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АКТУАЛЬНІСТЬ
• Комп’ютерні технології дозволяють обробляти великі об’єми 

даних за прийнятні витрати часу, будувати адекватні 
математичні моделі досліджуваних нелінійних нестаціонарних 
процесів, прогнозувати розвиток 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. 

1



ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Об’єкт: нестаціонарні гетероскедастичні процеси в економіці та 
фінансах. 

Мета: спроектувати та реалізувати програмно систему 
підтримки прийняття рішень для аналізу та прогнозування 
нестаціонарних процесів. 
 
Предмет: математичні моделі, методи і множини критеріїв для 
побудови систем адаптивного моделювання і прогнозування 
гетероскедастичних процесів. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

• Розробити архітектуру і функціональну схему системи для 
побудови та автоматизації вибору прогнозуючих моделей 
нестаціонарних процесів.  

• Розробити ПЗ для розв’язання задач побудови математичної 
моделі вибраних 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. 
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СИСТЕМИ ДЛЯ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ

STATISTICA  
+Візуалізація  
+Продуктивність 

SPSS 
+ Гнучкість 
+ Допоміжні матеріали 

SAS 
+ Потужність
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ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Гетероскедастичними називають процеси із змінною в 
часі дисперсією. 

Гомоскедастичні – процеси із сталою дисперсією на 
відрізку часу, що розглядається при моделюванні та 
прогнозуванні.

Оскільки дисперсія може змінюватись у часі, то важливо мати таку 
математичну модель, яка дозволить коректно описувати поведінку 
дисперсії та прогнозувати її значення на один або більше кроків наперед. 
Це дасть можливість покращувати якість рішень по відношенню до 
управління процесами із змінною в часі дисперсією.  
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КРИТЕРІЇ АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ 
МОДЕЛІ
• Коефіцієнт множинної детермінації:  

• Сума квадратів похибок:  

• Статистика Дарбіна-Уотсона: 
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КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ОЦІНОК ПРОГНОЗІВ

• Середньоквадратична похибка: 

• Середня абсолютна похибка: 

• Середня похибка у процентах:  
  

• Середнє абсолютне значення похибки у процентах: 

• Коефіцієнт Тейла:  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GARCH (УАРУГ)

EGARCH (ЕУАРУГ) 
(ЕКСПОНЕНЦІЙНА УЗАГАЛЬНЕНА АВТОРЕГРЕСІЯ 

З УМОВНОЮ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНІСТЮ)
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БЛОК-СХЕМА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
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ПРИКЛАД РОБОТИ ПРОГРАМИ
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СУМА КВАДРАТІВ ПОХИБОК
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КОЕФІЦІЄНТ ДЕТЕРМІНАЦІЇ
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ПРОГНОЗ ДИСПЕРСІЇ

Критерій адекватності 

Сума квадратів похибок
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ПРОГНОЗ ДИСПЕРСІЇ

Критерій адекватності 
Коефіцієнт детермінації 14



АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

Адекватність моделі
Ряд Тип моделі

IPV
УАРУГ(4, 0) 0,77098 8824,2203 2,12095

УАРУГ(2, 1) 1,10492 15355,1338 2,8572

Метод СП   САПП КТ

АРУГ IN 0,000292 171947,3 0,876

УАРУГ IN 0,0000978 31,54 0,239

ЕУАРУГ IN 0,5348 6,15 0,050

АРУГ OFF 0,00060 146,47 0,993

УРАУГ OFF 0,000184 26,35 0,236

ЕУАРУГ OFF 0,7154 9,24 0,063 15



ВИСНОВКИ

• Виконано огляд моделей, які можуть бути використані для 
формального опису нестаціонарних гетероскедастичних 
процесів в економіці та фінансах.  

• Розроблена та програмно реалізовано програмний продукт 
для обробки статистичних даних, побудови моделей та 
оцінювання прогнозів динаміки процесів та їх дисперсії.  

• Для вибраних ФЕП побудовані моделі, які характеризуються 
високим ступенем адекватності і забезпечують можливість 
обчислення високоякісних оцінок короткострокових 
прогнозів. 
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ПОДАЛЬШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

• Використання методів інтелектуального аналізу даних.  

• Застосування методів комбінування оцінок прогнозів, 
обчислених за допомогою альтернативних методів.  

• Розробка та реалізація комерційної СППР.  

• Виведення данної СППР на комерційний ринок.
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ДЯКУЮ  ЗА  УВАГУ  

Доповідь завершено


