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Тема 2. Моделювання ринку та аналіз його кон’юнктури.  
Характеристика економіко-математичних методів дослідження 

кон’юнктури та її показників, циклічність господарчих процесів, адаптацій-

ні та саморегульовані алгоритми прогнозування кон’юнктури. 

Приклади конспектів лекцій. 

Статистичні методи в дослідженні кон’юнктури.  
1. Стохастичний характер локальної рівноваги економіки. 

Говорячи про стан рівноваги, маємо на увазі здатність економічної системи самос-

тійно повертатися до цього стану. Іншими словами, якщо внаслідок впливу на неї 

певних чинників вона буде виводиться з рівноваги, то після закінчення їх впливу 

сама повинна повернутися до початкового стану. У випадку економічних систем це 

неможливо, оскільки стан економічної рівноваги не є статичним і економічна сис-

тема ніколи не може повернутися до стану, що абсолютно однаковий до початково-

го. Тому рівновага економічної системи – це динамічна рівновага. 

В цілому для економіки є характерним перманентний стан дисбалансу в 

тому сенсі, що абсолютна рівновага для економічних систем за своєю суттю немож-

лива. Таким чином, можна говорити лише про локальну або відносну рівновагу. Зага-

лом локальний дисбаланс економічної системи та її динамічну рівновагу можна опи-

сати наступним чином. Після виведення економічної системи з стану локальної рів-

новаги виникають певні сили, які хочуть повернути її до цього стану. Якщо відхи-

лення від початкового стану не надто велике, система самостійно повертається до 

нього в результаті взаємодії цих сил. Однак якщо порушення є значним, то система 

не зможе повернутися до початкового стану автоматично. Це призводить до непе-

редбачуваних структурних змін не тільки в економічній системі а й, можливо, навіть 

в соціально-економічній системі. Що, в свою чергу, змушує економічну систему ру-

хатися до нового стану локальної рівноваги. Як правило, процеси, про які йдеться, не 

детерміновані, а стохастичні. Тому існує багато, на перший погляд, суперечливих 

економічних теорій, що описують подібну еволюцію. Одні з них базуються на кон-

цепції глобальної світової економічної рівноваги. Інші описують динаміку та дисба-

ланс економічних систем виходячи з циклічного характеру економічних процесів 

тощо. Начебто суперечливі теорії в цілому не є повністю взаємовиключними. Навпа-

ки, вони логічно пов'язані між собою та взаємодоповнюють одна одну. Справа в то-

му, що ці теорії вивчають економічні процеси з іншої точки зору, під різними кутами 

та різними часовими вимірами: перші пояснюють динамічну рівновагу економічних 

систем на тривалому проміжку часу, тоді як другі розглядають економічні системи 

на відносно короткому проміжку часу. 

2. Циклічні та еволюційні економічні процеси. 

Враховуючи запропоновану концепцію еволюції економічних систем, можна виділи-

ти два типи економічних процесів.  

 Циклічні процеси, тобто повторювані процеси, які характеризуються періодичним 

відхиленням системи від стану локальної рівноваги в ту чи іншу сторону. 
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Циклічність розвитку економічних процесів випливає із природи економічних явищ. 

Зміна періодів зростання в періоди застою та спаду не є результатом лише зовнішніх 

факторів, що впливають на економіку, а відображає глибокі основні, характерні риси 

господарчих процесів. 

 Другий тип економічних процесів – це еволюційні процеси, тобто незворотні од-

нобічні процеси, що характеризують перехід економічної системи з одних станів 

локальної рівноваги в інші. 

Ці процеси виражаються у певній тенденції розвитку – збільшенні чи зменшенні 

основних показників, що характеризують стан економічної системи. Оскільки реаль-

ні економічні системи – це складні системи, то тенденція їх розвитку (тобто остато-

чна загальна лінія довгострокових еволюційних змін) є результатом додавання вели-

чезної кількості різноманітних типів циклічних процесів різної інтенсивності, часто-

ти та амплітуда змін за короткі проміжки часу. В результаті накладання, тобто супер-

позиції таких хвиль різної довжини, виникає дещо «розмитий», але виразний тренд в 

динаміці системи в цілому. Дивлячись на мету дослідження кон’юнктури виділяють 

два типи трендів: зростання, тобто сприятливої кон’юнктури, та спадку, тобто не-

сприятливої кон’юнктури. 

