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Тема 1. Стохастичне моделювання в економічному плануванні.        
Передбачення та прогноз, класифікація, функції та оцінка якості прогнозів. 

Математичні моделі побудови передбачень на основі часових рядів, адапта-

ційні та саморегульовані алгоритми. 

Приклади конспектів лекцій. 

Загальні поняття теорії статистичного прогнозування. 
1. Передбачення та прогноз. 

Теорія прогнозу, як і будь-яка інша окрема галузь науки, використовує певний набір 

характерних для неї понять і припущень. Обговоримо деякі найважливіші з них. 

Вихідними, первинними поняттями теорії прогнозу є саме поняття «перед-

бачення»  та «прогноз». Поняття «передбачення» є більш широким, ніж поняття 

«прогнозування» в тому сенсі, що кожне прогноз - це також передбачення, але пе-

редбачення, яке має ряд додаткових властивостей, тому не кожне передбачення мож-

на вважати прогнозом. 

В теорії прогнозу, як правило, всі явища мають часовий вимір. 

 Момент визначення прогнозу зручно трактувати як «зараз» тобто теперішній 

момент. 

 Минулим називаємо події більш раннього часу по відношенню до часу, в який 

робиться прогнозування. 

 У свою чергу, майбутнім називають події, які відбуваються пізніше по відношен-

ню до часу, в який робиться прогнозування. 

Як і в математичній статистиці, основою для будь-яких прогностичних ви-

сновків є емпіричні дані, які в теорії прогнозування називаються передумовами. 

 Передбачення майбутнього – це рішення щодо подій, які відбудуться пізніше, ніж 

акт передбачення, на основі інформації про минуле. 

Якщо передумови не надано або зв'язок між передумовами та висновком ві-

дсутній, то маємо справу з нераціональним передбаченням майбутнього. З раціональ-

ними передбаченням майбутнього маємо справу тоді, коли основою для передбачен-

ням є певні передумови що належать до минулого, а рішення – це логічний процес 

переходу від передумов до висновків. Коротко різницю між поняттями «передбачен-

ня»  та «прогноз» можна сформулювати наступним чином:  

Прогнозування – це раціональне, наукове передбачення майбутніх подій. 

2. Статистичний прогноз. 

Процитуємо визначення поняття «статистичний прогноз»: 

 Статистичним прогнозом будемо називати кожне судженням, правдивість якого є 

випадковою подією, ймовірність цієї події відома і достатньо висока для практич-

них цілей. 

Метою цих лекцій є соціально-економічні прогнози. Тому вкажемо основні власти-

вості таких прогнозів та їх найважливіші характеристики, тим самим зробивши 

приведене вище визначення дещо точнішим. 
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 Перш за все, прогноз повинен стосуватися чогось конкретного, якогось конкрет-

ного об'єкта (об’єднання чи системи), якими можуть бути: країна, регіон, підпри-

ємство, людина тощо. Оскільки мова про економічне прогнозування, то в згаданих 

об’єктах повинні відбуватися соціально-економічні явища. 

 Якщо змінна, що описує передбачуване явище, є кількісною змінною, то «подія» 

або «судження», про яке йдеться у вищезгаданому визначенні прогнозу, полягає в 

тому, що змінна приймає певний стан, виражений числом. 

 У випадку якісної змінної прогноз – це точний словарний опис цієї змінної. 

  Майбутнє, якого стосується прогноз, має бути чітко визначеним, вказавши відпо-

відний момент (або період) або визначивши прогнозоване явище певними обста-

винами.  

 Повинна бути запевнена емпірична перевірка прогнозу: необхідно мати можли-

вість вчасно перевірити, відбулася подія, згадана у визначеннях прогнозу, чи ні. 

Підсумовуючи, приходимо до висновку, що під поняттям «статистичний прогноз» 

будемо розуміти судження з такими властивостями: 

 Сформульоване з використанням досягнень науки. Відноситься до конкретного 

майбутнього. Має можливість емпіричного підтвердження. Непевне, але прийнят-

не. 

3. Якість прогнозів. 

Якість прогнозу тісно пов'язана з його точністю. Згідно з визначенням прогноз – це 

непевне, але прийняте судження, тобто емпірична перевірка даного прогнозу може 

виявити відмінності між прогнозом і реальністю.  

 Іншими словами, прогноз обтяжений помилками, повністю усунути які ніколи 

неможливо.  

Існує багато критеріїв для перевірки раціональної оптимальності прогнозів. , Пред-

ставляємо декілька основних способів вимірювання помилки прогнозу та побудова-

них на їх основі методів оцінки точності, обґрунтованості, а отже, і якості прогно-

зів. 

