибеде 

қолданылады. Олардың негізіне жергілікті халықтың бюджетінің 

теңдеуі жатады. Мұндай теңдеу жалпы ақшалай шығынның 

(басқаша сөзбен, тұтыныс көлемі) жəне əр тұтынылған тауардың 

бағасына көбейіп, барлық өндірілген өнімнің қосындысынан 

тұрады. Егер тұтыну көлемін - Z, тұтынушының қажеттіліктерінің 

санын - m, і - қажеттіліктің тұтынушыға керек мөлшері - qі, 
і - қажеттіліктің бағасы - Рі – мен белгілесек, онда сұраныстың 

конструктивті моделі былай жазылады:
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m
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i

Z q p
=

= ∑                                   (7.11)

Сонымен жоғарыда келтірілген модельдер тұтынушылардың 

бюджеттерінің модельдері деп аталады. Олардың тұтыныс мөл-

шерін жоспарлауда маңызы зор жəне олар пайдалы іс атқарады. 

Осындай модельдердің бірі, жалпыға белгілі «Өмір сүрудің мини-

малды қажеттілігі». Сонымен қатар оларға, ғылыми тұтынушылық 

нормаларға негізделінген ұтымды бюджеттер, оның ішінде азық 

өнімдері, келешек бюджеттік жетістіктер (мысалға, «жеткілікті 

бюджет» – деп аталатын) жəне т.б. модельдер жатады. 

Сұранысты жоспарлау жəне болжау тəжірибесінде құрама 

жəне конструктивті модельдерден басқа сұраныстық жəне 

тұтыныстық аналитикалық модельдері де қолданылады.

Аналитикалық модельдер əртүрлі факторларға байланысты 

тауарларды тұтыну жəне қызмет ету заңдылықтарын сипаттай-

тын теңдеулер түрінде құрылады. Аналитикалық модельдерде 

функционалдық байланыстар əрбір жағдайда нақтылы түрде 

жазылады жəне олар бір немесе көп факторлы болуы мүмкін. 

Аталған модельдер макро- жəне микроэкономика пəндерінде 

кеңінен қарастырылады. Ұсынылып отырған оқулықтың мақсаты 

басқа болғандықтан оларға терең тоқталмаймыз.

7.3 Шектік пайданы эконометрикалық модельдермен 
есептеу əдістері

Кез келген өндіріс орнының тиімді іс-əрекеті олардың тапқан 

пайдасы бойынша бағаланады. Пайда – экономикада жəне бизне-

сте өте терең мағыналы экономикалық көрсеткіш. Əрбір өндіріс 

орнының іс-əрекеті əр түрлі болуы мүмкін: қаржылық, өндірістік, 

сауда-саттылық, бір бірімен ұштастырулық жəне тағы басқадай. 

Сондықтан өнім өндіруші немесе басқадай іс-əрекет жасаушы 

болмасын, олардың жалпы табатын пайдасы екі көрсеткіштің 

(жал пы түсім жəне жалпы шығын) айырымы арқылы анықталады. 

Пайданы – П, түсімді – R жəне жалпы шығынды – С деп 

белгілеп, пайданы былай жазайық:

16–1547
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П= R – C.

Жалпы табыс (түсім) тауарлық өнімнің сату құнымен (P) жəне 

мөлшері (Q) бойынша былай өрнектеледі:

R=PQ.

Бұл жерде тауарлық өнімнің сату құны оның мөлшеріне бай-

ланысты екенін еске ұстағанымыз жөн, яғни Р=f(Q). 
Шындығында, өнімнің (күріштің) сату құны өндірушінің 

қаншадан сатқысы келетініне байланысты емес, ол тұтынушының 

қанша бағамен сатып ала алатынына байланысты анықталуы 

тиіс. Сондықтан күріштің сату бағасының заңдылығын табу өте 

күрделі де маңызды іс, ол үлкен жүйелік экономикалық зерттеу-

лер жүргізуді  қажет етеді. 

Сұраныс қисығы түзу сызыққа жуық  делік, яғни:

P = aQ + b.

Мұндағы a<0, b>0, себебі сұраныс қисығының заңдылығы 

кемімелі функцияға сəйкес. Осы заңдылықты жалпы табыстың 

формуласына енгізіп мына өрнекті аламыз:

R=(aQ+b)Q=aQ2+bQ.

Формулада c-параметрі нөлге тең, a-параметрі теріс жəне 

b-парамерті оң мəнді квадраттық функция. Оның осы көрсетілген 

жағдайына байланысты жəне квадраттық функция қасиеттерін 

ескере отырып мынадай график тұрғызайық (7. 9-сурет).

Графикте R=f(Q) функцияның тек оң бөлігі ғана келтірілген. 

Мұнда Q>0,  R>0.

Суреттен координаттың бас нүктесінде (0) табыс (түсім) нөлге 

теңелген. Мұндай жағдай түсінікті де, себебі сатылған күріш 

мөлшері: Q=0 болса, табыста R=0 тең. Сатылатын тауарлық күріш 

мөлшері:  
bQ
a

= −   болған жағдайда жалпы табыс нөлге айналады, 

себебі күріштің көрсетілген тауарлық мөлшерінде, оның құны 

нөлге теңеледі. Шындығында, егер  bQ
a

= −  болса, онда 

0.bP aQ b a b b b
a

⎛ ⎞= + = − + = − + =⎜ ⎟⎝ ⎠
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Жалпы тауарлық күріш мөлшерінің жəне оның сату құнының 

нөлге айналуы – ол біздің жоғарыдағы келтірілген қарапайым мо-

деліміздің экстраполяциялық нəтижесі. Бұл тек таза теориялық 

жағдайды математикалық тілмен түсіндіру. Тəжірибелік жағдайда 

бұлай болуы мүмкін емес. Демек бұл жалпы ереженің бір 

кемшілігі. Сонымен қатар кез келген математикалық модельдің 

тəжірибе жүзінде қолдану шегі болатыны белгілі. Сондықтан  

бір экономикалық құбылысты модельдеуге арналып, құрылған 

математикалық модель мен оның тек шектеулі жағдайын ғана 

зерттеуге болады, яғни ол кез келген жағдайда экономикалық 

құбылыстың  нəтижесін көрсетпейді. 

Өндірілген өнімге кеткен шығын сол өнім мөлшеріне бай-

ланысты. Шығындарды екі топқа бөлуге болатыны белгілі. 

Олардың біреуі тұрақты шығындар жəне олар өндірілген өнім 

мөлшерімен байланыспайды. Мұндай шығындарға өндірісті 

басқарушыларға кеткен еңбекақы, жалға алу төлемі, құрылыс пен 

құрал жабдықтарды ұстауға кеткен шығындар жəне т.б. жататы-

нын білеміз. Ал айнылмалы шығындар өндірілген өнім мөлшеріне 

байланысты өзгереді. Мұндай шығындарға электр энергиясына, 

жанармайға, уақытша істейтін жұмыскерлердің еңбек ақысына 

жəне т.б. шығындар кіреді. Сөйтіп жалпы толық шығындарды 

былай жазуға болады:

С=Ст+СаQ,

7.9-сурет
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мұндағы Ст - тұрақты шығындар; Са - өнімнің бір өлшем бірлігіне 

шаққандағы айнымалы шығындар (7.10-сурет).

Егер осы екі шығынды координаттар жүйесіне салсақ, онда 

мынадай график алынады (7.10-суретті қараңыз).

7.10-сурет

Енді максималды пайданы анықтайтын жағдайды қарасты-

райық. Мұндай есептің математикалық қойылуын былай өр-

нектейік: «Тауарлық өнімнің қандай мөлшерінде максималды 

пайда табуға болады». Осы қойылған есептің шығару графиктік 

тəсілін қарастырайық. Ол үшін 7.9-шы жəне 7.10-суреттерді 

біріктіріп график тұрғызайық.

Өндірілген өнімнің мөлшері мына жағдайды қанағаттандыр-

ғанда өндіріс пайдалы екендігі байқалады: Q1<Q<Q2
Егер тауарлық өнім Q1-ден аз болса, онда өндіріс тиімсіз. 

Ол туралы Q1 нүктесіне дейінгі 7.11-суреттегі график аймағы 

көрсетеді. Ал Q2 нүктесінен кейінгі график аймағы да тиімсіз. 

Өндірілген өнім көп болған сайын өндіріс тиімді, пайдалы болуға 

тиіс, бірақ 7.11-суреттегі графиктен байқап отырмыз өндірістегі 

өнімнің көбеюі əрқашанда табысты көбейтпейді. Өндірілген 

өнімнің көбеюі шығынның көп есе көбеюіне əкеліп соғады да, 

табыстан шығын мөлшері көбейіп кетеді.
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Енді максималды пайдаға сəйкес келетін Qт - тауарлық өнімнің 

мөлшерін қалай іздеуге болатындығын қарастырайық.

Ол үшін пайданың формуласын келтірейік те,  П= R - C, R- 
то лық табыс пен С-толық шығынды өндірілген өніммен байла-

ныстырайық, онда

П=аQ2 + bQ - CaQ  немесе  Cm = аQ2 + (b - Сa) Q - П,

яғни  квадратты функция алынды.

Бұл функцияны нөлге теңестіріп, квадраттық теңдеуді шешу 

арқылы екі түбірін табамыз (Q1 
жəне Q2). Осы екі нүктенің орта-

сында өндіріс табысты. Мынадай белгі қабылдайық:

b1= b Сa, онда  П = аQ2 + b1Q - Cm

Осы функциядан бірінші туынды 
d
dQ
π⎛ ⎞

⎜ ⎟⎝ ⎠  алып, функцияның 

экстре мальдық (яғни максималды) нүктесін табамыз:

1

2 2
a

m
b C b

Q
a a

−
= − =

Жоғарыдағы теориялық талдаудан Q1 жəне Q2 өндірістің та-

бысты жұмыс істеу жағдайының шеткі шекарасы болса, ал  Qm  
нүктесі оның максималды пайдалы жағдайына сəйкес келеді. 

Сондықтан да қандай өндіріс болмасын нарық жағдайында оның 

өндіретін тауарлық өнімінің максималды (П → max) пайда беретін 

оптималды мөлшері (Q → оңтайлы) бар.

7.11-сурет



246

Бұл параметрлерді табу үшін өнімге (біздің жағдайда күріш-

ке) сұраныс заңдылығын табу өте маңызды. Осы заңдылықтан 

эмпириялық (а жəне b) регрессия коэффициенттерін табу, соны-

мен қатар күріш өндірісінің шығын заңдылығын, оның ішінде 

тұрақты шығындарды Cm жəне айнымалы шығынды Ca, анықтау 

қажет.

7.4 Шектік  көрсеткіштерді   эконометрикалық талдау

 Тəжірибеде орташа шамалар (орташа табыс, орташа сатылған 

өнімнің көлемі жəне т.б.) коммерциялық жұмыста жəне басқада  

іс-əрекеттерде өте маңызды мəліметтер екені белгілі. Сондықтан 

аграрлық экономикада орта шамалар: өнімнің орташа бағасы, 

орташа еңбек өнімділігі жəне т.с.с. көрсеткіштер кеңінен қол-

данылады. Сонымен қатар, аграрлық экономика  жүйелерінде 

орта шамалардан басқа да қызықты мəліметтер кездеседі. Мы-

сал ға, өндіріс дамуын жоспарлағанда жəне қандай да болмасын 

кəсіпкерлік іс əрекеттерде егер шығындар көбейтілсе, онда қан-

ша шамаға нəтижелік көрсеткіш артатынын немесе керісінше, 

егер шығындар азайтылса, ол қанша шамаға кемитіндігін білу 

өте маңызды. Бұл жерде айнымалы шамалардың өсу ретін жəне 

олардың өсу шегінің қатынастарының қаншаға өзгеретінін, яғни 

басқаша айтқанда шектелген тиімділікті іздеу өте маңызды істің 

бірі.

Агрожүйелердің экономикалық көрсеткіштерін зерттегенде 

дифференциалдық есептеулер тəсілдерін пайдалануды шегіне 
жетіп немесе шектелген талдау деп атайды. Сөйтіп мұндай 

жағ дайда дифференциалдық тəсілмен есептеу əдістері қолда-

нылуы əбден ретті.

Жоғарыда жалпы немесе барлық табыс қосындысы R өнімнің 

бір өлшем бірлігінің құны P мен тауарлық өнімнің мөлшерінің 

Q көбейтіндісі арқылы анықталынатынын, яғни: R = PQ, бола-

тынын келтіргенбіз. Осы жағдайды нарық тұрғысынан қара-

ғанда, сатылған тауарлық өнімнің мөлшері оның бір өлшем 

бірлігінің құнына байланысты екенін байқауға болады. Бұл бай-

ланыс «Сұраныс» қисығымен анықталынуы тиіс. Біз бұл қисық 

заңдылықты жуықтап сызықты байланыспен ауыстырғанбыз, 

яғни: P = аQ + b,  мұнда а - теріс мəнді бұрыштық коэффици-
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ент, ал b - оң мəнді коэффициент, сондықтан P=f(Q) - функци-

ясы  кемімелі. Шындығында, P=f(Q) - функциясының осындай 

байланысы жекеше иеленушілердің (монополистердің) мүддесін 

сипаттайды. Себебі мұндай байланыс нарық жағдайын бір неме-

се бірнеше фирмалар бақылап, белгілі бір тауар мен қызметтерін 

ұсынуына жəне оларды өз қалауларымен бағалап отыруына бай-

ланысты туады. Мысалға, егер осындай фирмалар тауардың 

құнын өсірсе, онда оған сұраныс азаяды да, ал керісінше жағдайда 

сұраныс көбейеді. 

Табыс қосындыларының формуласына бағаның өзгеріс заң-

дылығын  енгізіп квадратты функция алғанбыз:  

R = РQ = (аQ + b) Q = аQ2 +bQ,

Табыс қосындыларының R формуласында тауарлық өнім Q 
мөлшері (біздің есебіміздегі жалғыз айнымалы шама) бойынша 

алынған туынды шектелген табысты анықтайды. 