3. Кількісні та якісні показники економічних процесів. 

Основним інструментом дослідження кон’юнктури є ті ж самі методи, що викорис-

товуються для звичайного статистичного аналізу економічних явищ. Однак є суттєва 

відмінність в способі їх використання та характері рішень, що приймаються на осно-

ві цих досліджень. 

Як відомо, статистика використовує два типи показників, що характеризу-

ють економічні процеси: кількісні та якісні. Статистичний аналіз економічних явищ  

(економічна статистика) як правило, застосовує кількісні характеристики обчис-

люючи для їх опису різні типи числових показників. В умовах, коли кількісні показ-

ники залишаються більш-менш постійними, стан економічної системи неможливо 

описати лише за допомогою кількісних характеристик. Дуже важлива інформація, 

що характеризує економічну систему, стосується визначення можливої динаміки її 

розвитку. З цієї точки зору часто більш корисним може бути аналіз, який поряд з 

кількісними включає також якісні оцінки характеру змін (наприклад, такі, що визна-

чаються термінами "більше", "менше", "краще", "гірше" тощо). 

 Методи дослідження кон’юнктури, на відміну від методів «класичного» стати-

стичного аналізу, дозволяють при вивченні динаміки економічної системи врахо-

вувати як кількісні, так і якісні фактори. 

Наявність станів локальної рівноваги економічної системи виправдовує мо-

жливість проведення досліджень ділового циклу. Коливання значень загальних пока-

зників, що характеризують стан економічної системи, складаються з коливань їх від-

повідних значень для окремих компонентів системи. Оскільки стан локальної рівно-

ваги – це загальний стан всієї системи, окремі елементи якої перебувають у тісній 

залежності один від одного, то зміна показників одних елементів зазвичай викликає 

відповідні зміни інших. Тому досліджуючи структуру економічної системи та хара-
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ктер зв’язків між її елементами, можна визначити, як тенденція до зміни деяких па-

раметрів окремих елементів системних, впливає на напрямок змін інших її парамет-

рів та елементів. Це, наприклад, може означати, що тенденція до зростання деяких 

елементів системи викликає тенденцію до спадання інших її компонентів. А це і 

означає, що є можливість проводити дослідження кон’юнктури. Як відзначалось, 

виділяють два типи кон’юнктури: сприятливу та несприятливу. Сприятлива 

кон’юнктура означатиме збільшення всіх елементів процесу, що розглядається, тоді 

як кон’юнктура несприятлива – їх одночасне зниження. 

Тому для визначення напрямку розвитку економічної ситуації (сприятлива чи не-

сприятлива) для порівняння необхідні як мінімум два елементи. 

4. Головна мета дослідження кон’юнктури. 

Підсумовуючи сказане, можемо описати, яким чином необхідно розуміти термін 

«економічна кон’юнктура»:  

 Будемо трактувати економічну кон’юнктуру як напрямок та ступінь зміни в 

економічних процесах, що визначаються на основі порівняння окремих елементів 

економічної системи, яка досліджується. 

Основною метою дослідження економічної кон’юнктури є виявлення та моделюван-

ня тенденцій зміни економічних процесів та закономірностей розвитку ринку як в 

цілому, так і окремих його елементів. З практичної точки зору це дослідження по-

винно доти відповідь на наступні питання:  

 Де, коли і за якою ціною можна купити чи продати необхідні товари. 

Існує припущення, що в економічних дослідженнях вперше термін «еконо-

мічна кон’юнктура» вжив Ф. Лассаль. З іншого боку, в різних літературних джерелах 

можна знайти різні (але по суті подібні) тлумачення поняття кон’юнктури. Наведемо 

деякі з них: 

«Кон’юнктура – сукупність умов, які суттєвим чином впливають на щось; ситуація, 

стан; екон. загальний стан економіки, що визначається показниками виробництва, 

цінами, попитом, зайнятістю тощо». 