Прогнозовану змінну, тобто економічний показник, що є метою досліджен-

ня, позначимо великою літерою Y. Спостереження прогнозної змінної, на яких ґрун-

туються дослідження, позначатимуть малі літери з індексами (yi). Зазвичай індекс i 

має часову інтерпретацію i позначає i-тий по порядку момент (або період) спосте-

реження. У загальному ж випадку тлумачення значення yi залежить від характеру 

статистичних даних, тобто характеру передумов. 

Припустимо, що загальна кількість спостережень прогнозованої змінної до-

рівнює T: y1, y2, …, yT. Тоді інтервал i = 1, 2, …, T, називається інтервалом, доступним 

для спостереження. Відповідно інтервал  > T називають інтервалом, недоступним 

для спостереження. Формально задача визначення прогнозу звучить наступним чи-

ном: 

 Знаючи значення yi, i = 1, 2, …, T прогнозованої змінної Y з інтервалу, доступного 

для спостереження, слід визначити прогноз цієї змінної на період  > T, що нале-

жить до діапазону, недоступного для спостереження. 
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4. Загальна схема процедури прогнозування. 

Якщо Y* позначає змінну, що розглядається як прогноз змінної Y, то y*i позначатиме 

значення прогнозу змінної Y на період i. Загальна схема для прогнозування кількіс-

них змінних за допомогою формальних моделей, як правило, виглядає наступним 

чином:  

 Інтервал {1, 2, …, T} доступний для спостереження, ділиться на дві частини: {1, 2, 

…, n}  {n + 1, n + 2, …, T}. 

 Інтервал побудови прогностичної моделі {1, 2, …, n }; 

 Інтервал емпіричної перевірки прогнозу {n + 1, n + 2, …, T }. 

 Емпіричні дані {y1, y2, …, yn} використовуються для побудови формальної моделі 

прогнозування. 

Таким чином реалізується етап діагностики минулого в загальній процедурі прогно-

зування. 

 Перш ніж побудована прогностична модель буде використана для визначення 

прогнозу y* змінної Y на період  = T + k, що належить до інтервалу, недоступно-

го для спостереження, слід перевірити, чи підходить вона для цього, чи ні. 

Тому деякі значення змінної прогнозу, що спостерігалися в минулому, а саме зна-

чення {yn+1, yn+2, …, yT}, не використовуються для побудови формальної моделі, а 

служать до перевірки прогностичних властивостей побудованої моделі. Відбувається 

це наступним чином:  

 Визначаються відповідні прогнозовані значення {y*n+1, y*n+2, …, y*T},  на основі 

побудованої моделі. 

 Обчислюються та аналізуються значення різноманітних мір точності кількісних 

прогнозів. 

З цього приводу інтервал i = n + s, s = 1, 2, …, S, (T = n + S) називається інтервалом 

емпіричної перевірки прогнозу. Слід при цьому зауважити, що іноді (як, наприклад, у 

випадку адаптивних моделей, що будуть розглядатися в наступному параграфі,) не-

має необхідності в такому поділі, оскільки «послідовний» характер цих моделей до-

зволяє використовувати всі наявні дані для емпіричної перевірки прогностичних вла-

стивостей моделі (тобто T = n). 

5. Типи прогнозів та кількісне вимірювання точності. 

Зважаючи на вказаний в попередньому параграфі поділ, розрізняють два типи про-

гнозів: 

 Прогноз, що називають «прогнозом ex-post», тобто зроблений в межах інтервалу, 

доступного для спостереження, коли відомі фактичні значення прогнозованої 

змінної Y. 

 Прогноз, що називають «прогнозом ex-ante» (попередній прогноз), на період, що 

належить до майбутнього, і є недоступним для спостереження, а значення прогно-

зованої змінної Y невідоме. 

Основою для визначення більшості мір, що використовуються на практиці для оцін-

ки точності «прогнозів ex-post» є безумовна похибка прогнозу в момент t, яка визна-
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чається як різниця: et = yt – y*t. Оскільки прогноз ex-post визначається для кількох 

моментів, що належать до інтервалу емпіричної перевірки прогнозу, то окремі міри 

відрізняються одна від одної лише способом агрегації помилок et.  

У випадку кількісного прогнозу ex-post, який визначається після того моме-

нту, на який було визначено прогноз, його точність можна виміряти використовую-

чи абсолютні похибки прогнозу et. Однак треба підкреслити, що визначення якості 

прогнозу – завдання більш складне, і воно не обмежується лише вимірюванням того, 

наскільки близькі спостережувані значення прогнозованої змінної Y до їх прогнозу.  

