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Актуальність:
● Комп’ютерні технології дозволяють обробляти великі обсяги даних за 

прийнятні витрати часу, будувати адекватні математичні моделі 
досліджуваних процесів, прогнозувати розвиток динамічних процесів та 
планувати управлінські дії.

● Прогнозування – один з вирішальних елементів організації управління та 
прийняття обґрунтованих рішень у різних сферах життєдіяльності. 

● Системи підтримки прийняття рішень дозволяють швидко обрати кращий 
варіант розв’язання задач з множини існуючих за допомогою відповідних 
критеріїв якості.



Об’єкт і предмет дослідження:

Об’єкт: Лінійні та нелінійні нестаціонарні процеси в економіці та фінансах.

Предмет: Математичні моделі і методи формального опису процесів в економіці та 

фінансах.

Мета: Створення системи підтримки прийняття рішень для побудови математичних 

моделей на основі статистичних даних і автоматизованого вибору прогнозуючих 

моделей.



Постановка задачі:
▪ Виконати огляд відомих систем для побудови прогнозуючих моделей. 

Запропонувати комплексні критерії вибору моделі.

▪ Розробити архітектуру і функціональну схему системи для побудови та 
автоматизації вибору прогнозуючих моделей.

▪ Розробити ПЗ для розв’язання задач побудови математичної моделі вибраних 
фінансово-економічних процесів (ФЕП) з функцією автоматизованого вибору 
кращої моделі.

▪ Виконати обчислювальні експерименти за допомогою розробленого ПЗ з 
використанням фактичних статистичних даних.

▪ Проаналізувати отримані результати, визначити перспективи подальших 
досліджень. 



СИСТЕМИ ДЛЯ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ



Деякі типи регресійних моделей



Критерії адекватності математичної моделі:



Критерії якості оцінок прогнозів:
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Автоматизований вибір моделі за комплексним  
критерієм якості

Cистема розраховує m моделей, з яких вибирається краща за наведеним 
критерієм:

I = |1 - R^2| + 0,5 |2 - DW|        min 

І1, … , Іm       Imin



Приклади роботи програми 



Побудована регресійна модель

y(k)=898,1217+0,837*y(k-1)-1,3878*y(k-2)+0,0031*y(k-3)+0,6696*y(k-4)-0,5631*y(k-5)-6,807
2*y(k-6)+3,843*y(k-7)-0,1674*y(k-8)+0,0922*y(k-9)+7,8826*y(k-10)+0,006*y(k-11)+0,5367*y(
k-12)-0,35*y(k-13)

R2=0,9893; e2=5159,405; DW=1,9231

СКП = 16932; СПП = 2,005%; САПП = 2,005%





Побудована регресійна модель

y(k)=719,895+1,0305*y(k-1)-0,15*v(k-1)-0,1531*v(k-2)-0,2292*v(k-3)+0,5089*v(k-4)-0,1345y(k)

=719,895+1,0305*y(k-1)-0,15*v(k-1)-0,1531*v(k-2)-0,2292*v(k-3)+0,5089*v(k-4)-0,1345

R^2=0,9996; e^2=7252,9; DW=2,1414

СКП = 14613; СПП = 1,7186%; САПП = 1,7186%



Прогнози

САПП = 2,005% САПП = 1,7186%



Аналіз результатів



Подальше дослідження
- Розширення CППР моделями інших типів, наприклад, моделями, які 

будуються за методом групового врахування аргументів: Байєсівська 
регресія, Байєсівська мережа та ін.

- Обчислення оцінок прогнозів шляхом комбінування прогнозів, отриманих 
за допомогою різних методів

- Подальше підвищення рівня автоматизації процесу моделювання і 
прогнозування 



Висновки
● Виконано огляд моделей, які можуть бути використані для формального 

опису лінійних та нелінійних процесів в економіці та фінансах.
● Розроблена та програмно реалізована СППР для обробки статистичних 

даних, побудови моделей ФЕП та оцінювання прогнозів.
● Для вибраних ФЕП побудовані регресійні моделі, які характеризуються 

високим ступенем адекватності і забезпечують можливість обчислення 
високоякісних оцінок прогнозів.



Дякую за увагу!


