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Актуальність

• Задачі прогнозування нестаціонарних 

процесів дуже часто виникають в різних 

сферах діяльності людини, зокрема у 

фінансово-економічних системах

• Актуальним є питання високої якості 

побудованих прогнозів та вибір кращої 

моделі
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• нестаціонарні процеси 
в економіці та 

фінансах

Об’єкт 
дослідження

• методи моделювання і 
прогнозування
інтегрованих та
гетероскедастичних 
процесів.

Предмет 
дослідження
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Мета дослідження

Розробити СППР для побудови математичних 
моделей нестаціонарних процесів та оцінювання 
прогнозів

Виконати порівняльний аналіз побудованих 
моделей обраних процесів та обчислених оцінок 
прогнозів за множиною статистичних критеріїв

Вибрати кращі моделі для практичного 
застосування 
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Постановка задачі дослідження

Виконати аналіз методів проектування та реалізації 
(СППР) для моделювання і прогнозування динаміки 
фінансово-економічних процесів.

Спроектувати  і реалізувати СППР у системі Matlab;

Застосувати розроблену СППР до аналізу вибраних 
фінансово-економічних процесів;

Виконати порівняльний аналіз результатів 
застосування власної системи із уже існуючими.

Виробити рекомендації стосовно можливостей 
подальшого вдосконалення розробленої системи.
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Архітектура спроектованої 

системи

Прогнозування

Побудова та вибір 
кращої моделі

Статистичний аналіз даних

Завантаження та обробка даних

Мова 

програмування та 

платформа 

реалізації СППР -

MATLAB
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Функціональна 
схема 

спроектованої 
системи
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Моделі, які використані для 

опису процесів

• Поліноміальний тренд p-порядку: 𝑦 𝑘 =  𝑖=0
𝑝
𝑎𝑖𝑘

𝑖

• Експоненціальний тренд: 𝑦 𝑘 = 𝑎𝑒𝑏𝑘

• АРКС (p,q):𝑦 𝑘 = 𝑐 +  𝑖=1
𝑝
𝑎𝑖𝑦 𝑘 − 𝑖 +  𝑗=1

𝑞
𝑏𝑗𝑦(𝑘 − 𝑗)

• АРУГ(q) : 𝜎𝑡
2 = 𝑎0 +  𝑖=1

𝑞
𝑎𝑖𝜀𝑡−𝑖

2

• УАРУГ(p,q): 𝜎𝑡
2 = 𝑎0 +  𝑖=1

𝑞
𝑎𝑖𝜀𝑡−𝑖

2 +  𝑖=1
𝑝
𝑏𝑖𝜎𝑡−𝑖

2
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Приклад роботи системи
Дослідження та моделювання ряду ВВП США
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Дослідження та моделювання ряду 

ВВП США

• 𝑦 𝑘 = 604.168 ∗ e0.0127𝑘 , 𝑘 = 1.277

• 𝑦 𝑘 = 150.59 + 17.09𝑘 − 0.3765𝑘2 + 0.0038𝑘3 − 0.0000067𝑘4,
𝑘 = 1. . 277
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Дослідження та моделювання ряду 

ВВП США

Спостереження

Реальне 

значенн

я, млрд 

$

СППР Eviews

МНК РМНК МНК

Прогноз, 

млрд. $

Похибка

, млрд. $

Прогноз, 

млрд. $

Похибка

, млрд. $

Прогноз, 

млрд. $

Похибка

, млрд. $

2015-1 17914 17771 -143 17771 -143 17771 -143

2015-2 18060 17894 -166 17894 -166 17894 -166

2015-3 18165 18016 -149 18016 -149 18016 -149

2015-4 18230 18138 -91.2 18138 -91.2 18138 -91.2

2016-1 18260 18260 18260

2016-2 18381 18381 18381

2016-3 18501 18501 18501

САП 137,2 137,2 137,2 137,2

САПП, % 0.76% 0.76% 0.76% 0.76%
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Модель АРІКС(2,1,1)
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Модель АРІКС(2,1,1)

Спосте-

реження

Реальне 

значення ВВП, 

млрд. $

СППР EViews

Прогноз, 

млрд. $

Похибка,

млрд. $

Прогноз, 

млрд. $

Похибка,

млрд. $

2015-1 17913.7 17788.1025 -125.6 18029.9562 116.2562

2015-2 18060.2 18003.3569 -56.8 18135.6798 75.4798

2015-3 18164.8 18015.8745 -148.9 18313.4814 148.6814

2015-4 18229.5 18064.0256 -165.5 18401.2757 171.7757

2016-1 18107.6247

2016-2 18195.7061

2016-3 18302.5658

САП 124.2 128

САПП, % 0.67 0.71
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• З 01.04.2016 до 01.06.2016

Дослідження та моделювання ряду курсу 

валют USD/UAH
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Дослідження та моделювання 

ряду курсу валют USD/UAH

 𝜎2 𝑘 = 0.1583𝜀2 𝑘 − 1 + 0.1684𝜀2 𝑘 − 2 + 0.4166𝜀2 𝑘 − 3

 𝜎2 𝑘 = 0.1702𝜀2 𝑘 − 1 + 0.1589𝜀2 𝑘 − 2 + 0.4151𝜀2 𝑘 − 3
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Дослідження та моделювання ряду 

курсу валют USD/UAH: АРУГ(3)
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Модель АРІКС(2,1,1)

Спосте-

реження

Реальне 

значення 

умовної 

дисперсії

СППР EViews

Прогноз, 

грн.

Похибка, 

грн.

Прогноз, 

грн.

Похибк

а, грн.

27.05.201

6
0.027 0.0275 0.0005 0.0265 -0.0005

28.05.201

6
0.019 0.0266 0.0074 0.0256 0.0064

29.05.201

6
0.031 0.0298 -0.0008 0.0305 -0.0001

30.05.201

6
0.036 0.0315 -0.0049 0.0304 -0.0060

31.05.201

6
0.033 0.0285 -0.0043 0.0267 -0.0061

1.06.2016 0.022 0.0236 0.0019 0.0215 -0.0002

САП 1.4e-5 1.3e-5

САПП, % 35.6 35.4 17



Висновки по роботі та рекомендації до 

подальших досліджень

• Розроблена та програмно реалізована СППР для
моделювання і прогнозування нестаціонарних процесів

• Створену СППР тестовано на фактичних даних, які
описують ФЕ процеси різних країн (Україна, США)

• Встановлено, що точність моделювання та прогнозування
збігається із результатами поширеної комерційної системи
Eviews

• Шляхи подальшого розвитку системи: впровадження
додаткових методів оцінювання параметрів, командного
інтерпретатора, автоматизація процесу вибору структури
та оцінювання параметрів моделі.
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Дякую за увагу!
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