 Якість прогнозу має бути скоріше пов'язана з наслідками рішень, що приймаються 

на його основі. 

Тому серед великої кількості існуючих мір точності прогнозу ex-post, жоден не заво-

ював домінуючого положення. Практика використання цих мір показує, що вони 

висвітлюють різні особливості розглянутого прогнозу, характеризуючи його з різних 

ракурсів. Аналіз та порівняння значень різних мір точності прогнозування може 

дати багато корисної інформації про якість моделі, що є основою для визначення 

цих прогнозів і, таким чином, корекції цих моделей. 

6. Міри точності прогнозів ex-post. 

 Середня безумовна похибка прогнозу ex-post в діапазоні верифікації (англ. абреві-

атура ME – mean error): ME = 
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 Середня відносна похибка прогнозу ex-post в діапазоні верифікації (англ. абревіа-

тура MPE – mean percentage error). 

Відносна помилка прогнозу ex-post в момент t,  та середня відносна похибка в діапа-

зоні верифікації визначаються відповідно формулами: 
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Показники ME або MPE мають очевидний недолік:  

 при обчисленні середнього арифметичного абсолютних помилок в інтервалі пере-

вірки позитивні і негативні помилки можуть взаємно редукуватися, що буде 

спричиняти необґрунтоване зменшення значень ME або MPE. 

Туму неможливо використовувати лише їх для вимірювання точності прогнозу. Од-

нак у поєднанні з іншими, позбавленими цієї особливості, показниками ME та MPE 

можуть надати багато корисної інформації про прогностичну модель.  

 Середня абсолютна безумовна похибка прогнозу ex-post в діапазоні верифікації 

(англ. абревіатура MAE  – mean absolute error):  

Аналогічно до визначення безумовної похибки et прогнозу в момент t, введемо абсо-

лютну безумовну похибку e+
t прогнозу в момент t:  

e+
t = |yt – y*t|. 

Середня абсолютна безумовна похибка прогнозу ex-post в діапазоні верифікації ви-

значається за формулою:: 



Стохастичні моделі системного аналізу 

 

5 

MAE = 
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 Середня відносна похибка прогнозу ex-post в діапазоні верифікації (англ. абревіа-

тура MAPE – mean absolute percentage error). 

Абсолютна відносна помилка прогнозу ex-post в момент t, та абсолютна середня 

відносна похибка в діапазоні верифікації визначаються відповідно формулами: 
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7. Дослідження якості прогнозів ex-post. 

З якістю прогнозів пов’язані такі поняття, як «оптимальний прогнозу» або «прогноз 

раціональних очікувань». Визначення подібних понять, передбачає, між іншим, від-

сутність у помилці такого прогнозу систематичної складової. Ця помилка має бути 

«виключно випадковою». Формально це означає, що математичне сподівання похибки 

прогнозу et в будь-який момент t дорівнює нулю. На практиці це означає, що спосте-

режувані значення похибок et повинні мати різні знаки. Порівняння помилок ME та 

MAE (а також MPE та MAPE) дозволяє встановити це. 

 Якщо абсолютні значення ME та MAE (MPE та MAPE відповідно) «близькі», це 

означає, що прогнозовані значення систематично занижені, або систематично за-

вищені. 

У випадку, коли абсолютні значення ME та MPE значно нижчі, ніж MAE та MAPE 

відповідно, маємо справу з незміщеним прогнозом (тобто емпіричні значення поми-

лок et мають різні знаки). 

На відміну від ME та MPE, MAE та MAPE можуть використовуватися як мі-

ри точності прогнозу і часто використовуються для цього. 

8. Структура середньо-квадратичної помилки прогнозу. 

Іноді ми стикаємося з ситуаціями, коли виникнення незвично великих помилок вва-

жається особливо небажаним. Наявність таких похибок можна визначити, проаналі-

зувавши середньо-квадратичну помилку MSE та порівнявши корінь з цієї помилки з 

помилкою MAE. 

 Середньо-квадратичну помилка прогнозу ex-post в діапазоні верифікації (англ. 

MSE – mean square error). MSE = 
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. 

