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Об’єкт, предмет і мета 

дослідження:

 Об’ектом дослідження є вибрані фінансово-економічні

процеси, представлені статистичними даними у формі

часових рядів.

 Предмет дослідження: система підтримки прийняття

рішень, методи статистичного і регресійного аналізу даних

фінансових процесів.

 Мета даної роботи: створення інструментарію для 

побудови та автоматизованого вибору кращої моделі в 

процесі аналізу вибраних процесів.



Постановка задачі

1. Спроектувати і реалізувати СППР для моделювання і 
прогнозування вибраних фінансових процесів.

2. Застосувати СППР до аналізу вибраних процесів, 
побудувати прогнозуючі моделі.

3. Обчислити оцінки короткострокових прогнозів та 
статистичні параметри їх якості.

4. Виконати порівняльних аналіз використаних методів 
прогнозування з метою вибору кращого для даного процесу.

5. Виробити рекомендації стосовно можливостей 
розробленої системи до аналізу різних процесів.



Блок-схема розробленої 

програми



Початок роботи 

програми

Для початку роботи програми треба завантажити файл з вибіркою

даних у форматі .csv. Програма автоматично порахує усі допоміжні 

статистики. 

Для прикладу було взято Розмір експорту зі США до Канади

(мільйони доларів): 1974.1 – 2007.7. 



Побудова трендів перших трьох 

порядків:

Тренд 1-го порядку:  y(k)= 7.443681+0.006453*k

Тренд 2-го порядку:  y(k) = 7.303271+0.008508*k-5.02E-06*k*k

Тренд 3-го порядку:  y(k)= 7.406829+0.005488*k+1.34E-05*k*k -

-3.01E-08*k*k*k



ACF та PACF для моделювання 

авторегресійних моделей :



Вибір кращої авторегресійної

моделі:

AR(13):  y(k) = 12.14466+0.760891*log y(k-1) +0.811839*log y(k-12) –

- 0.578414*log y(k-13)



Прогноз моделі AR на 12 

місяців:



Побудова моделі 

ARMA(13,6):

ARMA(13,6):  y(k) = 11.77469+ 0.646552*y(k-1) + 0.825077*y(k-12) –

- 0.480886*y(k-13) + 0.261384*ma(k-5) + 0.306416*ma(k-6)



Побудова моделі

ARIMA(12,1,2):

ARIMA(12,1,2):  y(k)= 0.006664 -0.156679*y(k-3) -0.022058*y(k-10) + 

0.076470*y(k-11) +0.748793*y(k-12) -0.242140*ma(k-2)



Модель ARIMA(12,1,2) в порівнянні 

з тестовою вибіркою:



Прогноз моделі ARIMA(12,1,2) 

на 12 місяців



Оцінки та порівняння різних 

моделей та прогнозу:



Порівняння результатів з 

програмою Eviews:

Оцінки 

програми:

Оцінки 

Eviews:



Висновки

1.

• Розроблено програмний продукт для моделювання та аналізу 
фінансово-економічних процесів (інструментальна система Python). 
Отримано високі результати прогнозування вибраних процесів.

2.

• Створена комп’ютерна система для моделювання і прогнозування на 
платформі Python (jupyter). Вона може бути використана при 
моделюванні і прогнозуванні реальних процесів, а також для 
навчального процесу. 

3.
• Побудовані нові математичні моделі для вибраних процесів, які 

використані для оцінювання коротко- і середньострокових прогнозів.



Перспективи подальших 

досліджень:

 Реалізувати інші методи прогнозування, такі як: 

експоненційне згладжування, МГВА, нейромережі та ін.

 Реалізувати нові методи оцінювання параметрів моделі –

метод максимальної правдоподібності і Монте-Карло для 

марковських ланцюгів (МКМЛ).

 Створити інтегральний критерій для автоматизованого 

вибору кращої моделі.



Дякую за увагу!