Шектелген табысты математикалық туындының белгісімен 

өрнектеп, оны мынадай түрде көрсетейік: 

2( ) 2 .Q
Q Q

dR dR aQ bQ aQ b
d d

= = + = +′

Шектелген табыстың экономикалық мəнісі жай қарапа-

йым. Ол сатылған тауарлық өнімнің бір бірлікке өзгеруіне 

байла нысты табыс қосындыларының өзгеру шамасын көрсетеді 

жəне жуықтап алғанда сол шамаға тең. Мұндай жуықтау табыс 

қисығына жанаманы хордамен ауыстыруға байланысты пайда 

болды (7.12-суретті қараңыз).

«Шектелген» – деген ұғым экономикада бір шаманың сан 

мəнін сипаттамайды, ол тек сол шаманың тиімділік мəнісінің өз-

ге рісін көрсетеді.

«Шектелген табыс» ұғымынан басқа, экономикада «Орташа 

табыс» - деген ұғым да жиі қолданылады. Бұл табыс өндірілген 

өнімнің бір бірлігінен алынатын табыс, яғни 

Rор=R/Q=(PQ)/Q=P.

Осы өрнектен көріп отырмыз, орташа табыс өнімінің құнымен 

сəйкес. Орташа табыстың тиянақты мəнін сұраныс функциясы 
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арқылы өрнектеуге болады. Жекеше мүдделік (монополдық) мо-

дель болған жағдайда: 

Rop=Р=аQ+b.

Орташа жəне шектелген табыстардың графиктері 7.12-сурет-

те келтірілген.

Жеке мүдделік жағдайға керісінше жетілген бəсекелесті на-

рық жүйесін қарастырайық. Мұндай модель бір-бірімен қатысы 

жоқ, бірақ нарық жүйесінде бірдей бір өнім түрін сатуға шығара 

алатын, бірнеше күріш өндіретін кəсіпорындардың жұмыс, іс-

əрекеттерін қарастырады. Сонымен қатар əр кəсіпорын барлық 

тауарлық өнімнің бір үлесін ғана өндіреді (сатады) жəне олар 

сатылатын өнімнің бағасына бақылау қоя алмайды (келісім шарт 

жасалынбайды). Мұндай жағдайда тек нарық жүйесінің ұсынған 

бағасымен ғана өнімді тиянақты сатуға болады.

Егер нарық ұсынған бағаны (кейбір кəсіпорынның іс-əре-

кеттеріне байланыссыз) b-мен белгілесек, онда сұраныс қисы-

ғының түрі: P=b. Осыған сəйкес, табыс қосындылары:

R= РQ=bQ,

шектелген табыс:

( )' ,dR d bQR bQ dQ dQ= = =

орташа табыс: Rор =P=aQ+b.
Сөйтіп таза нарық моделінде шектеу жəне орташа табыс бір-

біріне сəйкес, олар 7.13-суретте көрсетілген.

7.12-сурет
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Осы кезге дейін табыс жəне оған сəйкес шектелген табыс 

қарастырылды. Осындай жіктеу басқа да экономикалық түсі нік-

терде қолданылады. Мысалға, егер өнімнің көлеміне Q байланы-

сты шығын C функциясы белгілі болса, яғни:

С=f(Q),

«Шектелген шығынды» былай анықтауға болады:

( ) ( ) '' / ( ).dC dQ QfCQ = =

7.13-сурет

Бұл формуланың экономикалық мағынасынан, өндірілген 

өнім бір бірлікке өзгергенде толық шығын қалай өзгеретінін жəне 

оның сан мəні толық шығынның өзгеріс шамасына жуық екенін 

бай қаймыз. 

Енді өндірістік функция, яғни айнымалы шамалар (қорлар) мен 

өндірілген өнім шамаларын байланыстыратын экономикалық- 

математикалық теңдеуді қарастырайық. Жалпы өнім өндіру (өнім –

терең ұғым. Мысалға, оған коммерциялық жəне қаржылық іс-

əрекеттер де жатады) көптеген факторларға байланысты, яғни 

ол көп айнымалы функция. Бірақ біз өндірілген өнім көлемі 

кəсіпорындағы жұмыс күшіне, яғни жұмысшылардың санына 

(L) байланысты болсын делік. Олай болса (мұндай жуықтау тез, 

қысқа жоспарлап, жедел шешім қабылдауда өте қолайлы), жалпы 

өндірістік функция былай өрнектеледі: ( )LfQ = .

Өндіріс орнының тиімділігін орташа еңбек өнімділігінің PL 
шамасымен мына қатынаспен сипаттайық: PL = Q/L.
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Жұмысшылардың санының (L) көбеюіне (немесе азаюы-

на) байланысты, өндірілетін өнім көлемінің өзгеру заңдылығын 

білу– əр кəсіпорын басшыларының маңызды мəселесі. Осыған 

байланысты «Шектелген еңбек өнімділігі» деген ұғым енгіземіз, 

ол – жұмысшылар саны L бойынша өндірілген өнім Q көлемінен 

алынған туынды, яғни 

' '( ).dQQ f LL dL
= =

Бұл көрсеткіштің экономикалық мəнісінен шектелген еңбек 
өнімі - жуықтап алғанда жұмысшылар саны бір адамға өзгергенде 

өндірілген өнім қанша көлемге өзгергенін байқаймыз.

Мынадай мысал қарастырайық. Өндірілген өнім мен жұ мыс-

шылар саны арасындағы байланыс мына өндірістік функциямен 

сипатталсын делік:

0,5500 6 500 6Q L L L L= − = −

Осы функцияның туындысын тауып шектелген еңбек өнім-

ділігін анықтайық:

2500,5' 500(0,5 ) 6 6dQQ LdL L
−= = − = −

Жұмысшылар санының (L) мəнін өзгерте отырып, осы фор-

мула бойынша шектелген еңбек өнімділігінің өзгерісін зерттейік. 

Мысалға:

L=1; L=25; L=100; L=625; L=2500; L=62500.

Шектелген еңбек өнімділігінің есептелген мəндері:

L 1 25 100 625 2500 62500

Q1

L
244 44 19 4 -1 -5

Осы функцияны терең зерттеудің нəтижелерінен мынадай 

тұжырымдарға келуге болады: шектелген еңбек өнімділігінің 

мəні жұмысшылар саны өскен сайын кеми береді де, олар бір 

шамаларға жеткенде теріс бола бастайды. Мұндай жағдай жұ-

мысшылар саны шектеусіз көбейе берсе өндірілген өнім көлемі 
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төмендейтінін, еңбек өнімділігі тиімсіз бола бастайтынын көр-

сетеді. Бұл күтпеген жағдай. Дегенмен де мұндай өзгерісті тə-

жірибелік жағдайда жиі байқауға болады. Шындығында, бір 

іс жасау көптеген орындаушыларға жүктелсе, олар бір-біріне 

жағымсыз əсер етуі мүмкін, сөзсіз, нəтижесінде жұмыс өнімді -

лігі артпайды. Сөйтіп мынадай экономикалық тұжырымға келе-

міз: «Кəсіпорында жұмысшылардың санының көбеюі жұмыс 
өнім  ділігін арттырмай, керісінше ықпал тудырады, яғни жұмыс 
өнім ділігін кемітуі мүмкін». 

7.5 Эконометрикалық модельдердің экстремальды 
(оңтайлы) мəнін анықтау əдістері

Көп жағдайда экономикалық зерттеулер жасағанда өндірісті 

тиімді ұйымдастыруға, яғни оңтайлы мəселелерін шешуге тура 

келеді. Эконометрикалық модельдердің көптеген мүмкін бо-

латын мəндерінің ішінен өндірісті тиімді жағдайға жеткізетін 

мəнін таңдап алу жұмысын, математикалық пəндерде берілген 

функцияның экстремальдық (максималды немесе минималды) 

мəнін іздеп табу десе, ал ғылыми қолданбалы, арнайы тəжірибе лік 

əдебиеттерде осы орындалған математикалық тəсілді оңтайлау 

дейді. Сөйтіп оңтайлау дегеніміз математикалық талдау аппара-

тына сүйеніп, эконометрикалық функцияның максималды немесе 

минималды мəнін іздеу жұмысын айтады.

Егер өндіріс жүйесінің бір жағдайы y=f(x) функция түрінде 

берілсе, онда біріншіден осы функцияның тұрақты тиянақты 

жүйесін, яғни оның математикалық туындысын анықтайды. Ол 

үшін мына теңдеу шығарылады: f ’’(a) = 0. Егер осы тиянақты 

нүктеде мына жағдайда орындалса: f ’’(a) > 0, онда функция y ми-

нималды мəні анықталған, ал f ’’(a)< 0, онда функция y максимал-

ды мəні анықталған. Егер f ’’(a) = 0, онда функция y анықталған 

жоқ жəне оның экстремальдық мəнін басқа əдіспен іздестірген 

жөн. 

Қарапайым мысал қарастырайық. Жоғарыдағы көрсетiлген 

функцияға мағыналы көрiнiс беру үшiн тəжiрибелiк жағдайға 

сəй кестендiрiлген сандық мəн енгiземiз. Мысалға, жедел жоспар-

лауда өндiрiстiк функция тек фирмадағы жұмысшылар санымен 

ғана сипатталып жəне осы функция былай өрнектелсiн: 
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( ) ,33,029 LLLfQ −==

мұнда Q - тауарлық өнiм көлемi, L - жұмысшылар саны. 

Есептiң мақсаты фирманың тауарлық өнiмi Q максималды 

болу үшiн жұмысшылар саны қанша болу керектiгiн анықтау ке-

рек. 

Есеп шығарайық. Ол үшiн өндiрiстiк функцияның тиянақты 

нүктесiн анықтайық. 

( )' 2/ 18 0,9 0f L dQ dL L L= = − = .

Квадрат теңдеудi шешiп, L= 0 жəне L= 20.

Екiншi туындыны есептейiк: 

2"( ) 18 1,82
d Qf L L
dL

= = − .

Егер фирмада жұмысшылар жоқ болса, онда өнiм көлемi ми-

нималды, яғни Qmin = 18 бiрлiк.

Екiншi нүкте үшiн (L=20). f ’(20)=18-1,8 ·20 = -18 <0. Бұл 

нүктеде өндiрiлген өнiм максималды, яғни 

2 3(20) 9 (20) 0,3 (20) 800Q f= = ⋅ − ⋅ = .

Осы өндiрiс функцияның графигi 7.14-суретте көрсетiлген. 

Тəжiрибелiк жағдайларда математикалық тəсiлмен берiлген 

өндiрiстiк функцияның экстремальдық мəнiн табу əрқашанда 

оңтайлау есебiн табысты шығара бермейдi. Мұндай жағдай лар ды 

келесi мысалмен түсiндiрейiк. 

Кейбiр тауарлар үшiн ұсыныс жəне сұраныс қисығы мынадай 

заңдылыққа бағынсын делiк: 

P = - 4QD + 50 жəне P = QS + 15,

мұндағы 

 Q
D
 – сұраныс заңдылығы бойынша керекті тауар мөлшері; 

 Q
S  

– ұсыныс заңдылығы бойынша шығарылған тауар 

               мөлшері.
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Тауардың əрбiр бiрлiгiне t мөлшерде салым салынсын. Мем-

лекеттiң қазынасына максималды түсiм келтiру үшiн салым ша-

масы қанша болу керек деген сұрақ туады. Тым көп салым шама-

сы кез келген экономикалық iс əрекеттi «іске асырмау» жағдайына 

əкеп соғатыны сөзсiз. Ал тым аз салымнан өндiрiлетiн өнiмнiң 

жалпы тиiмдiлiгi жоқтың қасы.

Салымның əсерiн ескеру үшiн ұсыныс теңдiгiндегi тауар дың 

құнынан салым мөлшерiн алып тастауға болады. Себебi шын-

дығында тауар өндiрушi осы бағамен есептелген ақшалай өнiмдi 

ғана алады. Сондықтан жоғарыдағы көрсетiлген теңдiк тердi бы-

лай жазайық: 

P - t = QS + 15 немесе P=QS + 15 + t .

Тепе-теңдiк нүктеде QS=QD=Q, яғни сұраныс ұсынысқа тең, 

осыдан 
15

4 50
P Q t
P Q

⎧
⎨
⎩

= + +
= − +

Теңдеулер жүйесiндегi теңдiктердiң сол жағы бiрдей болған-

дықтан былай жазуға болады Q+15+t=-4Q+50, түрлендiргеннен 

кейiн Q= 7 - 0,2 t .
Егер t тауардың бiр бiрлiгiнен алынатын салым екенiн ескер-

сек, онда барлық тауарлық өнiмнен түсетiн салым былай жазы-

лады:

7.14-сурет



254

T = t·Q = t(7-0,2t) = 7t - 0,2t2

Сөйтiп осы функцияның максималды мəнi жоғарыдағы сұ-

раққа жауап бередi.

Функцияның тиянақты нүктесiн табайық.

2(7 0,2 ) 7 0,4 0dT d t t tdt dt= − = − = , осыдан t=17,5. 

Мысалымызда тиянақты нүкте бiреу-ақ. Ендi екiншi туын-

дының таңбасын тексерейiк.

2
(7 0,4 ) 0,4 02

d T d tdtdt
= − = − < .

Екiншi туындының мəнi терiс шама, сондықтан функция (Т) 
t=17,5 мəнiнде максималды. Сөйтiп мемлекеттiк тұрғыдан қа-

рағанда тауардың бiр бiрлiгiне салынатын оптималды салым мөл-

шерi 17,5 бірлікке тең.