Найважливіша перевага помилки прогнозу MSE полягає в тому, що крім вимірюван-

ня точності прогнозу, вона також дозволяє встановити причини помилок. Це можна 

зробити, розклавши середньо-квадратичну помилку на три складові. Міра MSE – це 

статистика, яка використовується для вимірювання «близькості» між множинами 

{yn+1, yn+2, …, yT} = {yn+s, s = 1, 2, …, S},  та {y*n+1, y*n+2, …, y*T} = {y*n+s, s = 1, 2, …, 
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S}. Введемо наступні позначення: y  = 
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Справедлива наступна рівність: 

MSE = 2*)( yy  + 2
* )( YY   + )1(2 ** YYYY r , чи U M+U S+U C= 1, де 

U M = 
MSE

yy 2*)( 
; U S = 

MSE

YY
2

* )(  
; U C = 

MSE

rYYYY )1(2 ** 
. 

Доданок U
 M

 вимірює зміщення прогнозу, тобто відхилення середнього спостережу-

ваного значення від середнього прогнозованого значення. Доданок U S
 вимірює те, 

наскільки добре модель відображає динаміку змінної прогнозування Y, тобто її сту-

пінь змінності. Ці два доданки характеризують систематичну похибку: великі зна-

чення цих коефіцієнтів можуть спричинити корекцію моделі прогнозування з метою 

їх зменшення. Доданок U C
 вимірює несистематичну похибку, тобто оцінює помил-

ку, якої неможливо уникнути, а також визначає розмір помилок, пов'язаних з факти-

чним напрямком зміни Y (тобто з вгадуванням її тенденції розвитку). 

Приклади конспектів лекцій. 

Економетричні методи дослідження господарських процесів. 

1. Проста вибірка та часовий ряд. 

Явища, що відбуваються в соціально-економічній сфері, по своїй суті є стохастич-

ними. . Причиною цього є практично необмежена кількість випадкових та непередба-

чуваних факторів, що пов’язані з господарською суспільною діяльністю. Тому описа-

ти формально економічні та соціальні явища за допомогою детермінованих матема-

тичних моделей неможливо. Відповідними методами аналізу таких явищ є математи-

чні методи, що використовують інструменти теорії ймовірностей та математичної 

статистики. Класичний розділу математичної статистики, який умовно можна назвати 

вступом до теорії статистичних висновків, характеризується тим, що підставою 

для таких висновків є «проста вибірка», тобто вектор спостережень {x1, x2, x3, ..., xn}, 

який можна розглядати як: 

 Конкретну реалізацію серії {t, t = 1, 2, …, n} незалежних випадкових величин, 

що мають однаковий розподіл. 
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Теорія часових рядів – це один із розділів математичної статистики, що сто-

сується  аналізу стохастичних процесів. З формальної точки зору часовий ряд z(t), t 

 Q, розглядається як конкретна реалізація стохастичного процесу {(t), t  Q}. 

Ключове припущення відносно стохастичного процесу {(t), t  Q} (на відміну від 

припущень щодо простої вибірки) полягає в тому, що 

 Для різних t, випадкові величини (t) зазвичай залежні а їх розподіли – не обов'я-

зково однакові, а як правило різні. 

2. Економетричні методи дослідження економічних явищ. 
На практиці виділяють два типи методів, що використовуються при дослідженні 

явищ в соціально-економічній сфері: економетричні методи та методи часових рядів. 

 До економетричних належать методи, що використовують формалізовану еконо-

міко-математичну модель, яка описує досліджуване явище.  

Подібні моделі (що називаються також економетричними) будуються на основі ма-

тематичних рівнянь, отриманих з використанням відповідної економічної теорії. Слід 

виділити два елементи, що їх характеризують та виділяють серед величезної кілько-

сті формальних економічних засобів. 

1. Це стохастичні моделі. Крім змінних, які представляють в математичних рівнян-

нях головні фактори, що формують досліджуване явище, в економетричній моделі 

обов’язково присутня стохастична компонента.  

Такою компонентою є своєрідна змінна t (яку ще називають випадковою 

складовою). що відображає спільний вплив на розвиток досліджуваного явища всіх 

другорядних чинників, яких немає серед головних в економіко-математичній моделі, 

побудованій на основі відповідної економічної теорії. 

2. Економетрична модель має статистичний характер. 

По перше, будь-яка економетрична модель будується на основі реальних 

статистичних даних, отриманих в результаті спостережень досліджуваного явища. 

Емпіричний характер економетричної моделі пов'язаний з необхідністю оцінювати 

параметри теоретичної моделі. Процес побудови такої моделі можна охарактеризу-

вати як спробу перекласти теоретичні економічні дослідження на господарську реа-

льність.  

 Вони будуються з метою побудови конкретного інструменту, який намагається 

найкращим чином описати досліджувану економічну дійсність за допомогою ма-

тематичних рівнянь. 