«Кон’юнктура –  (від лат. сonjunctus - відносини, зв’язок, поєднання) сукупність 

взаємопов'язаних умов, обставин, що виникли, стан речей, які можуть вплинути на 

хід і результати справи, процесу ітп. (наприклад, Кон’юнктура (К.) міжнародна, К. 

політична, К. економічна, К. ринки). 

5. Прогнозування економічної кон’юнктури. 

Оскільки прогноз економічної кон’юнктури є спеціальною різновидністю економіч-

ного прогнозу, то з формальної точки зору процес його визначення включає дві фази: 

фаза діагностики минулого та фаза визначення майбутнього. Враховуючи особливо-

сті процесу визначення прогнозу економічної кон’юнктури, конкретизуємо завдання, 

які слід виконувати на етапі статистичного аналізу актуальної економічної ситуації. 

Цей етап можна вважати підготовчим, або етапом економічного обстеження тому 

поділимо (умовно) його на декілька послідовних кроків. 
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 Вибравши для аналізу конкретний ринок, вивчаються спочатку всі його основні 

характеристики, умови функціонування, місце в загальній структурі ринку та інші 

деталі, що можуть мати значення при розв’язуванні поставлених задач. 

 Розробляється методологія дослідження економічної кон’юнктури. 

Зупинимось на цьому кроці більш детально та визначимо, що формує цю методоло-

гію. 

o Залежно від обраного сегмента ринку, типу аналізованих економічних процесів 

та типу кон’юнктури, визначається відповідний метод вивчення динаміки цих 

процесів. При цьому обираються необхідні кількісні параметри, що характеризу-

ють процеси, які досліджуються, та відповідні їм показники динаміки. 

o Розробляються способи визначення за їх допомогою тенденцій розвитку аналізо-

ваних процесів. Підбираються відповідні методи для визначення пропорції між 

елементами системи, яка досліджуються, та оцінки ринкового потенціалу. 

o Підбираються відповідні якісні показники економічної кон’юнктури, тобто відпо-

відна економічна інтерпретація кількісного аналізу динаміки аналізованих про-

цесів. 

 На наступному кроці збирається, нагромаджується  та піддається попередній об-

робці необхідна емпірична інформація, що стосується як безпосередньо самого 

обраного для дослідження сегмента ринку, так і існуючої економічної 

кон’юнктури. 

 На підставі результатів попередніх кроків будується модель, що відображає стру-

ктуру та взаємозв’язки між елементами досліджуваного ринкового сегмента. 

  На підставі збудованої моделі визначається актуальний стан досліджуваного 

ринкового сегмента, пропорції в його структурі окремих суб'єктів, а також стан 

ринку в цілому. 

 При побудові моделі передбачаємо вибір необхідних математичних інструментів, 

які дозволяють вивчати поведінку системи в цілому та динаміку окремих її ком-

понентів.  

 Робляться спроби передбачення за допомогою побудованої моделі майбутнього 

розвитку економічної ситуації на вибраному сегменті ринку, тобто (згідно з ви-

значенням) спроби дати прогноз кон'юнктури для вибраного до аналізу ринкового 

сегмента. 

Кон’юнктура на фінансових ринках, біржова кон’юнктура. 
У фінансовій літературі немає єдиної думки щодо природи та структури фінансово-

го ринку. В лекції 2(ІІ) приведено кілька існуючих визначень фінансового ринку, 

стисло описано його структуру, а також дана характеристики його елементів та осно-

вні принципи функціонування. Наприклад, можна навести таке визначення фінансо-

вого ринку:  

 Фінансовим ринком називається місце обігу фінансовими зобов’язаннями. 

Він відображає той факт, що виникнення фінансового ринку пов'язане з існуванням 

певного проміжку часу між моментом придбання товару та часом здійснення відпо-

відної оплати. Часто процедура закупівлі товару здійснюється у вигляді певного фі-
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нансового зобов'язання, яке набуває ознак товару (як правило, товару високоліквідно-

го), ак фінансовий ринок – це місце купівлі та продажу цього товару. Варто розрізня-

ти матеріальні ринки, тобто ринки товарів та послуг, та фінансові ринки, які мають 

справу з фінансовими зобов’язаннями, включаючи зобов’язання, що стосуються кон-

кретних матеріальних товарів. 