Сонымен жоғарыдағы талдаулардан мынадай қорытындыға 

келеміз. Біріншіден, əрқашанда ескеретін бір жағдай тəжірибеде 

математикалық тəсілмен берілген өндірістік функцияның экстре-

мальдық мəнін табу барлық жағдайда оңтайлау есебін табыс-

ты шығармайды. Екіншіден, кез келген тəжірибелік есептерде 

мұндай өндірістік функциялар құрыла да бермейді. Сондықтан 

қарастырылып отырған əдіс тəжірибеде шектеулі қолданылады. 

Енді максималды пайда жəне жалпы алынған нəтижені талдау 

есебін қарастырайық.

Пайданың табыс пен жалпы шығынның айырымы екені 

белгілі, яғни:

П = R - C,

мұнда R = R(Q) жəне C = C(Q) - жалпы табыс жəне жалпы 

шығындар.

Қарастырылып отырған функциялардың мəні тек олардың 

тия нақты нүктелерінде максималды, яғни:

0dП dR dC
dQ dQ dQ= − = .
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Жоғарыдағы келтірілген анықтама бойынша «Шектелген шы-

ғын» тең:

' ;dR dR RQ dQ dQ= = =

.dC dC CQ dQ dQ= = =

Қорытындысында: R Q = С Q.

7.15-сурет

Сөйтіп «Шектелген табыс» пен «Шектелген шығын» заң-

дылықтарының графиктерінің қиылысқан нүктесі пайда функ-

цияның тиянақты нүктесі болып есептелінеді. Ол 7.15-суретте 

көрсетілген.

Графиктен тиянақты нүкте екеу екенін байқаймыз. Бұл нүк-

телерде функция максимумге немесе минимумге жетуі мүмкін.

Сондықтан пайда функциясының екінші туындысын зертте йік. 

Ол үшін жоғарыдағы келтірілген теңдікті дифференциалдайық:

2

2 .Q Q
d П d dR C
dQ dQ dQ

= −′ ′

Пайда функциясының максималды мəні болу үшін мына 

жағдай орындалуы тиіс:

2

2

d П
dQ  <0 одан Q Q

d dR C
dQ dQ

<′ ′
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Осы эконометрикалық функцияның геометриялық тү сін дір -

месі, шектелген сұраныс жəне шектелген ұсыныс функция ла -

рының графиктеріне жүргізілген жанамалардың бұрыштық коэ ф-

фициенттері болып есептелінеді. Шектелген табыстың гра фигіне 

жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті, шектелген 

шығындардың графигіне жүргізілген жанаманың бұрыштық 

коэф фициентінен кіші жағдайы, пайда функциясының тиянақты 

нүктесінде максимумге жеткенін көрсететін критерийі делінеді.

Экономикалық əдебиеттерде бұл ереже былай қалыптасқан: 

«Егер солдан оңға қарай қозғалса, онда шектелген шығындардың 
графигі максималды нүктеде шектелген табыстың графигін 
төменнен жоғары қарай қияды».

7.15-суреттен пайда максималды мəніне, тауар мөлшері - Q
2
 

мəніне тең болған жағдайда ғана жететінін байқауға болады. Ал 

пайда минималды мəніне Q
1
-нүктесінде жетеді (мұндай жағдай 

кəсіпкер үшін үлкен қызықты академиялық жағдай).

Жоғарыдағы келтiрiлген тұжырымдарды тəжiрибелiк есеп-

терге қолданып көрелiк. Бiр фирма бiрнеше нарықтық жағдайды 

игермек. Мысалға, бiр нарықтық жағдай iшкi, ал басқасы сырттан 

экспорттық тауарлар алуға байланысты делiк. 

Мысалымызды нақтылы көрсету үшiн сұраныс заңдылықтары 

белгiлi болсын: P1 = 600 - Q1 жəне P2 = 400 -1,5Q2, мұнда төменгi 

индекстер бiрiншi жəне екiншi нарықты көрсетсiн.

Жалпы шығындар заңдылықтары мынадай болсын: 

C = 50000 + 20Q, мұнда 50000 тұрақты шығындар да, ал 20Q 

айнымалы шығындар жəне Q=Q1+Q2 .
Максималды пайда табу үшiн фирма қандай баға саясатын 

жүргiзуге тиiс деген сұрақ туады. 

Бұл сұраққа жауап беру үшiн екi нарықтың шектелген шы-

ғындарын iздейiк.

( )' (50000 20 ) 20.dC dC Q QdQ dQ= = + ⋅ =

Бiрiншi нарық үшiн жалпы табыс

2(600 ) 600 .1 1 1 1 1 1 1R P Q Q Q Q Q= ⋅ = − = ⋅ −
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Осы өрнектен бiрiншi нарықтың шектелген табысын анық-

тайық:

21
1 1 11 1 1

(600 ) 600 2
dR dR Q Q QQ dQ dQ= = + = −′

 Тиянақты нүктеде: R’
Q=C’

Q . Бiздiң жағдайда: 600 - 2Q1 = 20; 

Q1 =290.

Бiрiншi нарықтық сұраныс қисығы заңдылығына Q1 = 290 

енгiзiп, P1 = 600 – 290 = 310, сөйтiп максималды пайда табу 

үшiн бiрiншi нарықта тауарды қандай бағамен сату керектiгiн 

анықтадық.

Осындай есептеулердi екiншi нарық бойынша да жүргiзейiк. 

Жалпы табыс:

R2 = P2 Q2 = (400-1,5Q2) Q2 = 400 Q2 - 1,5 Q2
2. 

Шектелген табыс:

22 (400 1,5 ) 400 3 .2 2 2 22 2

dR dR Q Q QQ dQ dQ= = + = −′

Ақырғы теңдiктi шектелген шығындарымен теңестiрiп: 

400 – 3Q2 =20, екiншi нарықта максималды пайда беретiн тау-

ар мөлшерiн анықтаймыз: Q2 = 380/3.

Осы тауарды қандай бағамен сатуға болатынын есептейiк:

P2= 400-1,5 Q2 =400 -1,5 
380 210
3

⎛ ⎞ =⎜ ⎟⎝ ⎠ . 

Сөйтiп əрбір нарықты пайдалы өткiзу үшiн тауардың екi құны 

табылды. 

Ендi өндiрiстiк функцияларға лайықтанған кейбiр қаты нас-

тарды анықтайық.

Қарапайым жағдайда өндiрiстiк функция өндiрiлген өнiммен 

(Q) жұмысшы сандарын (L) байланыстырады, яғни: 

Q = f (L).

Мұнан орташа еңбек өнiмдiлiгi анықталынады:

17–1547
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PL = ( )Q f L
L L
= .

Осы жерде заңды сұрақ (орташа еңбек өнiмдiлiгi қанша жұ-

мысшы санында (L) максималды?) туады. Сөзсiз, бұл сұраққа 

жауаптың мағынасы да, мəнi де зор. Сұраққа жауап алу үшiн екi 

функциялық қатынастың дифференциалдау ережесiн қолданып, 

тиянақты нүктесiн табайық:

'
' '

2

( )( )( ) ( ) 0L

f Lf LdP f L L L f L L
dL L L

−−= = =
 

Анықтама бойынша шектелген еңбек өнiмдiлiгi жұмысшы-

лар санына байланысты тауарлық өнiмнен алынған туындыға 

тең, яғни:  P L=(dQ)/(dL)=f  (L),  сонымен қатар тиянақ нүктесiн 

мына түрде жазып:  (P L- PL)/L=0, осыдан мынадай қорытынды 

шығаруға болады: P L= PL.

Сөйтiп тиянақ нүктеде орташа еңбек өнiмдiлiгi мен шектелген 

еңбек өнiмдiлiгi тең екенiн дəлелдедiк.

7.16-сурет

7.16-суретте шектелген жəне орташа еңбек өнiмдiлiгiнiң гра-

фиктерiнiң қиылысқан нүктесi көрсетiлген.

Функцияның максималды мəнiн табу үшiн қосымша екiншi 

туындыны талдау қажет. 
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7.6 Эконометрикалық модельдермен  оңтайлау  əдістері

Бір жəне бірнеше айнымалы функцияларды математикалық 

талдау құралдарымен оңтайлау (максимумге жəне минимумге 

іздеу) есептерінің алгоритмдерінің көп тəсілдері бірдей. Бірақ екі 

(жəне оданда көп) айнымалы функциялардың оңтайлау тəсілдері 

сəйкес келмейтін бірнеше түрлі оңтайлау есептері бар. 

 Мұндай есепті жалпы былай көрсетуге болады:

- мына жағдайда 

g(x,y)=0,

- мына берілген  функцияның экстремальды мəнін табу керек: 

 1 2( , )f x xΖ = .

Міне, осыдан барып шектелген оңтайлау немесе шектелген 

экстремум деген ұғым туылды. Есепте g-функциясы белгілі деп 

есептелінеді. 

Бұл есептердiң ерекшелiктерiн бiр мысал арқылы түсiндiрейiк. 

Пайдалықтың функциясы мынадай заңдылықпен өрнектелсiн 

делiк:

U (X1, X2) = 
1 1
2 4
1 2,X X  ,

мұнда Х1 жəне Х2 - тұтынушылардың сатып алған тауар (G
1
 

жəне G
2
) көлемi. Функцияның сан мəнi сатып алушыларды қана-

ғаттандыратын өлшемдi өрнектейдi. 

Есептiң мақсаты тұтынушыларды максималды қанағаттан-

дыратын Х1 жəне Х2 мəндерiн табу керек. Басқаша айтқанда та-

уар лардың қандай мөлшерде болғаны пайдалы, яғни олардың 

максималды қажеттiлiгiн iздеу маңызды. 

Математикалық түсінікте берiлген функция айнымалылар дың 

тиянақты бiр мəнiнде максималды болмайды. Ол əр айнымалы 

(Х1 жəне Х2) өскен сайын өсе бередi. Бiрақ шын мəнiнде тауарға 

шексiз тұтынушылық (қажеттiлiк) болуы мүмкiн емес жəне оған 

қандай жағдайда болса да жеке жанұяның қаражаты жетпейдi. 

Сондықтан есептiң оңтайлы шешiмi бар жəне оны бiр шектеулi 

жағдайда қарастырған жөн. Мысалға G1 жəне G2 тауарлардың бiр 

бiрлiгiнiң сату бағасы 10 жəне 5-ке тең жəне сатып алушылардың 

қаражаты шектеулi, бар болғаны 60 ақша бiрлiгiне тең болсын. 
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Есеп көрсетілген  жағдайда  математикалық түрде былай жазы-

лады:

– мына функцияның пайдалылығының максималды мəнiн та-

бу керек:

U(x1, x2) =  
1 1
2 4
1 2,X X

– мына жағдайда:

10х1 + 5х2 ≤ 60

x1 ≥ 0,  x2 ≥ 0.

Ақырғы шектеудiң мəнiсi түсiнiктi. Мұндай есептi жалпы 

қалай өрнектейтіні жоғарыда келтірілді.

Жоғарыдағы есепте белгісіздер саны 2-ден аспауына байла-

нысты, оны орнына қою əдісімен шығару өте оңай жүргізіледі. 

Мысалға, 10х1 + 5х2 ≤ 60 шектеуден х2=12 – 2х1 жəне оны 

пайдалылық функцияға енгізіп, мына өрнекті аламыз:

U(x1) = (12 – 2х1)
1/4  х1

1/2.

Нəтижесінде бір белгісізді функция алдық. Қарапайым тəсіл-

мен х1=3 жəне х2=6 болғанда, функция максималды мəніне же-

тетінін байқадық.  Сөйтіп бірінші тауардың 3 бірлігін, ал екінші 

тауардың 6 бірлігін сатып алғанда, сатып алушыға олардың 

пайдалылығы максималды болады, яғни:

Uмах (3,6) = 31/4  61/2=2,71.

Тағы да бір мысал қарастырайық. Жалпы өндiрiстiк функция 

мына түрде жазылсын делiк: Q = f(K, L), мұнда Q - өндiрiлген 

өнiм көлемi; K - жұмсалған капитал жəне L - жұмсалған еңбек 

өлшемi (негiзгi қорлар).

Осы қажеттi қорлар үшiн кез келген фирма нақтылы бiр 

ақша көлемiн бөледi, оны M - деп белгiлейiк. Егер капиталдың 

бiр өлшем бiрлiгiнiң құны PK жəне еңбектiң бiр өлшем бiрлiгiнiң 

құны PL болса, онда мына теңдiк орындалуға тиiс: PKK + PLL = M.
Кез келген фирманың тəжірибесiнде, яғни жұмыс барысын-

да:   бар қорларды тиiмдi қалай бөлу керек  деген сұрақ  əрқашан 

да тууы мүмкiн. Басқаша  айтқанда, жалпы қаражаттың қанша 

бөлiгiне құрал жабдық сатып алу (капитал K - негiзгi қор), ал 

қанша бөлiгiн еңбек ақыға төлеу керек. 
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Математикалық түрде есеп былай қойылады:

– мақсат функцияның (осы есеп бойынша, ол өндiрiстiк функ-

ция) максималды мəнiн

Q = f (K, E) → max       

– мына жағдайда (шығындар бойынша)

PKK + PL L= M.

Ендi есептiң геометриялық интерпретациясын жəне оның 

шығару жолдарын көрсетейiк. 7.17-суретте изокванттар сызық-

тары өрнектелген. Одан изокванттар қисықтарымен сызықтың 

қиы лысқан нүктелерiнен капитал мен еңбек қорларының ара 

қатынастары бiрдей  бiр өнiм өндiру мөлшерiнде болатындығын 

байқаймыз.

17-сурет

Суретте түзу сызық мына теңдеу бойынша жүргiзiлген:

.L

K K

P MK K
P P

= − +

Бұл теңдеу басқа формада жазылған шектелген шығындар. 

Табылған түзу изоквант сызықтарын бiрнеше нүктеде қиып өтедi. 

А-нүктесiнде түзу изоквантты жанап өтедi (А - нүктесi 7.17-сурет). 