Статистичні методи використовуються також для перевірки побудованої моделі та 

визначення точності отриманих на її підставі результатів. 

3. Економічні часові ряди. 
Методи часових рядів не пов'язані з жодною економічною теорією, вони по суті є 

статистичними за своєю природою, оскільки досліджують розглянуте явище ви-

ключно на основі емпіричних даних, включених до часових рядів, що представляють 

це явище. 

У межах цих моделей вирішується багато дуже важливих з практичної точ-

ки зору завдань. Вона була розроблена та успішно функціонує як стохастична тео-
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рія прогнозу, тому це в основному завдання визначення прогнозів та оцінки їх точно-

сті. Крім прогнозування, теорія часових рядів дозволяє також виявити приховані в 

аналізованих емпіричних даних закономірності, допомагає знайти оптимальні рі-

шення, визначити оцінку ризику при прийнятті таких рішень, побудувати оптималь-

ну послідовність їх реалізації та раціональну поведінку під час їх виконання тощо. 

4. Зв'язок між економетричними методами та часовими рядами. 

На перший погляд – це абсолютно різні методи, що належать до абсолютно різних 

галузей прикладної статистики. Однак зв’язок між ними може бути дуже міцний. 

Проілюструємо це на прикладі багатовимірної моделі, побудованої Л.Р. Клейном, що 

описує поведінку економіки США (називається макроекономічна модель Клейна). 

Введемо спочатку наступні позначення: Ct – витрати на споживання; It –  ін-

вестиції; Wt – виплати в приватному секторі; W't – виплати в державному секторі; Xt – 

виробництво; Pt – прибуток; Kt – ресурси капіталу; Gt – державні витрати (крім заро-

бітної плати); St – податки; TRt – тренд. Тоді моделлю Клейна називається наступна 

система взаємозалежних лінійних рівнянь: 

Ct = 0 + 1  Pt + 2  Pt–1 + 3  (Wt + W't) + Ct; 

It = 0 + 1  Pt + 2  Pt–1 + 3  Kt–1 + It; 

Wt = 0 + 1  Xt + 2  Xt–1 + 3  TRt + Wt; 

Xt = Ct + It + Gt; 

Pt = Xt – Wt – St; 

Kt = Kt–1 + It, 

де Ct, It, Wt, випадкові складові, що виступають в рівняннях, які описують змінні Ct, 

It та Wt відповідно. 

Схема дослідження явища економетричними методами. Економетричний підхід 

полягає в тому, щоб: 

 Спочатку зібрати статистичні дані про всі змінні, присутні в моделі; 

 Потім оцінювати невідомі параметри теоретичної моделі; 

Результатом цього буде конкретна економетрична модель, тобто система рівнянь, 

для якої будуть відомі всі коефіцієнти. 

 Потім необхідно провести перевірку моделі (її верифікацію) застосовуючи відпо-

відні статистичні методи. 

 Якщо верифікація пройде успішно, то модель можна використовувати для аналізу 

досліджуваного явища. В противному разі необхідно буде відповідним чином 

скоригувати модель. 

Прийняття рішень на основі розрахунків за цією моделлю також передбачає викори-

стання статистичних методів з метою оцінки точності отриманих результатів. 

Схема дослідження явища методами часових рядів. Вивчаючи те саме явище та ви-

користовуючи приведену модель Клейна, що формально його описує, можна вибрати 

інший шлях. 

 Розв’яжемо систему лінійних рівнянь Клейна відносно окремих ендогенних змін-

них. 
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Тоді кожна з ендогенних змінних буде виражена як функція значень екзогенних 

змінних, ендогенних змінних у попередні моменти часу та випадкової складової. 

Наприклад, прибуток Pt за час t можна записати наступним чином: 

Pt =  +  Pt-1 + Pt, t = 1, 2, … , 

де доданок  поєднує відповідні значення екзогенних змінних моделі та значення у 

попередні моменти часу ендогенних змінних, що відрізняються від Pt. 

Варто зауважити, що часовий ряд, визначений цією рівністю, називається 

процесом авторегресії першого порядку (AR(1)-процес). 

Аналогічним чином можуть також бути записані інші ендогенні змінні мо-

делі. Отже приходимо до висновку, що: 

 Змінні, описані за допомогою багатовимірної економетричної моделі, можна 

записати у вигляді одновимірного часового ряду і виразити їх лише через значен-

нями цих змінних у попередні моменти часу та випадкові помилки. 