1. Загальна класифікація фінансового ринку. 

Фінансовий ринок не може розглядатися як однорідну, монолітну одиницю – це 

складна багатовимірна система з розгалуженою структурою. Можливо, тому у фі-

нансовій літературі немає єдиної думки щодо сутності та структури фінансового 

ринку. В пригаданій лекції 2(ІІ) його структура характеризувалася за допомогою 

двох основних ознак, а саме: формою фінансових ресурсів та організацією торгівлі 

фінансовими ресурсами. Доповнимо цю загальну класифікацію фінансових ринків, 

виходячи з наступних критеріїв для розмежування окремих груп. 

 За видами фінансових інструментів розрізняють: ринок золота, ринок металів та 

дорогоцінних каменів, ринок грошей, ринок капіталів. 

 Грошовий ринок – це ринок фінансових зобов’язань зі строком погашення менше 

одного року, який, у свою чергу, можна поділити на ринок готівки, ринок корот-

кострокових зобов’язань (векселі, депозитні сертифікати тощо), ринок валюти та 

ринок кредитів. 

 Ринок капіталів – це ринок довгострокових фінансових зобов’язань.  

Нас в першу чергу буде цікавити ринок цінних паперів, який утворюють ри-

нок капіталів, а також частина грошового ринку. 

 За функціональним призначенням фінансових інструментів розрізняють такі рин-

ки: кредитно-грошовий ринок, включаючи ринок страхових послуг, ринок цінних 

паперів, іпотечний ринок, ф'ючерсний ринок і ринок опціонів, та ринок споживчих 

позик. 

Фінансові ринки можна також класифікувати за такими ознаками: 

 Час виконання фінансових умов: ринки своп, тобто негайне виконання контрактів, 

і форвардні ринки, з відкладеним виконанням фінансових контрактів. 

 Час розміщення на ринку фінансових зобов’язань: первинний та вторинний ринки. 

 За територіальною ознакою: місцеві, регіональні, національні, загальнонаціональ-

ні, міжнародні регіональні, світові. 

Ітд. Присутність різних фінансових установ, які пропонують різноманітні фінансові 

послуги, дає можливість ефективно використовувати наявні фінансові ресурси, серед 

суттєву роль відіграють цінні папери. 

2. Ринок цінних паперів (РЦП). 

Ринок цінних паперів (РЦП, англ. «security») – це окрема одиниця в структурі фінан-

сового ринку, яка займає на ньому особливе місце. В свою чергу, РЦП має досить 

складну та багатофункціональну структуру. Товаром на РЦП є фінансові зобов'язан-

ня у вигляді цінних паперів. Цей товар «виробляється» (тобто вводиться в обіг РЦП) 

суб'єктами господарювання, які називаються емітентами, для збору та використан-

ня коштів. У зв'язку з типом цих цінних паперів (тобто типом фінансових зобов'я-
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зань) РЦП поділяється на два сектори: ринок боргового капіталу, де мобілізація кош-

тів здійснюється шляхом запозичення капіталу у інвесторів у борг на певних умовах, 

на визначений період часу; та ринок власності, коли емітенти продають, а інвестори 

купують майнові права, тобто право отримувати частину прибутку від капіталу. В 

структурі РЦП виділяють: 

 Первинні ринки, на яких розміщуються нові фінансові зобов’язання та визначаєть-

ся їх ціна, тобто її початкова або номінальна вартість. 

 Вторинні ринки, на яких відбувається обіг цих зобов'язань як особливого виду 

товару. 

Тобто відбувається їх купівля, продаж, обмін, позичання,  встановлюється їх ринкова 

вартість, визначається норма прибутку, а прибуток від фінансових зобов’язань роз-

поділяється та перерозподіляється. Інвестори, тобто учасники РЦП, які мають вільні 

фінансові ресурси і хочуть інвестувати їх у капітал. Оскільки пропозиція фінансових 

інструментів на РЦП дуже широка, то вони можуть створити інвестиційний порт-

фель, що найкраще відповідає їхнім цілям та уподобанням. Важливу роль у функціо-

нуванні РЦП відіграє третій його учасник – інвестиційні посередники створені для 

полегшення інвестиційного процесу, тобто юридичні особи, що займаються накопи-

ченням та розподілом коштів. 