Орталық бас нүктеден (0) бұл изокванттар алыс жатыр жəне олар 

шығындар шегi түзуiмен бiр ғана нүктеде жанасқан, сондықтан 
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осы нүкте ең көп өндiрiлген өнiм көлемiне сəйкес келедi. Осы-

дан А(K0, L0) - нүктесi есептiң шешiмi деп есептейміз. Шығынға 

жұмсалатын қаражат А шегiнде, яғни K0, L0 нүктелерiнiң коорди-

наталары максималды өнiм өндiруге қажеттi оңтайлы капиталдың 

жəне еңбектiң мөлшерiн көрсетедi.

Бiр жағынан, изокванттардың қисаю бұрышы, таңбасы керi-

сiнше алынған қорлардың айырбастаушылық коэффициентiне 

тең жəне ол былай өрнектеледi:

1 1

1 1

( , )
.

( , )
L L

K K

f K L QdK
dL f K L Q

− = =

Екiншi жағынан, изокванттық қисаю бұрышы мен шығын-

дар шегi түзуiнiң қисаю бұрышы жанама А нүктесiнде теңеседi. 

Сондықтан экстремум деп есептелетiн нүктеде мынадай теңдiк 

орындалады:

1

1 ,L L

K K

P Q
P Q

=

яғни шығындардың бiр бiрлiгiне қатынасы оған сəйкес қорлардың 

шектелген өнiмдерiнiң қатынастарымен бiрдей. 

Арнайы əдебиеттерде экстремум деп есептейтін нүктені іздеу 

жолдары мен əдістері көптеп кездеседі, бірақ олар теориялық 

тұрғыдан қарағанда көрнекті болғанымен тəжірибелік көзқараста 

өте ыңғайсыз. Тəжірибеде шектелген оңтайлы есебін шешетін 

қарапайым тəсіл – ол орнына қою əдісі. Орнына қою əдісінің 

негізгі мəнісі осы тəсілмен мақсат функциясын қарапайым түрге 

келтіру болып есептелінеді. 

Орнына қою əдісі. Кейбiр фирма үшiн өндiрiстiк функцияның 

түрi былай болсын делiк:

Q=f(K, L)=4LK+L2.

Капиталдың жəне еңбектiң бiр бiрлiгiне керектi шығындар 2 

жəне 3 бірлікке тең болсын. Өндiрiлген өнiм максималды бола-

тын капиталдың жəне еңбек ресурсының оңтайлы деңгейiн неме-

се математикалық тiлде, Q функциясы К жəне L аргументтерiнiң 
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қандай мəндерiнде максимумге жететінін анықтайық. Жалпы 

шығын мөлшерi - 336 бiрлiкке тең болсын. Онда шығын шектеуiн 

былай жазуға болады: 2K+3L=336.
Осы теңдiктен K-ны өрнектейiк K = 168 - 1,5L. Осыдан кейін 

K ның осы өрнегiн Q - функциясына енгiзейiк: 

Q = (168-1,5L) ·6L + L2 = 1008L -8L2.

Сөйтiп бiр айнымалы мақсат функциясын алдық. Орнына қою 

əдiсiнiң негiзгi мəнiсi осы тəсiлмен мақсат функциясын қара-

пайым түрге келтiру болып есептелiнедi. 

Келесi қадамымыз алынған бiр айнымалы функцияның мак-

сималды мəнiн анықтау. Ол үшiн функцияның туындысын таба-

мыз да оны нөлге теңестiремiз, яғни: Q’ = 1008 - 16L = 0. Осыдан 

тиянақты нүктенi табамыз L = 1008 : 16 = 63.
Екiншi туындыны есептейiк Q’’ = -16 < 0, осы туындының 

таң басы бойынша функция тиянақты нүктеде максимумге жете-

тiнiне көзiмiз жеттi. Ендi осы нүктенiң координатын, бiр айныма-

лы мақсат функцияға орнына қойып, өндiрiлген өнiмнiң макси-

малды мəнiн есептеймiз:

Q = 1008L - 8L2 = 1008·63 - 8 ·632 = 31752 бірлік.

Капиталға кеткен шығын L - параметрiнiң оңтайлы мəнiн 

(L=63) капиталды еңбек қоры арқылы өрнектеген формулаға ор-

нына қою арқылы анықталады, яғни: K = 168 - 1,5·63 = 73,5. Со-

нымен есеп аяқталды.
Кез келген мақсат функцияның экстремальды мəнін қалай 

анықтайтынын қарастырайық, мысалға, мақсат функция: 

( , ) min(max)Z f X Y= →

мына жағдайда 

g (x,y) = 0.

Орнына қою əдісін қолданайық. Шектеу теңдеуіндегі екінші 

аргумент былай өрнектелсін:

y = h(х)

Осы өрнектен у-ті мақсат функцияға енгізейік, нəтижесінде 

бір айнымалы функция алынады: 
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Z = f(x, h(x)) = F(x).

Енді осы F(x) - функцияның экстремальдық мəнін анықтайық, 

яғни х-аргументтің мəнін есептейтін формула құрылады да, оның 

оңтайлы мəні есептеледі, яғни y=h(x)- функцияның х-агрументін 

орнына қою арқылы y-аргументінің оңтайлы мəні анықталады. 

Тəжірибеде көп жағдайда оңтайлау есебінің шектеулілігін 

көрсететін нақтылы емес g(x,y)=0 – функцияны нақтылы өрнектеу 

өте қиын, тіпті мүмкін де емес. Мұндай жағдайда басқа əдістерге 

сүйенуге тура келеді. Солардың бірі Лагранж көбейткіштер 
əдісі.

Лагранж көбейткіштер əдісі. Мына мақсат функцияның 

экстремальдық мəнін табу керек:

Z = f (x,y)

мына шектеуде 

g (x,y) = 0

Енді осы қойылған жалпы есептің Лагранж əдісімен шығару 

жолын қарастырайық.

Лагранж əдісі мынадай ретпен орындалады. 

1. Мына түрде анықталынатын үш айнымалы функция енгі-

зіледі:

F(x,y,λ ) = f(x,y) +λ g (x,y),

мұндағы λ -жаңа айнымалы ретінде қарастырылатын анық-

тал маған көбейткіш.

2. Енгізілген (F) функцияның экстремальдық мəні іздесті рі -

леді. Ол үшін жекешеленген бірінші реттегі туындылар анық-

талынады да, теңдеулер нөлге теңестіріледі:

`

`

`

( , , ) 0,

( , , ) 0,

( , , ) 0.λ

λ
λ

λ

⎧ =
⎪

=⎨
⎪ =⎩

x

y

F x y

F x y

F x y

Үш теңдеулерден үш белгісізі бар теңдеулер жүйесі алын-

ды. Бұл жүйені шешу нəтижесінде үш аргументтердің мəндері 
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(х0, у0, λ 0) табылады. Алдыңғы екеуі (х0, у0), алғашқы мақсат 

функцияның f(x,y) шектеулі экстремальдық мəнін анықтайтын 

нүктелердің координаттарын көрсетеді.

Нақтылы мысал қарастырайық. Бiр агрофирманың жұмыс 

iс-əрекетiнiң мақсаты былай өрнектелсiн делiк:

f(x,y) = x2 -5xy +50x
мына жағдайда 

g(x,y) = 12-2x - 4y =0.
Лагранж функциясын тұрғызайық.

F(x,y, λ )= x2-5xy +50x +λ (12-2x-4y)

Əр айнымалы бойынша жекешеленген туындыны анықтайық:             

 `

`

`

( , , ) 2 5 50 2 ,

( , , ) 5 4 ,

( , , ) 12 2 4 .λ

λ λ
λ λ

λ

⎧ = − + −
⎪

= − −⎨
⎪ = − −⎩

x

y

F x y x y

F x y x

F x y x y

Туындыларды нөлге теңестiрiп, бiр аттас айнымалыларды 

бiрiктiрiп үш теңдiктi үш айнымалы теңдiктер жүйесiн аламыз:

2 5 2 50,

5 4 0,

2 4 12.

λ
λ

− + = −⎧
⎪− − =⎨
⎪+ + =⎩

x y

x

x y

х - айнымалыны қысқартайық. Ол үшiн бiрiншi теңдiктен 

үшiншi теңдiктi алып тастап, алынған өрнектiң екi жағын да 2-ге 

көбейтiп, одан екiншi теңдiктi алып тастайық, нəтижесiнде мына-

дай теңдiктер жүйесi табылады:

18 5 124 5 18 124 10 36 248
2 4 12 2 4 12 10 20 60
16 188; 11,75

y x x y x y
x y x y x y

y y

− − = − + = + =⎧ ⎧ ⎧
→ → →⎨ ⎨ ⎨+ = + = + =⎩ ⎩ ⎩

→ = =

Ендi мына теңдiктер жүйесiнен: 

                                      

5 18 124

2 4 12

+ =⎧
⎨ + =⎩

x y

x y

 y-тi қысқартамыз. Ол үшiн бiрiншi теңдеудi 2-ге, ал екiншiсiн 

9-ға көбейтiп бiр бiрiнен алып тастаймыз:
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10 36 248

18 36 108

+ =⎧
→⎨ + =⎩

x y

x y
 -8x = 140, немесе x = -17,5.

Сөйтiп, шектеулi экстремум беретiн нүктелердiң координатта-

рын таптық. Осы нүктелерде мақсат функция:

f(-17,5; 11,75) =2·(-17,5)-5 (-17,5) ·11,75+50 · (-17,5) = 118,125.

Тағы да бір есеп қарастырайық. Бiр монополды агрофирма 

екi түрлi (G
1
 жəне G

2
) тауарды Q

1
 жəне Q

2
 көлемде өндiрсiн жəне 

тауарды өндiру үшiн жалпы шығын олардың көлемiне байланы-

сты мынадай заңдылықпен өзгерсiн: C = 20Q1 + Q1·Q2 + 10Q2 , ал 

əр тауарға сұраныс заңдылығы мынадай қатынаста болсын делiк: 

 P1 = 80 - Q1 + Q2 жəне P2 = 60 + 2Q1 - Q2 , мұндағы P
1
 жəне 

P
2
 – G

1
 жəне G

2
 тауарларының бiр бiрлiгiнiң бағалары. Сонымен 

қатар, агрофирма жалпы G
1
 жəне G

2 
тауарларын 150 бiрлiгiндей 

шығаруға тиiс, яғни: 

Q1 + Q2 = 150.

Өндiрiс орны осы көрсетiлген жағдайда қанша максималды 

пайдаға жетедi. 

Есептiң шешуiн мақсат функциясының моделiн тұрғызудан 

бастаймыз. Пайда – жалпы табыс пен шығынның айырымы, олай 

болса:

П = R - C.

Бiрiншi G
1
 тауардан түсетiн табыс: 

R1 =P1 Q1 = (80 - Q1 + Q2) Q1 =80Q1  - Q
2

1 + Q1 Q2 .

Осы сияқты G
2
 тауардан түсетiн табыс:

 R2 = P2 Q2 = (60 + 2Q1 - Q2)Q2 = 60Q2 + 2Q1 Q2 - Q
2

2 .

Жалпы табыс осы екi тауардан түсетiн табыстың қосындысы:

R = R1 + R2 = 80Q1 - Q
2

1 + 3Q1 Q2 + 60Q2 - Q
2

2 .

Шығын заңдылығы белгiлi, сондықтан мақсат функциясын 

(пайда) былай өрнектеуге болады:
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П(Q1,Q2)=R - C = 80Q1 - Q
2

1 + 3Q1 Q2 + 60 Q2 - Q
2

2 - 20 Q1 - 

- Q1 Q2 - 10 Q2 = 60Q1 + 2Q1 Q2 - 50Q2 - Q
2

1 - Q
2

2 .

Тауарлар өндiру шегiн мына түрде өрнектеп: 

G(Q1,Q2)=150 - Q1 - Q2 = 0, шектелген оңтайлау есебiн (шек-

телген экстремумды iздеу) аламыз. Оны шешу үшiн Лагранж 

əдiсiн қолданайық. Мақсат функциясын түрлендiрiп,

F(Q1,Q2,λ ) = 60Q1+2Q1Q2 + 50Q2 - Q
2

1- Q
2

2 + λ (150 - Q1 - Q2),

жекешеленген туындыларды анықтаймыз:

'
1 2 1

'
2 1 2

'
1 2

( ) 60 2 2 0

( ) 2 50 2 0

( ) 150

λ
λ

λ

= + − − =

= + − − =

= − −

F Q Q Q

F Q Q Q

F Q Q

Осыдан теңдеулер жүйесiн құрамыз:

2 1

2 1

1 2

2 2 60

2 50

150

λ
λ

− − = −⎧
⎪− + − = −⎨
⎪ + =⎩

Q Q

Q Q

Q Q

Бiрiншi екi теңдеуден: -2λ = -110; λ =55.

λ =55, бiрiншi теңдеуге жазып, екi белгiсiздi екi теңдiктi жүйе 

құрамыз, яғни:  осыдан Q2=Q1; Q2 = 75; Q1 = 75.
Осы табылған мəндер шектеулi экстремальдық нүктелердiң 

мəндерiн көрсетедi, яғни агрофирмада өндiрiлетiн əр тауардың 

осы фирманы максималды пайдаға жеткiзетiн оңтайлы көлемi. 

Осы тауарлық өнiмдердiң оңтайлы көлемдерiне сəйкес пайданың 

мəнi:

П(75; 75) = 60 ·75 + 2·75· 75 -50 ·75 -752 - 752 =750.

Сөйтіп жоғарыда баяндалғандай, Лагранж əдісімен шектеулі 

эксремальды мəнді табуға болады. Бірақ бұл табылған мəн мак-

сималды ма, жоқ əлде минималды мəн бе? Бұл сұрақ əзірше ашық 

қалды. Дегенмен де экономикалық есептерді шығарғанда, оның 

нəтижесінде неге жетпекшіміз, нені тосатынымызды көбінесе 
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есептің сипаттамасының өзі көрсететінін қорытындыда атап өт-

кеніміз жөн.