Іншими словами:  

 Кожна ендогенна змінна багатовимірної лінійної економетричної моделі має од-

новимірне представлення у вигляді відповідного стохастичного процесу. 

Оцінюючи за допомогою відповідних статистичних методів параметри цього проце-

су, ми отримаємо математичний інструмент для вивчення відповідної змінної. 

5. ARMA-моделі. 

У багатьох випадках подібний підхід є дуже ефективним і дозволяє простіше, і що 

важливо – набагато дешевше (порівняно з економетричним підходом), вирішувати 

практичні завдань, нічого не втрачаючи на точності дослідження.  

Прикладом цього є стохастична теорія прогнозу, одним із основних понять 

якої є часовий ряд. Наведене раніше описове визначення часового ряду (як упорядко-

ваної в часі множини значень досліджуваної змінної), є занадто загальним, щоб 

отримати з нього яку-небудь практичну користь. 

 Вихідним моментом стохастичної теорії прогнозу є припущення, що емпіричні 

спостереження – це конкретна реалізація стохастичного процесу, який є мате-

матичною моделлю досліджуваного явища. 

Отже перш ніж аналізувати емпіричні спостереження досліджуваних явищ, необхід-

но уточнити їх математичну модель, тобто конкретизувати їх стохастичну структу-

ру. Стохастична теорія прогнозу пропонує ефективні та результативні методи дослі-

дження конкретних типів стохастичних процесів, тобто процесів, що специфічну, 

чітко визначену стохастичну структуру. Наприклад, часто економічні явищ відзна-

чаються певною стабільністю, зберігаючи деякі свої характеристики на більш-менш 

постійному рівні протягом тривалого часу. Можуть, однак, відбуватися різного роду 

непередбачувані, випадкові збурення, на тлі яких спостерігаються ці явища. В теорії 

стохастичних процесів подібна властивість називається стаціонарністю, а її форма-

лізованим математичним втіленням – стаціонарні випадкові процеси. Сімейство цих 

процесів дуже велике, а у практичних застосуваннях найбільш поширеними є насту-

пні їх різновидності: процеси авторегресії (AR-процеси); моделі рухомих середніх 

(MA-процеси); поєднання двох попередніх типів процесів (ARMA-процеси). 
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Основу сучасної стохастичної теорії прогнозу формують так звані процеси 

Бокса-Дженкінса , серед яких AR, MA та ARMA-моделі У багатьох випадках вони є 

оптимальними методами прогнозування, оскільки, з одного боку, гарантують досить 

високу точність (а значить – якість) отриманих прогнозів, а з іншого - дешеві та 

широко доступні.  

Приклади конспектів лекцій. 

Адаптивні моделі прогнозування. 
1. Метод ковзних середніх. 

Метод «рухомої середньої» (або «ковзної середньої») зазвичай використовується для 

короткострокового оперативного прогнозування, коли в досліджуваному одновимі-

рному часовому ряді y1, y2, ... yn немає систематичної складової, тобто тренду, а 

також немає періодичної (або сезонної) складової. 

Назва розглянутого методу походить від того, що для згладжування часово-

го ряду використовується один із основних механічних методів – метод ковзних се-

редніх. Згладжування часових рядів передує визначенню прогнозів у більшості адап-

тивних методів. Мета згладжування – усунення випадкових коливань із часового 

ряду і, як наслідок, підвищення точності побудованих прогнозів. 

Більшість адаптивних методів, особливо тих, що використовують згладжу-

вання часових рядів, мають параметр, що називається сталою згладжування. В ме-

тоді, що розглядається, таким параметром (тобто сталою згладжування) є натуральне 

число k, яке визначає кількість елементів часового ряду, що бере участь у середній 

рухомій.  

2. Алгоритм методу ковзних середніх. 

Припустимо, що маємо часовий ряд y1, y2, ... yn прогнозованої змінної Y.в інтервалі 

часу t = 1, 2, ..., n. Стала згладжування визначена і дорівнює k. 

 Тоді точковий прогноз y*n+1 цієї змінної на момент часу (n + 1), визначений мето-

дом ковзної середньої, буде дорівнювати середньому арифметичному з останніх k 

спостережень (yn-k+1, ..., yn-1, yn) часового ряду прогнозної змінної: 

y*n+1 = 
k

y...yy n2kn1kn    = 






11 k

oi

iny
k

. 

 З одного боку, чим менша стала згладжування k, тим меншим буде ефект згла-

джування часового ряду, і, як наслідок, тим більший вплив на точковий прогноз 

y*n+1 матимуть присутні в часовому ряді випадкові коливання. В той же час, од-

нак, середнє арифметичне, визначене з меншої кількості спостережень, швидше 

відображатиме поточні зміни значень прогнозованого явища. 

 З іншого боку, ковзне середнє значення, яке визначається з більшої кількості спо-

стережень, краще згладить ряд, а отже точковий прогноз y*n+1 повільніше реагу-

ватиме на зміни рівня прогнозованої змінної Y. 

Тому вибір константи згладжування k повинен бути компромісом між цими 

можливостями. Константу k визначає дослідник, і його рішення щодо цього вибору, 

перш за все, повинно ґрунтуватися на здобутому у минулому досвіді. Однак найчас-
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тіше параметр k визначається методом послідовних емпіричних наближень експери-

ментальним способом. Для цього, наприклад, можуть бути використані помилки ex-

post за минулі періоди. Для наступних значень [yk+1, yk+2, ... yn] часового ряду y1, y2, ... 

yn, будуть визначені відповідні точкові прогнози ex post [y*k+1, y*k+2, ... y*n]. Таким 

чином, інтервал часу t = k + 1, k + 2, ..., n, що містить (n – k) періодів, можна тракту-

вати як інтервал емпіричної верифікації прогнозів, отриманих методом ковзних сере-

дніх з постійною згладжування k. 

3. Експериментальний метод вибору сталої згладжування k. 

У випадку вибору сталої згладжування k згаданий вище експериментальний метод 

послідовних емпіричних наближень виглядає наступним чином: 

 Визначається відповідна до ситуації, що розглядається, міра точності прогнозу, 

та вибирається показник помилки прогнозу ex post. 

 Визначається набір K = [k1, k2, ..., ks] можливих значень, найбільш підходящих для 

ролі сталої згладжування у розглянутій ситуації. 

 Для всіх значень ki  K визначаються прогнози ex post [y*k+1, y*k+2, ... y*n]. 

 Для всіх значень ki  K обчислюються значення вибраного показника помилки 

прогнозу ex post в інтервал емпіричної верифікації прогнозів. 

 Остаточно серед можливих значень K = [k1, k2, ..., ks] вибирається така стала згла-

джування, для якої прогноз ex post є найбільш точним згідно з обраним критерієм. 

4. Переваги та недоліки методу ковзних середніх. 

Як показали відповідні дослідження, метод ковзних середніх є одним з найпопуляр-

ніших методів прогнозування. Це обумовлено наступними його властивостями:  

 Він швидкий, простий у використанні, дешевий, а головне, не потребує при його 

застосуванні спеціальних знань з області статистичної теорії прогнозу. 

Крім цих очевидних переваг, він має також суттєві недоліки: 

 Перш за все, при побудові прогнозу y*n+1 не враховуються всі спостереження ча-

сового ряду y1, y2, ... yn, а лише останні k спостережень (yn-k+1, ..., yn-1, yn). 

 Не виконується один з основних евристичних принципів теорії прогнозів – посту-

лат старіння інформації. 

Згідно з цим постулатом новіші дані містять новішу інформацію про прогнозоване 

явище. Тому визначаючи прогноз останнім спостереженням змінної прогнозування 

Y слід надати порівняно більшу вагу, ніж тим, що були раніше.  

 При використанні методу ковзної середньої всім значенням прогнозованої змінної 

у формулі, на основі якої визначається прогноз y*n+1, надаються однакові ваги. 

5. Метод експоненціального згладжування. 

Цей метод можна використовувати для ілюстрації назви методів, що розглядаються – 

«адаптивні методи». Принципи, реалізовані методі експоненційного згладжування, 

добре відображають зміст адаптації, тобто пристосування до існуючої ситуації. 

В цьому методі усунення випадкових коливань із спостережень часового 

ряду здійснюється механічним шляхом – за допомогою обчислення середнього зна-

чення заданого часового ряду. Але на відміну від звичайного середнього арифметич-
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ного, коли всі члени ряду трактуються однаково, обчислюється зважена середня, 

коли останнім спостереженням даються більші ваги, а попереднім – менші. 

 Таким чином, експоненціальний метод реалізує постулат старіння інформації та 

використовує всю наявну інформацію для визначення прогнозу, а отже позбавле-

ний вад методу ковзних середніх. 

Суттєво цей метод відрізняється від попереднього і способом отримання 

прогнозованого значення:  

 Новий прогноз формується в результаті адаптації, тобто пристосування до реаль-

них спостережень попереднього прогнозу. 

Корекція попереднього прогнозу відбувається з використанням його точності за 

рахунок усунення існуючих в даний момент похибок. Розглянемо це більш детально. 