Жоғарыдағы баяндалған əдістемелерден басқа да, максимум-

ды анықтаудан шығатын, экстремальдық нүктелерді талдайтын 

жай қарапайым тəсілдерді де тəжірибеде кездестіруге болады. 

Мақсат функцияның f(x0,y0), x0 жəне у0 экстремальдық нүк-

телердің координаты болсын делік. x0, y0 
нүктелеріне жақын 

х жəне у нүктелерін алып, мақсат функцияның f(x,y) мəнін 

есептейміз. Егер f(x,y) < f(x0, y0) болса, онда мақсат функция х0, 
у0 нүк телерінде максималды. Ал егер f(x,y) > f(x0,y0), онда (х0,у0) 
нүктелерінде функция минималды. 

Осы баяндалған математикалық əдістер мен тəсілдер ауыр, 

қиын, күрделі есептеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді. Де-

генмен де қазіргі кезде осы мəселелер толығымен компьютер 

арқылы орындалуына байланысты айтылған қиыншылықтар 

үлкен мəселе емес. Сондықтан осы əдістерді қолдану қазіргі 

кез келген экономика салаларының жас мамандарының міндетті 

түрде күнделікті əдеттегі ісіне айналуға тиіс. 

7.7 Эконометрикалық матрицалық модельдер

Матрицалық модельдi, яғни кестеде матрица түрiнде құрыл-

ған модельдi, қарастырайық. Жалпы мұндай модельдер өндiрiс-

тiң нəтижесiмен оның шығындар арасындағы қатынастарды бей-

нелейдi. 

Қазiргi кезде матрицалық модельдеудiң кең түрде таралуы, 

деректерді кестеде матрицалық түрде жазылуына, оны ком-

пьютерде өңдеудi жеңiлдетуiне жəне есептiң шығу нəтижесiн 

көрнектi бейнелеуге ыңғайлығына байланысты.

Қарапайым макроэкономикалық модель екi сектордан: 

«Өнiм өңдiрушiден» жəне «Тұтынушылардан» тұрады. Өнiм 

өн дi рушiлерден тауарлар мен қызмет көрсету ағымы келсе, ал 

тұтынушылардан ақша ағымы түседi (7.18-сурет). Тауарлар 

мен қызметтер көлемi шынайы физикалық өлшем бiрлiгiмен 

емес, ағымдағы нарық бағасымен, яғни ақша түрiндегi баға 

көлемдерiмен өлшенедi делiк. Олай болса 7.18-шi суреттегi 

барлық ағымды ақша бiрлiгiмен өлшеуге болады.
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Ақша өлшем бiрлiгiнiң аталуын төменгi түсiнiктемелерде 

қолданбаймыз.

Тiк бұрышты «Өнiм өндiрушiлер» блогында еркiн ұшқыр 

экономикалық iс-əрекетпен шұғылданатын бiрнеше агрофир-

малар, басқа да агроөнеркəсiптiк кешендерiнiң кəсiпорындары 

жəне бүтiн бiр агроөндiрiс аймағының өндiрiстiк iс əрекеттерi 

бейнеленсiн. Өндiрiс орындарында өндiрген өнiмдердi (тауарлар 

жəне қызметтер) екi бөлiкке: аралық өнiм жəне соңғы өнiм деп 

бөлу өте ыңғайлы. 

Аяққы өнім - ол барлық өндiрiлген өнiмдердiң бiр бөлiгi, яғни 

өнiм өндiрушiлердiң өнiмдi бiр-бiрiмен айырбастау үрдiсiн неме-

се өздерiнiң жеке қажеттiлiгiне жұмсалатын өнiмдi сипаттайды.

Соңғы өнім - тұтынушыларға қажеттi барлық өндiрiлген 

өнiм. Нарықтық экономикада өзiн сатып алатын «Сатып алу-

шыны тапқан» тауар ғана бағалы болғандықтан кейде «Ақырғы 

сұраныс» деп аталады. Бұл жерде тауардың өзiндiк құны оны 

өндiрген «Өндiрушi» –ге ғана қызықты екенiн атап өткен жөн. 

7.18-сурет

Айтылған мəселенi түсiндiру үшін мынадай мысалды қарас-

тырайық. Өндiрушiлер екi агрофирмалардан (1-фирма жəне 

2-фирма) құрылсын делiк. Бiрiншi фирмада 1-жылғы өндірілген 

Жалпы өнiм 500 ақша бiрлiгi көлемiнде бағалансын. (Бұл 500 мың 

доллар немесе 500 мың теңге жəне т.с.с.). Осындай өнiм өндiруде 

өндiрiс орны өз өнiмiнде пайдалансын. Мысалға, 1-шi агрофирма 

өз өнiмiнiң 50-дей көлемiн өз мақсатына қолдансын жəне 2-шi аг-

рофирмадан 450-дей көлемдi сатып алып пайдаланды делiк. Сол 

сияқты 2-агрофирма 1 жылда жалпы 600 ақша бiрлiк көлемiнде 

бағаланатын өнiм өндiрсiн жəне өзі өндiрген өнiмнiң 100 бiрлiгiн 

жəне 1-шi агрофирмадан сатып алған 300 бiрлiктей өнiм пайдала-
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нады. Егер 1-шi фирманың жалпы өндiрген өнiмiнен (500), осы 

екi шаманы (аралық өнiмдер) алып тастасақ, онда соңғы (ақырғы) 

өнiм, яғни сыртқа нарыққа қоятын өнім алынады, бiздiң мысалы-

мызда ол 150 ақша бірлігіне тең, яғни: 500- 50 - 300 = 150.

Сондай-ақ 2-шi фирма өзі өзiне 100 бiрлiгiн жəне 1-шi фир-

маға 350 бiрлiгiн жұмсаса, олардың қосындысы аралық өнiм дi 

көрсетедi. Егер 2-шi фирманың барлық жалпы өндiрiлген өнi-

мінен осы қосындыны алып тастасақ, онда соңғы өнiм көлемiн 

аламыз, яғни: 600 - 100 - 450 = 50.

Осы технологияны мына схема (7.19-сурет) арқылы түсiндiру-

ге болады. Мұнда стрелкамен барлық баға ағымының бағыты 

көрсетiлсе, ал сан мəндерiмен олардың шамалары келтiрiлген. 

Блокта тұрған сандармен əр фирмадағы барлық жалпы өндiрiл-

ген өнiмдер мөлшерi көрсетiлген. Осы мысалға жалпы нəтиженi 

көрнектеп бейнелеу үшiн бiз бiрнеше рет қайтып келемiз. 

Жоғарыдағы келтiрiлген екi агрофирманың қарапайым жағ-

дайын түсiндiретiн модельдi «Шығындар – шығымдар» немесе 

аймақ аралық баланс моделі деп атайды.

Əрi қарай ыңғайлы болу үшiн бiр қалыпқа келтiрiлген (нор-

7.19-сурет

маланған) шамаларға өтейiк. Басқаша сөзбен айтқанда, өнiмнiң 

(ақшалай бағаланған) бiр бiрлiгiне шаққандағы шығын дар. Бiз-

дiң қарапайым мысалымыз үшiн оларды мына кесте арқылы 

түсiндiрейiк.

Агрофирма
Əр фирмадан

1 2

1 0,1 0,5

2 0,9 0,16
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1 жəне 2 сандар фирмалардың нөмiрiн көрсетедi. 1-шi фирмаға 

өнiмнiң бiр бiрлiгiн өндiру үшiн, 1-шi жолмен 1-шi бағананың 

қиылысқан жерiндегi сан (0,1 - өзiнен), қанша шығының керектiгiн 

көрсетсе, ал 2-шi жолмен 1-шi бағананың қиылысындағы сан (0,9) 

- 2-шi фирма есебiнен қанша шығын қойылатынын көрсетедi.

Шындығында өз-өзіне қойылатын өнімнің ақшалай бірлігінің 

барлық жалпылама өндірілген өнімге қатынасы 0,1 санын береді, 

яғни: 50:500 = 0,1. Сондай-ақ 2-шi фирмадан 1-шi фирмаға сатып 

алынған өнім үшін шығынның бір қалыпқа келтірілген түрi:

 450:500 = 0,9.

Кестедегi екiншi бағанадағы сандар 2-шi фирмаға қойылатын 

шығындар. Олар ақшалай бағаланған жəне бір қалыпқа келтірілген 

сандар екенiн тағыда қайталағанымыз жөн. 

Кестенiң аты-жөнiн, алып тастап оны матрица түрiнде бейне-

лесек:

 

        ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

167,09,0

5,01,0

2221

1211

mm

mm
M ,

мұндағы М – матрица векторы, ал mij матрицаның элементте-

рi немесе тура сызықтық шығындардың коэффициенттерi (өндi-

рiстiк) деп аталады.

«Шығындар – шығарымдар» моделiнiң ең маңызды қасиет-

терiнiң бiрi байланыстардың сызықтылығымен түсiндiрiледi. 

Өнiм өндiру көлемi тура шығындар мөлшерiне пропорционал-

ды, яғни егер бiз өнiмдi екi есе өсiретiн болсақ, онда шығындар 

мөлшерi де 2 есе көбейедi. Мұндай сызықтық қатынас қалыпты 

экономикалық шындықты қарапайымдату болып есептелiнедi, 

бiрақ мұндай қарапайымдату жағдайы есептi жүргiзудi жеңiлдету 

үшiн жасалынған. 

Бiздiң қарапайым мысалымызда байланыстың сызықтылығын 

төменгi жағдайда бейнелейдi. Егер 1-шi жəне 2-шi фирмалардың 

барлық жалпы өндірiлген өнiмiн х1 жəне х2, ал соңғы өнiм көлемiн 

у1 жəне у2 белгiлесек, мынадай теңдеу жүйелерiн құруға болады:

                                             

x x x y

x x x y

1 1 2 1

2 1 2 2

01 0 5

0 9 0167

= + +

= + +

, , ,

, , .
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Бұл жүйе əрбір фирманың өндiрiсiн бiр-бiрiмен жəне соңғы 

өнiммен (сұраныспен) байланыстырады. Шындығында, 1-шi агро-

фирма өнiмнiң бiр бiрлiгiне 0,1 шығын қажет етсе, барлық х1 өнiм 

үшiн бұл шығындар 0,1х1 (байланыс сызықты). Егер 2-шi фирма 

өнiмнiң бiр бiрлiгiн өндiру үшiн 1-шi фирмадан 0,5 шығынмен 

сатып алса, онда х2 көлемдегi өнiм үшiн 0,5·х2 шығын қажет. 1-шi 

фирманың өнiмдi өзiне өзi шығындауын жəне 2-шi фирмаға кет-

кен шығынды, сонымен қатар соңғы өнiмдi у1 ескерсек, олардың 

қосындысында 1-шi фирманың жалпы барлық өндiрген өнiмнiң 

(х1) ақшалай өрнегiн аламыз. Бұл жүйедегi бiрiншi теңдiк. Осы-

лай талдап түсiндiре келе жүйедегi екiншi теңдеудi (х2) құрамыз. 

Осы теңдеулер жүйесiн матрицалық белгiлермен мына түрде 

жазайық:
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             немесе векторлық түрде X = MX + Y,

мұндағы М - жоғарыда келтiрiлген тура сызықты шығындардың 

матрицалық коэффициенттерi, ал Х жəне У – жалпы жəне соңғы 

өнiмдердiң бағана түрiндегi векторлары.

Өлшемі n · n тура сызықты шығын коэффициенттерiн енгiзiп, 

n - аймақты өндiрiстiң жалпы моделiн тұрғызайық:
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Мұндағы mik - элементi өнiмнiң бiр өлшем бiрлiгiн өндiру үшiн 

i - аймағынан k - аймағына апаратын (ақша түрiмен бағаланған) 

өнiм көлемiнің k - аймағында өндірілетін жалпы өнімге көлеміне 

қатынасы, яғни өлшем бірліксіз тұрақты шама. 

Егер жалпыланған Х жəне соңғы У өнiмдердiң бағана векторы 

мына түрде анықталса:
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мұнда хi жəне уi – i - аймағының жалпы жəне ақырғы өнiмдерi, 

онда Х жəне У вектор араларын мына матрицалық теңдеумен 

байланыстыруға болады:

X = MX + Y.

Бұл матрицалық теңдеу Леонтьев теңдеуi деген атпен дүние 

жүзiнде белгiлi. Леонтьев теңдеуiн əртүрлi есептерде қолдану 

жолдарын қарастырайық.

Тура сызықты шығындар коэффициенттерiнiң матрицасы 

жəне жалпы өнiмнiң көлемi белгiлi болған жағдайда, əр аймақ 

үшiн ақырғы өнiмдi табу керек болсын. Есептi шешу үшiн Ле-

онтьев теңдеуiн мына түрде жазайық: Y=X-MX, оған X жəне M 

матрицаларының сан мəнiн енгiзейiк.

Бұл жерде тəжiрибелiк жағдайда көбiнесе осындай есептер 

қарастырылатынын атап өткен жөн. Себебi нарық экономикасын-

да өндiрiлетiн өнiмнiң көлемiн сұраныс анықтайды.

Жоғарыда келтірілген екi өнiм өндiретiн фирмалардың «Шы-

ғындар – шығымдар» моделiн қарастырайық. 1-шi фирманың 

жалпы өнiмi - 400, ал 2-шi фирманікi - 500. Сонымен қатар:

400 0,1...0,5
,.....

500 0,9...0,16

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

X M

Осы мəндердi жоғарыдағы теңдiкке қойып, матрицаны есеп-

тейiк:

Y =X - MX = 
400 0,1...0,5 400 400 290 110

500 0,9...0,16 500 500 440 60

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
− ⋅ = − =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

Сөйтiп 1-шi фирманың ақырғы өнiмi 110, ал 2-шi фирманың 

ақырғы өнiмi 60-қа тең. Келесі кезекте белгiлi ақырғы өнiм 

(ақырғы сұраныс) бойынша жалпы өнiмдi анықтауға болады. Со-

нымен қиын да күрделi есепке өттік. 

Леонтьевтiң теңдеуiн тағы да қолданып көрелiк. Теңдiктiң 

оң жағына барлық X векторларын өткiзейiк те, теңдеудi былай 

жазайық: 

Х - MX = Y.
18–1547
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Матрица элементтерiне жүргiзiлетiн iс-əрекеттердiң жəне 

бiр лiк матрицалардың қасиеттерiн қолдана отырып, бұл теңдiктi 

мына түрде жазайық: 

(I - M)X = Y.

(I-M) матрицасына керi (I-M)-1 матрицасын теңдiктiң екi жа-

ғына да көбейтейiк:

(I-M)-1 (I-M)X = (I-M)-1 Y.

Керi матрицаның анықтамасы бойынша: (I-M)-1(I-M)=1, екенiн 

ескерсек, ақырғы кезекте мына өрнектi аламыз: 

X = (I-M)-1Y.

Екi фирманың өндiрiстiк iс-əрекеттiктерiн зерттеу үшін 

жоғарыда келтiрген қарапайым мысалымызды тағы да қарас-

тырайық. 1-шi фирманың соңғы (ақырғы) өнімі 80, ал 2-шi фир-

манікi - 140 ақша бiрлiкте болсын делiк. Əр фирманың жалпы 

өнiм көлемiн анықтау қажет. Тура түзу шығындардың матрица-

лық коэффициенттерi белгiлi, яғни:

0,1....0,5

0,9....0,16

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

M

керi (I-М)-1 - матрицасын есептеймiз:

(I- M) 
1 0 0,1 0,5 0,9 0,5

0 1 0,9 0,16 0,9 0,84

−⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= − =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

Ендi осы матрицаның керi шамасын есептейiк. Ол үшiн мына 

формуланы қолданамыз:

22 121

21 11

1

det( )
− −⎡ ⎤
= ⎢ ⎥−⎣ ⎦

m m
M

m mM
,

мұндағы det(M) - анықтауыш (немесе детерминант), ол былай 

есептелiнедi:

det(M) = m11m22 - m12m21 немесе
det(M) = 0,9·0,84 - 0,5·0,9 = 0,756 -0,45 = 0,306.



275

Олай болса (I-М) -1 
0,84 0,5 2,75 1,631
0,9 0,9 2,94 2,940,306

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
.

Осы табылған матрицаны ақырғы өнiмнiң «вектор – бағанасы» 

формуласына енгiзiп, есепте қойылған мақсатқа жетемiз:

           X=(I-M)-1Y =
2,75 1,63 80 420,7

2,94 2,94 140 646,8

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⋅ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
.

Сөйтiп ақырғы сұранысты қанағаттандыру үшiн 1-шi фир-

маның жалпы өнiмi 420,7 ақша бiрлiгіндей болса, ал 2-шi фир-

маның жалпы өнiмi 646,8 ақша бiрлiгiне тең болуы керек.

Бұл жерде есептiң ең қиын кезеңi (I-М)-1 - керi матрицаны есеп-

теу болып есептелiнетiнiн, нақтылы тəжiрибелiк есептi шығарған 

кезде осы матрицаның өлшемi көп, бiрнеше жүз болуы мүмкiн 

екенiн айта кеткенiмiз жөн. Бiрақ бұл матрица табылғаннан кейiн, 

есептi шығару жолдары жеңiлдене бастайды. Мысалға, соңғы мы-

салымызда 1-шi фирманың ақырғы өнiмi - 60, ал 2-шi фирманікi 

- 80 бiрлiк болсын, яғни:

Y = 
60

80

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ , онда [I-M]-1 - матрицаның есептелген мəнiн қолданып 

мынаны табамыз:
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Сөйтiп соңғы варианттың жағдайында ақырғы сұранысты 

қам тамасыз ету үшiн 1-шi фирманың жалпы өнiмi 295,4, ал 2-шi 

фирманыкi 411,6 бiрлiкке тең болғаны тиiмдi.

Сонымен көптеген əртүрлі агрофирмалар қалыптасқан агро-

кешенінде бір-бірімен баланстық (теңдестік) қатынаста болуы 

мак ро экономикада өте маңызды талаптардың бірі. Өйткені əрбір 

агрофирма бір жағынан өнім өндіруші, ал екіншіден – басқа 

агрофирмада өндіретін өнімді тұтынушы. Осы себепті агро-

фирмалардың бір-бірімен өнім өндіру жəне оны тұтыну байланы-

старын есептеу шындығында күрделі жəне маңызды. 
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Есептің жалпы моделін құру жұмысын қарапайымдату мақ-

сатында бір аймақтың өндірісінде əрқайсысы бір тектес өнім 

өндіретін n агрофирмалар бар деп есептейік. Өзінің жұмысын 

белсенді жүргізу үшін, əрбір агрофирма керекті мөлшерде 

басқа агрофирмада өндірілетін өнімді қолдануы мүмкін. Қа-

лыпты жағдайда өндіріс үрдісі бір кезең уақыт аралығында қа-

рас тырылады делік, мұндай кезеңге көбінесе 1 жылдық уақыт 

мөлшері алынады.

Мынадай белгілерді қабылдайық:

– xi - і-ші агрофирманың жалпы өндірген өнімі;

– xj - j-ші агрофирманың жалпы өндіретін өнімі;

– xij - і-ші агрофирманың өндірген өнімінен j-ші агрофирма-

ның тұтыну мөлшері;

– yi - і-ші агрофирманың сыртқы тұтынушыға сататын өнім

мөлшері, оны соңғы (ақырғы) тұтыну мөлшері дейді. 

Сонымен өндіріс орнының ең қарапайым баланстық қалпын 

мына қатынаста өрнектеуге болады:

Xi= xi1+ xi2+…+ xin+ yi немесе ,
1

= +∑
=

n
X x Yi ij ij

 i=1,2,…n       (7.12) 

Көрсетілген (7.12) теңдеу баланстық қатынас деп аталады. 

В.В. Леонтьев бойынша мына көрсеткішті: mij=xij/xj жуық тап, 

ұзақ уақыт аралығына дейін тұрақты деп қарастыруға болады. 

Бұл өте маңызды жағдай. Осы жағдайға байланысты мынадай 

қатынас қабылданады: xj мөлшерде өнім өндіретін j-ші агрофир-

ма і-ші агрофирмадан mij·xi мөлшерде өніммен қамтамасыз еті-

леді, мұндағы mij - тұрақты шама. Мұндай жағдайда өндіріс тің 

өнім өндіру технологиясы сызықты деп қабылданады да, ал 

қабылданған қатнас сызықтықтың гипотезасы, сонымен қатар 

жоғарыда атағандай mij тура шығын коэффициенті делінді. Сы-

зықтық гипотеза бойынша:

 , , 1,2,..., .= =x m x i j nij jij                 (7.13)

Олай болса (7.12) теңдеуін жалпы мынадай теңдеулер жүйесі 

сияқты жазуға болады, яғни:
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1 11 1 12 2 1 1
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, ( 1,2,..., )
1

= + =∑
=

n
X m x Y i ni ij j ij

               (7.14)

Жалпы өндірілген өнімді, соңғы тұтынған өнімді жəне тура 

шығын коэффициенттерінің матрицасын вектор түрінде жазайық, 

яғни:
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⎜ ⎟⎝ ⎠n

y

y
y

y

 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
.

... ... ...

...

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

n

n

n n nn

m m m

m m m
M

m m m

   (7.15)

Осыдан кейін (7.14) теңдеуі мынадай матрицалық түрде 

өрнектеледі: 

.= +x M x y                                    (7.16)

Бұл қатынас аймақ аралық сызықтық баланс (теңдестік) 
теңдеуі делінеді. Векторлық (7.15) түрімен бірге осы теңдеуді 

Леонтьев моделі деп атайды. 

Аймақ аралық сызықтық баланс (теңдестік) теңдеуі тəжірибе-

де екі мақсатта қолданылады. Бірінші кезекте, егер жалпы өнім 

өндіру x  векторы белгілі болса, онда соңғы тұтыныс мөлшерін 

y  көрсететін векторды есептеу керек, бұл іс қарапайым болып 

есептелінеді. Бірлік матрицасын E – мен белгілеп, соңғы тұтыныс 

мөлшерін мына векторлық формуламен есептеуге болады: 

y = (E – M)·X.

Ескерту: Мұндай есепті шығару тəсілдері жоғарыда қарас-

тырылды.
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Екінші жағдайда аймақ аралық сызықтық баланс теңдеуі мы-

надай мағынада қойылған есепті шығару үшін қолданылады, 

яғни: бір уақыт аралығында Т (мысалға, 1 жылда) соңғы тұтыныс 

мөлшерін y  көрсететін вектор белгілі, жалпы өндірілетін өнім 

мөлшерінің x  векторын табу керек. 

Есепті осылай қойған жағдайда, белгілі M матрицасы жəне 

берілген y  векторы бойынша (7.16) сызықты теңдеулер жүйесін 

шешеді немесе (E – M) матрицасының кері матрицасы (E – M)-1 
бойынша мына формула арқылы жалпы өндірілген өнімдердің 

векторын есептеуге болады:

x = (E – M)-1· y .

Қолданбалы болуына байланысты (7.16) жүйесінің біраз 

ерекшеліктері бар. Мысалға, M матрицасының элементтері жəне 

x , y  векторлары теріс болмау керек.

 Кері матрицаны B = (E - M)-1 = bij деп белгілеп, кез-келген 

аймақ үшін мынадай қатынасты өрнектеуге болады:

, ( 1,2,..., ).
1

= ⋅ =∑
=

n
X b Y i ni ij jj

мұндағы bij – толық шығындар коэффициенті делінеді. Ол 

мына теңдеумен жуықтап есептелуі мүмкін: 

B = bij =E+M +M2 +M3.

Леонтьев моделін қолдану үшін тағы бір қарапайым есептерді 

шығару тəсілдерін қарастырайық.

Есеп беру кезеңінде үш өндірістік салаларынан тұратын эко-

номикалық жүйенің деректері кестеде берілген. 

Өнім өндірушілердің 

өндіріс салалары

Тұтынушылар салалары Ақырғы 

сатыла-

тын өнім

Жалпы 

өндіріл-

ген өнім
Ет ком-

бинаты

Сауда 

базары

Құрама 

жем 

зауыты

Жылқы шаруашылығы 30 40 20 40 100

Құс шаруашылығы 10 5 15 15 50

Қой шаруашылығы 5 25 10 10 50
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Табу керек:

– тура жəне толық шығындар коэффициенттерінің матрица-

сын;

– есептелген деректер бойынша сала аралық баланстың кес-

тесін;

– өнім өндірушілер өндірістерінің жəне тұтынушылар сала-

ларының баланстырылған (теңестірілген) схемасын.

Шешуі

 Бірінші кезекте тура шығын коэффициенттерінің матрицасын 

мына формула бойынша анықтаймыз: 

.= ij
ij

i

x
m

X

Сонымен, өнімнің бір бірлігін өндіруге кететін тура шығындар 

коэффициенттерінен тұратын мынадай матрица аламыз: 

0,3 0,4 0,2

0,2 0,1 0,3

0,1 0,5 0,2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

=M .

Толық шығындар коэффициенттерінің матрицасын есептеу 

үшін мынадай іс-əрекеттер жүргізіледі:

– төмендегі əрекетпен (E–M) матрицасын табамыз:

(E–M) =
1 0 0

0 1 0

0 0 1

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

 – 

0,3 0,4 0,2

0,1 0,1 0,3

0,1 0,5 0,2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

 = 

0,7 0,4 0,2

0,2 0,9 0,3

0,1 0,5 0,8

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

− −
− −
− −

– осы матрицаның анықтамасын есептейміз:

−E M  = 

0,7 0,4 0,2

0,2 0,9 0,3

0,1 0,5 0,8

− −
− −
− −  =  0,285;

 – матрица (E –M)-ді сағат тіліне қарсы тік бұрышқа бұрамыз 

(транспонируем):
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(E – M)'= 

0,7 0,2 0,1

0,4 0,9 0,5 ;

0,2 0,3 0,8

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

− −
− −
− −

– матрица (E–M)' үшін алгебралық қосымшаларды анық тай-

мыз:

M11= ( )21−
0,9 0,5

0,57
0,3 0,8

−
=

− ;  M12 ( ) 0,4 0,531 0,42
0,2 0,8

− −
= − =

−
;

M13 ( ) 0,4 0,941 0,3
0,2 0,3

−
= − =

− −
;  M21 ( ) 0,2 0,131 0,19

0,3 0,8

− −
= − =

−
;

M22 ( ) 0,7 0,141 0,54
0,2 0,8

−
= − =

−
;  M23 ( ) 0,7 0,251 0,25

0,2 0,3

−
= − =

− −
;

M31 ( ) 0,2 0,141 0,19
0,9 0,5

− −
= − =

−
;  M32 ( ) 0,7 0,151 0,39

0,4 0,5

−
= − =

− −
;

M33 ( ) 0,7 0,261 0,55.
0,4 0,9

−
= − =

−

Сонымен матрицалар байланыстары мынадай түрге айнала-

ды:

                           

                         

0,57 0,42 0,3

( ) 0,19 0,54 0,25

0,19 0,39 0,55

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

− =E M

– толық шығындар коэффициенттерінің матрицасын мына 

формула арқылы есептейміз:

B = ( ) ( )1 −−− =
−

E M
E M

E M , одан 

B= ( ) ( ) 0,57 0,42 0,3 2 1,47 1,05
1 0,19 0,54 0,25 0,285 0,67 1,89 0,88 .