6. Алгоритм методу експоненціального згладжування. 

Прогностична процедура має послідовний характер. Припустимо, що відоме значення 

y*t прогнозу досліджуваної змінної в момент часу t. Якщо припустити, що маємо 

також можливість виміряти фактичне значення yt прогнозованої змінної в цей мо-

мент часу, то можна обчислити помилку ex post: et = yt – y*t .  

 Якщо прогноз y*t на період t був занижений порівняно з фактичним значенням 

змінної прогнозу yt, то прогноз y*t+1 на період (t+1) збільшується порівняно з по-

переднім прогнозом y*t. 

 І навпаки, якщо прогноз y*t на період t був завищений порівняно з фактичним зна-

ченням змінної прогнозу yt, (тобто, помилка прогнозу ex post et > 0 додатна), то 

прогноз y*t+1 на період (t+1) слід зменшити порівняно з попереднім прогнозом y*t. 

 Метод експоненціального згладжування полягає в тому, щоб коригування попере-

днього прогнозу (y*t) становило певну частину () обчисленої помилки прогнозу 

ex post в момент часу t. 

Як і в попередньому методі, параметр  називається сталою згладжування, з тією 

різницею, що цього разу це дріб з інтервалу 0 <  < 1. 

Використовуючи введені вище позначення, описаний алгоритм визначення 

прогноз y*t+1 можна записати наступною формулою: 

y*t+1 = y*t + et = y*t + ( yt – y*t). 

Або еквівалентним чином: 

y*t+1 =  yt + (1 – ) y*t. 

Припустимо, що ця процедура застосовується послідовно, крок по кроку, 

після отримання чергових спостережень y1, y2, ..., yt часового ряду. Оскільки стала 

згладжування  не залежить від часу, то для довільного моменту часу t, та прогнозів 

y*t, і y*t-1 має місце наступне співвідношення: 

y*t =  yt-1 + (1 - ) y*t-1, t = 1, 2, … 

Продовжуючи цю рекурентну процедуру отримаємо: 

y*t+1= yt + (1 – ) ( yt-1 + (1 – ) y*t-1)= yt +(1 - )yt-1 +(1 - )
2y*t-1. 

Або: 
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y*t+1 =  yt + (1 – )yt-1 +(1 – )
2 yt-2 + (1 – )

3 yt-3 + ... 

... + (1 – )
t-1 y1 + (1 – )

t y*1. 

Таким чином, усі значення часового ряду y1, y2, ..., yt, відомі в момент визначення 

прогнозу на період t + 1, беруть участь у обчисленні величини прогнозу y*t+1. При 

цьому послідовним значенням y1, y2, ..., yt, присвоюються ваги відповідно: (1 – )
t-1

, 

(1 – )
t-2

, ..., . Оскільки 0 <  < 1, то ці ваги експоненціально зменшуються, і реа-

лізується принцип «старіння інформації». Звідси також і назва метод експоненціа-

льного згладжування. Неважко перевірити, що для будь-якого числа 0 <  < 1, і для 

будь-якого t виконується рівність: 

 + (1 – ) +(1 – )
2 + (1 – )

3 + ... (1 – )
t-1 + (1 - )t =1. 

Таким чином, прогноз y*t+1  на період (t + 1) – це середньозважене значення спосте-

режень y1, y2, ..., yt та y*1. Оскільки прогноз y*1 на період t = 1 неможливо обчислити, 

його значення слід визначити окремо для побудови моделі. Якщо маємо часовий ряд 

y1, y2, ..., yn, то зазвичай значення прогнозу y*1 визначається як середнє арифметичне 

фрагменту цього ряду, тобто: y*1 = 


k

it

ty
k

1
, dla 1  k  n. Варто зауважити, що y*1 

майже не впливає на значення прогнозу y*t+1 для досить віддалених періодів t, тоді як 

вплив сталої згладжування  на величину прогнозів є значущим. Зазвичай значення 

цього параметра невідоме. Тоді, як і у випадку з попереднім методом, його визна-

чення може бути проведене експериментальним шляхом, а саме: визначається відпо-

відна до ситуації міра точності прогнозу, та вибирається показник помилки про-

гнозу ex post; на основі значень [y1, y2, ... yn] часового ряду, для різних значень пара-

метра  з інтервалу (0, 1) визначаємо прогнози ex post [y*1, y*2, ... y*n]; остаточно 

вибирається така стала згладжування , для якої прогноз ex post є найбільш точ-

ним згідно з обраним критерієм. 