0,19 0,39 0,55 0,67 1,37 1,93

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

−−− = = ÷ =
−

E M
E M

E M
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Экономикалық жүйенің салалары қанша мөлшерде (ақырғы) 

өнімді сыртқа сатуға қабілетті деген сұрақ туады. Осы сұраққа 

жауап М матрицасының өнімділігі деген ұғыммен байланысты.

 Егер төменгі екі шарттың біреуі орындалса, М матрицасы 

өнімді делінеді:

 а) (E-М) матрица теріс болмай ауысады, яғни оның кері ма-

трицасы ( ) 01 ≥−−ME  оң таңбалы;

 б) (E-М) матрицаның барлық бас миноралары бірінші жол-

дар мен бағанадан құралған, яғни 1-ден n-дейін матрицаның 

анықтауыштары оң таңбалы. 

– мына формуланы қолданып үш өндіріс салаларының жалпы 

өнімін (X векторы) табамыз:

X=BY=

2 1,47 1,05 40 112,55

0,67 1,89 0,88 15 64,01

0,67 1,37 1,93 10 66,65

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

× =

– нəтижелік кестенің бірінші квадранттағы элементтерін табу 

үшін мына формуланы қолданамыз: 

xij=mijXi.

0,3 0,4 0,2 112,55 33,77 25,60 13,33

0,2 0,1 0,3 64,01 22,52 6,40 20,00

0,1 0,5 0,2 66,65 11,26 32,01 13,33

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

× =

Есепте ақырғы өнімдер ретінде өнім өндірушілердің сырт-

қа (мемлекетке немесе нарыққа қоятын немесе т.с.с.) өткізетін 

өнімдері ұғылады. Шартты таза өнім шамаларын жалпы өнім-

дерден соларға сəйкес тұрған жолдардағы тұтыну мөлшер лерін 

алып тастау арқылы есептейді. Осыдан кейін тұтынушы са-

ларының тұтыну мөлшерлерінің қосындысы мен ақырғы өнім-

дердің қосындысы тең болуы тиіс.

Барлық есептелген көрсеткіштер нəтижелік кестеге жазы-

лады (7.1-кесте). Сонымен, өнім өндірушілердің өндіріс жəне 

тұтынушылар салаларының баланстырылған (теңестірілген) кес-

тесін құрдық.
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7.1-кесте

Өнім өндірушілердің өндіріс жəне тұтынушылар салаларының 

баланстырылған (теңестірілген) нəтижелік кестесі

Өнім өндірушілердің 

өндіріс салалары

 Тұтынушылар салалары Ақырғы 

сатыла-

тын өнім

Жалпы 

өндіріл-

ген өнім

Ет ком-

бинаты

Сауда 

база-

ры

Құрама 

жем 

зауыты

Жылқы шаруашылығы 33,77 25,60 13,33 40 112,55

Құс шаруашылығы 22,52 6,40 20,00 15 64,01

Қой шаруашылығы 11,26 32,01 13,33 10 66,65

Шартты таза өнім 45,00 0,00 19,99 65 -

Жалпы өнім 112,55 64,01 66,65 - 243,21

Қарастырылып отырған тақырыпты қорытындылау нəти же-

сінде нақтылы жағдайда екi жəне үш фирмалардың (салалардың 

немесе аймақтардың) өндiрiсi емес, жүздеген агрожүйелер кə-

сiп орындарының өндiрiстiк iс-əрекеттерiмен байланыстарын қа-

растыруға тура келетiнiн атап өтейік. Мұндай есептер тек компь-

ютердiң көмегiмен жəне оларды шығару алгоритмдерi бойынша 

құрылған керектi программалармен қамтамасыз етiлген жағдайда 

тиiмдi шығарылады.

Жоғарыдағы баяндалған шектеулі жəне шектеусіз оңтайлау 

есептерін компьютермен шығару үшін көптеген программалар 

пакеттері құрылған. Осы пакеттерді тиімді пайдалану үшін агро-

бизнес мəселелерімен шұғылданатын əр іскер маман олардың 

мүмкіндігін, қалай қолданатын əдістерін білгені жөн.

7.8 Компьютерде эконометрикалық модельдермен есептеулер 

Нарық жағдайында «Тепе-теңдік» құнды табу жолы. Мына 

түрдегі эмпириялық формулалармен:

– тауарға сұраныс функциясы: 0,0580 20pQ ed
− ⋅= ⋅ − ;

– тауарды ұсыну функциясы: 0,0212 3 pQ p es
⋅= ⋅ − ⋅  өрнек тел-

сін, ал тауар бағасы мына аралықта шектелсін: 0≤ p≤30.

«Тепе-теңдік» баға мен тауар көлемін анықтап сұраныс жəне 

ұсыныс функцияларының графигін тұрғызу керек.
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 Шешуі
Енді «тепе-теңдік» нүктенің координатын қалай есептеуге 

болатынын қарастырайық. Сұраныс жəне ұсыныс функциялары 

арқылы теңдеулер жүйесін тұрғызайық:

0,0580 20

0,0212 3

pQd
pQ ps

e

e

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

− ⋅= ⋅ −

⋅= ⋅ − ⋅

Бір теңдікке айналдырамыз, яғни:

0,05 0,0280 20 12 3 0.p pe p e−⋅ − − + ⋅ =  
Подбор параметра құралын қолданып теңдеуді Excel-де 

шешейік. Ол үшін берілген теңдеуді С5 ұясына теңдік белгісінен 

бастап жазамыз:

=80*EXP(-0,05*B5)-20-12*B5+3*EXP(0,02*B5),
ал есептің алғашқы жуық шешімін сақтайтын B5 торға 

белгісіздің адресін белгілейміз. Осындай теңдеулерді шешу үшін 

Excel-де Ньютонның модификацияланған соңғы айырымдар əдісі 

қолданылады. Берілген теңдеуді шешу үшін мынадай əрекеттер 

бірінен кейін бірі орындалуы тиіс: 

1. Сервис → Подбор параметра бұйрығы орындалады 

(7.20 -сурет).

2. Подбор параметр сұхбаттасу терезе толтырылады: 

- Установить в ячейке кеңісіне берілген теңдеудің формула-

сы жазылған, С5 ұясына енгізіледі;

 7.20-сурет
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- Значение кеңісіне теңдеудің оң жағы енгізіледі. Мысалда, ол 

нөлге тең;

- Изменяя значение ячейки кеңісіне бастапқы жуықталған 

мəн жазылған В5 ұясына енгізіледі.

3. Ок шертеміз. 

4. Нəтижесінде мəні 4,049213 тең тепе-теңдік бағаны аламыз 

жəне осы нүктеде теңдіктің мəні тең 7,61838E-08=7,6183·10-8 

(7.21-сурет). 

7.21-сурет

5. D5 = 45,33749066 жəне E5 = 45,33749059 ұяларында 

мөлшерлері тепе-теңдікке келген ұсыныс пен сұраныстың 

мəндері есептелінеді (7.22-сурет): 

D5 ұясына сұраныс функциясын енгіземіз: 

 7.22-сурет
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=80*EXP(-0,05*B5)-20;

Е5 ұясына ұсыныс функциясын енгіземіз:

=12*B5-3*EXP(0,02*B5).

6. Нарықта сұраныс жəне ұсыныстың тепе-теңдік жағдайын 

бейнелейтін графикті тұрғызу үшін, тепе-теңдік баға туралы 

білімді жəне оның айналасындағы кеңістікті қолданамыз (7.23-су-

рет). Сонымен нарықтың тепе-теңдік жағдайы жəне есептің 

шешімі 7.24-суретте көрсетілген графикпен бейнеленеді. 

 7.23-сурет

Баланстық (теңдестік) модельдермен есептер шығару. 
Кері матрицаны табу үшін өте күрделі есептеулер қажет екенін 

жоғарыда (7.7 тақырыпта) атап өттік. Арнайы əдебиеттерде 

[16], мат рицаның өлшемі 7 х 7 болса, оның кері матрицасын тə-

жірибелі математик кем дегенде бір күн, ал оның өлшемі 200 х 

200 болса, осындай оншақты математик оны 20 жылдан астам 

уақыт есептейді делінген. Сондықтан қазіргі ақпараттық техно-

логияларсыз баланстық (теңдестік) модельдермен тəжірибелік 

есептер шығару тек теория болып қала бермек. Бірақ қазіргі 

кезде экономикалық жүйелердің баланстық модельдерін шешу-
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де сызықтық алгебра əдістерінің математикалық аппараттары 

қолдануына байланысты олар MS Excel-де жеңіл шешіледі.

Мынадай мысал қарастырайық: өндірістің үш саласы өнім 

өндіруші жəне сонымен қатар кейбір өнімдерді тұтынушы бол-

сын. Олардың бір-бірімен байланысы тура шығындардың коэф-

фициенттерінің мынадай А матрицасымен анықталсын:

                                    

                                

0,2 0,6 0,1
0 0,2 0,4 .
0,3 0,1 0,2

A
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

=

Осы өндірістің өнімдеріне ақырғы сұраныс мына матрицамен 

анықталған:

1000
500 .
800

y
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

=

1. Салалар аралық теңдестік теңдеуін құрайық.

2. Барлық салаларды қажетті мөлшерде жəне ақырғы сек-

тордың сұраныстарын қамтамасыз ететін əр салада өндірілетін 

жалпы өнім мөлшерлерін анықтайық

 7.24-сурет
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3. Ағым хij құралдарының X матрицасын құрайық.

Əр саланың табысын анықтайық: Pi= Xj – 
3

1
xiji

∑
=

.

5. Толық шығындардың коэффициенттерінің матрицасын В= 
= (Е–А)-1 анықтайық. Мұндағы Е– 3-ші реттегі бірлік матрицасы.

Шешімі

 1. Салалар аралық теңдестіктің матрицалық түрде жазылуы:

(Е–А)Х =Y.

 2. MS Excel-де бірлік матрица Е-ні А1:С3 аймағына, ал матри-

ца A-ны D1:F3 аймағына енгіземіз. Келесі кезекте (E – A)-1 мати-

цасын есептеп, G1:I3 аймағына орналастыру үшін, осы аймағын 

белгілеп алып, Мастер функции (fx )-дегі Категории терезесінен 

Математические-ді белгілеп, кері матрицаны есептейтін 

функцияның МОБР белгісін таңдап, ОК шертеміз де мына фор-

муланы жазамыз: 

=МОБР(А1:С3 - D1:F3).

Келесі іс-əрекетіміз: Ctrl, Shіft жəне Enter клавиштарды бірдей 

басу арқылы, G1:I3 аймағына кері матрицаның мəндері алына-

ды (7.25-сурет). Ескерту: Егер формула терілгеннен кейін ОК 

шертсеңіз, онда F2 пернесін іске қосып барып, Ctrl, Shіft жəне 

Enter пернелерін бірдей басуға тура келеді. 

7.25-сурет

3. J1:J3 аймағына сыртқы сұраныс матрицасын Y енгіземіз 

жəне оны G1:I3 аймағына орналасқан (E – A)-1 матрицасы-

на көбейту арқылы (төмендегі формуламен) жалпы өндірілген 

өнімдердің матрицасын аламыз (7.26-сурет):

=МУМНОЖ(G1:I3;J1:J3)
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4. (L1:N1) ұяшығына сəйкесінше мына формулаларды енгі-

земіз:

    =d1*$k$1

    =e1*$k$2

    =f1*$k$3

Олардың мына L1:N3 ұяшығына дейінгі көшірмесі ағым 

құралдарының хij матрицасын береді (7.27-сурет):

7.26-сурет

7.27-сурет

5. О1-ұяшыққа 1-ші сала табысының формуласын енгіземіз: 

= $k1 – сумм(L$1:L$3).

Оны əрі қарай көшіру арқылы P2 жəне Q3 ұяшықтарда 

сəйкесінше 2-ші жəне 3-ші салалардағы табыстарды анықтаймыз 

(7.28-сурет).

7.28-сурет
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ТАПСЫРМАЛАР

Төмендегі кейбір есептерді шығаруда векторлар бойынша 

есептеулер жүргізу тəсілдерін ескеруге тура келеді.

№1 есеп. 
Тұтынушылардың сүт өніміне сұранысы мынадай эмпириялық 

заңдылықпен: 0.0790 25pQ ed
− ⋅= ⋅ − , ал ол мындай заңдылықпен 

ұсынылсын: 0.02515 2,5 pQ p es
⋅= ⋅ − ⋅ . Сүттің нарықтық бағасы мынадай 

аралықта: 15 ≤ p ≤ 40 өзгеруі мүмкін. 
Сүттің тиімді өндіру мөлшері мен нарықтағы «Тепе-теңдік» 

бағаны анықтап, сұраныс жəне ұсыныс заңдылықтарының гра-

фигін тұрғызыңыз.

№2 есеп. 
Нарық жүйесінде өнім бағасы мынадай заңдылықпен өзгереді: 

P(Q) = 20Q - 2Q2 , мұндағы Q – өндірілген өнім көлемі. Жалпы 

шығын екі бөліктен (тұрақты шығын Cf , яғни өндірілген өнім 

көлеміне қатысы жоқ, жəне
 
айнымалы шығын Cv , яғни өндірілген 

өнім көлеміне байланысты) тұрады: C(Q) = Cf + Cv(Q), мұндағы 

Cf=50 мың а.б., ал Cv(Q)=1,2·Q мың а.б. болсын. Максималды 

пайданы есептеңіз.

№3 есеп. 
Тұтынушының табысы (J) шектеулі жəне ол екі түрлі тауар 

сатып алмақшы. Тұтынушыға сатып алатын тауарлардың пай-

далылығы U(x1, x2 ) максималды болу үшін, оған əр тауарды қанша 

(x1 
жəне x2) мөлшерде сатып алған тиімді? Есепте тұтынушының 

табысы J = 100 мың а.б., тауарлардың бағасы, біріншісі p1=10 

мың а.б. жəне екіншісі p2=5 мың а.б., сонымен қатар тауарлардың 

тұтынушыға пайдалылығы мынадай эмпириялық түрде: U(x1, x2 ) 
= x1

1/2x2
1/4 өрнектеледі.

№4 есеп. 
Өндірісте бір өнімнің өндіру Q көлеміне байланысты жұм-

салатын жалпы шығын мынадай эмпириялық функциямен өрнек-

телсін: C(Q) = 1500Q – 2Q2 + 0,002Q3. Компьютермен орташа 

жəне шекті шығынды есептеңіз.

№5 есеп. 
Кестеде бір кезеңдегі аграрлық кешеннің 5 агрофирмасы-

ның қарым-қатынас жағдайының баланстық қалыпқа келгендегі 

19–1547
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мəліметтері келтірілген. Жалпы өндірілген өнім жəне ақырғы 

тұтыныс көлемінің векторын, сонымен қатар тура шығындар 

коэффициенттерінің матрицасын табыңыз. Соңғы өнім векторы 

Y= (5, 20, 10, 10, 40) болса, жалпы өнім векторы қалай өзгереді?

№

п/п
Агро-

фирмалар

Тұтынушылар Ақырғы 

өнім, 

а.ө.б.

Жалпы 

өнім, 

а.ө.б.1 2 3 4 5

1 Алғабас 15 12 24 23 16 10 100

2 Ақтасты 10 3 35 15 7 30 100

3 Ынтымақ 10 5 10 10 10 5 50

4 Қазылағаш 10 5 10 5 5 15 50

5 Ақтау 7 15 15 10 3 50 100

№6 есеп. 
Кестеде Қарағанды облысының үш ауданының бір кезеңдегі 

қарым-қатынас жағдайы келтірілген. Əрбір аудандағы тұтыныс, 

сəйкесінше 60, 70 жəне 30 ақша бірлігіне өссе, онда осы ау-

дандардағы өндірілген өнімнің жалпы көлемі қалай өзгеретінін 

табу керек. 

№

п/п
Аудандар

Тұтынушылар Ақырғы өнім, 

а.ө.б.

Жалпы өнім, 

а.ө.б.
1 2 3

1 Жаңаарқа 5 35 20 40 100

2 Нұра 10 10 20 60 100

3 Егіндібұлақ 20 10 10 10 50

№7 есеп. 
Үш аймақты экономикалық жүйенің тура шығындар коэф-

фициенттерінің матрицасы мен соңғы өнімнің векторы берілген:

0,3 0,1 0,4 200
0,2 0,5 0,0 ; 100 .

3000,3 0,1 0,2
A Y

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

= =
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Толық шығындар коэффициенттерінің матрицасын жəне жал-

пы өндірілген өнімнің векторын табу керек, сонымен қатар аймақ 

аралық байланысты құрыңыз.

 Өз білімін тексеруге арналған сұрақтар

1. Кəсіпорынның ұтымды даму деңгейі қандай заңдылықтарға 

байланысты анықталынады?

2. Кез келген өнімнің көлемінен түсетін ақшалай бағаның 

математикалық моделі қалай жазылады?

3. «Ұсыныс» жəне «Сұраныс» қисықтарының графигін көр-

сетіп, олардың теориялық заңдылықтарын түсіндіріңіз.

4. «Тепе-теңдік нүкте» жəне «Тепе-теңдік құн» туралы ұғым-

дардың мағынасын олардың графигі арқылы түсіндіріңіз.

5. «Ұсыныс» жəне «Сұраныс» тауардың сату құнымен қисық 

сызықты болса қалай талдау жүргізіледі?

6. Тұтыныстың мақсат функцияларының қасиеттері.

7. Тұтынушылардың сипаттарының векторлық модельдері 

қалай жазылады жəне олардың мағынасы неде?

8. Пайдалылықтың шегі деген не жəне ол қалай анықталады?

9. Сұраныстың сатып аларлық функциясы туралы түсінік.

10. Энгель қисығы туралы түсінік.

11. Л. Торнквист функциясы туралы түсінік жəне ол қалай 

өрнектеледі?

12. Пайда туралы түсінік жəне оның максималды мəнін гра-

фик құру əдісімен іздеу тəсілі.

13. Толық шығын жəне оның құрамы эконометриялық талдау-

ларда қандай топтарға бөлінетінін түсіндіріңіз.

14. Пайданың максималды мəнін математикалық əдіспен іздеу 

тəсілі.

15. Қандай тəсілдер шектелген талдау деп аталады?

16. Орташа жəне шектелген табыс дегеніміз не жəне олар 

қалай есептеледі?

17. Орташа жəне шектелген табыстардың графигін көрсетіңіз.

18. Эконометрикалық модельмен оңтайлау деген не жəне 

оңтайлау туралы жалпы түсінігіңіз.

19. Шектелген еңбек өнімі туралы түсінік.
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20. Берілген функцияның экстремальдық мəнін іздейтін мате-

матикалық əдістер жəне олардың қолдану тəсілдері.

21. Эконометрикалық функцияның шектелген мəндерінің 

гео  метриялық түсіндірмесі деп не ұғылады?

22. Орташа жəне шектелген еңбек өнімділігі деген не жəне 

олар қалай анықталады?

23. Орнына қою əдісінің мəн-жайын түсіндіріңіз.

24. Лагранж көбейткіштер əдісінің мəн-жайын түсіндіріңіз.

25. Эконометрикалық-матрицалық модельдер туралы түсінік 

жəне олар қалай құрылады? 

26. Эконометрикалық - матрицалық модельдер векторлық 

түрде қалай жазылады?

27. Леонтьев теңдеуі жəне оның əртүрлі есептерде қолдану 

жолдары.
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СТАТИСТИКАЛЫҚ КЕСТЕЛЕР

1-қосымша. α = 0,05 мəнділік деңгейдегі Фишердің
 F-критерийі мəндерінің кестесі

k
1

k
2

1 2 3 4 5 6 8 12 24 ∞
1 161,45 199,50 215,72 224,57 230,17 233,97 238,89 243,91 249,04 254,32

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45 19,50

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84 3,67

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2,40

12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50 2,30

13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42 2,21

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19 1,96

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,84

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,81

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03 1,78

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00 1,76

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73

25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71

26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69
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27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93 1,67

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91 1,65

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90 1,64

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62

35 4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83 1,57

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79 1,51

50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 1,95 1,74 1,44

60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70 1,39

70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,07 1,89 1,67 1,35

80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,88 1,65 1,31

90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,04 1,86 1,64 1,28

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,03 1,85 1,63 1,26

150 3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,00 1,82 1,59 1,18

200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 1,98 1,80 1,57 1,14

300 3,87 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 1,97 1,79 1,55 1,10

500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,11 1,96 1,77 1,54 1,06

1000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,10 1,95 1,76 1,53 1,03

2-қосымша. a 0,10,  0,05 жəне 0,01 мəнділік деңгейлеріндегі   
Стьюденттің  t-критерийінің мəндері (екіжақты)

Бостандық 

дəрежелер 

саны

α Бостандық 

дəрежелер 

саны

α

0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01

1 6,3138 12,706 63,657 18 1,7341 2,1009 2,8784

2 2,9200 4,3027 9,9248 19 1,7291 2,0930 2,8609

3 2,3534 3,1825 5,8409 20 1,7247 2,0860 2,8453

4 2,1318 2,7764 4,6041 21 1,7207 2,0796 2,8314

5 2,0150 2,5706 4,0321 22 1,7171 2,0739 2,8188

6 1,9432 2,4469 3,7074 23 1,7139 2,0687 2,8073

7 1,8946 2,3646 3,4995 24 1,7109 2,0639 2,7969
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8 1,8595 2,3060 3,3554 25 1,7081 2,0595 2,7874

9 1,8331 2,2622 3,2498 26 1,7056 2,0555 2,7787

10 1,8125 2,2281 3,1693 27 1,7033 2,0518 2,7707

11 1,7959 2,2010 3,1058 28 1,7011 2,0484 2,7633

12 1,7823 2,1788 3,0545 29 1,6991 2,0452 2,7564

13 1,7709 2,1604 3,0123 30 1,6973 2,0423 2,7500

14 1,7613 2,1448 2,9768 40 1,6839 2,0211 2,7045

15 1,7530 2,1315 2,9467 60 1,6707 2,0003 2,6603

16 1,7459 2,1199 2,9208 120 1,6577 1,9799 2,6174

17 1,7396 2,1098 2,8982 ∞ 1,6449 1,9600 2,5758

3-қосымша. 1

2

n n
n

n

x x
t

x x
−−=

−
 – критерийінің кестелік мəндері

n
 α

n
 α

n
 α

5 1 5 1 5 1

4 0,96 0,99 13 0,41 0,52 22 0,32 0,41

5 0,81 0,92 14 0,40 0,50 23 0,31 0,41

6 0,69 0,80 15 0,38 0,49 24 0,31 0,40

7 0,61 0,74 16 0,37 0,47 25 0,30 0,39

8 0,55 0,68 17 0,36 0,46 26 0,30 0,39

9 0,51 0,64 18 0,35 0,45 27 0,30 0,38

10 0,48 0,68 19 0,34 0,44 28 0,29 0,38

11 0,45 0,57 20 0,33 0,43 29 0,29 0,37

12 0,43 0,54 21 0,33 0,42 30 0,28 0,37

P 0,05 0,01 – 0,05 0,01 – 0,05 0,01
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 2 1
1

1 1n

x x
t

x x−

−=
−

– критерийінің кестелік мəндері

n a n a n a

5 1 5 1 5 1

4 0,76 0,89 13 0,36 0,46 22 0,29 0,38

5 0,64 0,78 14 0,35 0,45 23 0,28 0,37

6 0,56 0,70 15 0,34 0,44 24 0,28 0,37

7 0,31 0,64 16 0,33 0,43 25 0,28 0,36

8 0,47 0,59 17 0,32 0,42 26 0,27 0,36

9 0,44 0,54 18 0,31 0,41 27 0,27 0,35

10 0,41 0,53 19 0,31 0,40 28 0,27 0,35

11 0,39 0,50 20 0,30 0,39 29 0,26 0,34

12 0,38 0,48 21 0,30 0,38 30 0,26 0,34

P 0,05 0,01 – 0,05 0,01 – 0,05 0,01

4-қосымша. Дарбин-Уотсон критерийінің 5% мəнділік дең-

гейдегі стандарттық мəндері

Т

m
1 2 3 4 5

dт dж dт dж dт dж dт dж dт dж 

15 1,08 1,36 0,95 1,54 0,82 1,75 0,69 1,97 0,56 2,21

16 1,10 1,37 0,98 1,54 1,86 1,73 0,74 1,93 0,62 2,15

17 1,13 1,38 1,02 1,54 1,90 1,71 0,78 1,90 0,67 2,10

18 1,16 1,39 1,05 1,53 0,93 1,69 0,82 1,87 0,71 2,06

19 1,18 1,40 1,08 1,53 0,97 1,68 0,86 1,85 0,75 2,02

20 1,20 1,41 1,10 1,54 1 1,68 0,90 1,83 0,79 1,99

21 1,22 1,42 1,13 1,54 1,03 1,67 0,93 1,81 0,83 1,96

22 1,24 1,43 1,15 1,54 1,05 1,66 0,96 1,80 0,86 1,94

23 1,26 1,44 1,17 1,54 1,08 1,66 0,99 1,79 0,90 1,92

24 1,27 1,45 1,19 1,55 1,10 1,66 1,01 1,78 0,93 1,90

25 1,29 1,45 1,21 1,55 1,12 1,66 1,04 1,77 0,95 1,89
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26 1,30 1,46 1,22 1,55 1,14 1,65 1,06 1,76 0,98 1,88

27 1,32 1,47 1,24 1,56 1,16 1,65 1,08 1,76 1,01 1,86

28 1,33 1,48 1,26 1,56 1,18 1,65 1,10 1,75 1,03 1,85

29 1,34 1,48 1,27 1,56 1,20 1,65 1,12 1,74 1,05 1,84

30 1,35 1,49 1,28 1,57 1,21 1,66 1,14 1,74 1,07 1,83

31 1,36 1,50 1,30 1,57 1,23 1,65 1,16 1,74 1,09 1,83

32 1,37 1,50 1,31 1,57 1,24 1,65 1,18 1,73 1,11 1,82

33 1,38 1,51 1,32 1,58 1,26 1,65 1,19 1,73 1,13 1,81

34 1,39 1,51 1,33 1,58 1,27 1,65 1,21 1,73 1,15 1,81

35 1,40 1,52 1,34 1,58 1,28 1,65 1,22 1,73 1,16 1,80

5-қосымша. Циклдік автокорреляция коэффициентінің стан-

дартты мəні

f
Оң мəндер Теріс мəндер

5% 1% 5% 1%

5 0,253 0,297 -0,753 -0,798

6 0,345 0,447 -0,708 -0,863

7 0,370 0,510 -0,674 -0,799

8 0,371 0,531 -0,625 -0,764

9 0,366 0,533 -0593 -0,737

10 0,360 0,525 -0,564 -0,705

11 0,353 0,515 -0,539 -0,679

12 0,348 0,505 -0,516 -0,655

13 0,341 0,495 -0,497 -0,634

14 0,335 0,485 -0,479 -0,615

15 0,328 0,475 -0,462 -0,597

20 0,299 0,432 -0,399 -0,524
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25 0,276 0,398 -0,356 -0,473

30 0,257 0,370 -0,325 -0,433

35 0,242 0,347 -0,300 -0,401

40 0,229 0,326 -0,279 -0,376

45 0,218 0,314 -0,262 -0,356

50 0,208 0,301 -0,248 -0,339

55 0,199 0,289 -0,236 -0,324

60 0,191 0,278 -0,225 -0,310

65 0,184 0,268 -0,216 -0,298

70 0,178 0,259 -0,207 -0,287

75 0,173 0,250 -0,199 -0,276
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