З точки зору реального процесу функціонування РЦП існують два сегменти 

RPW: організований та неорганізований. Основним елементом РЦП, де відбувається 

обіг фінансових інструментів, є фондова біржа, яка утворює її організований сег-

мент. Неорганізований сегмент РЦП включає в себе всі позабіржові операції з фі-

нансовими зобов'язаннями. 

3. Прогнозування курсів цінних паперів. 

Варто підкреслити, що хвильова теорія Доу-Еліота бере свій початок у фінансовій 

сфері, оскільки перші спроби використання методів технічного аналізу стосувалися 

гри на фондовій біржі і були пов'язані з визначенням прогнозів курсів на цінні папе-

ри. Тлумачення методів технічного аналізу та представлених в тій теорії концепцій 

було здійснено на прикладі пошуку відповіді на питання, яке найбільше цікавить 

усіх інвесторів: 

 Коли і як інвестувати та коли виводити кошти з ринку, тобто при визначенні 

часу відкриття нових позицій в інвестиційному портфелі та моментів виходу з 

ринку (stop-loss). 

У зв'язку з масовим характером ринкових процесів, величезною кількістю можливих 

факторів, що на них впливають, технічний аналіз може бути дуже точним, ефектив-

ним та результативним, оскільки він враховує спільний вплив усіх чинників, що ді-

ють одночасно. При цьому фундаментальний аналіз в подібних умовах часто є 

ускладненим. 

Основними знаряддям технічного аналізу фінансового ринку є різні типи 

діаграм і таблиць, побудовані на основі емпіричних даних щодо показників, що ха-

рактеризують біржові процеси. Крім того, в рамках технічного аналізу винайдено 

багато різноманітних типів показників, правильне тлумачення яких у поєднанні з 
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аналізом технічних діаграм та таблиць дозволяє інвестору ефективно відгадувати 

«зворотні» моменти на ринку, тобто моменти зміни напряму існуючої тенденції на 

відповідні фінансові інструменти.  Це полегшує вирішення сформульованої вище 

задачі управління інвестиційним портфелем. 

4. Елементи технічного аналізу: лінії тренду та формації. 

Часто технічний аналіз обґрунтовує свої прогнози щодо зміни або продовження іс-

нуючої тенденції встановленою минулим досвідом інтерпретацією окремих фрагме-

нтів відповідних діаграм та таблиць. Подібна інтерпретація пов’язана з побудовою 

лінії тренду для окремих фрагментів діаграми, або використання різних «фігур» на 

графіках, тобто конкретних комбінацій елементів діаграми, які ще називають «фор-

маціями». 

Щодо побудови лінії тренду, то про це досить детально вже йшлося в попе-

редніх лекціях. Підсумувати сказане можна наступним висновком: 

 Масовий характер причин, що формують основну тенденцію, призводить до того, 

що тенденція, яка розпочала свій рух, буде схильна продовжувати цей напрямок. 

На практиці це означає, що для того, щоб визнати сигналу про зміну напрямку існу-

ючої тенденції як істотний та достовірний, він повинен бути підтверджений одно-

часно значеннями щонайменше кількох спеціально для цього створених показників 

фондового ринку. Іншими словами, технічний аналіз повинен поєднуватись з іншими 

методами, а зміна напрямку існуючої тенденції повинна бути підтверджена перевіре-

ними практикою, надійними та достовірними сигналами. 

розгляду як значущого тобто  

Аналіз графіків зміни цін акцій призводить до висновку, що певні конфігу-

рації, тобто візерунки (фігури), які на них утворюються, можуть сигналізувати про 

надходження змін в цінових трендах. Такі характерні виділені «форми» графіків на-

зиваються формаціями. Серед тих, що часто використовуються на практиці, можна, 

наприклад,  назвати: «голова і плечі», «прапор», «хоругва», «трикутник» тощо. 

Опишемо кілька найпростіших прикладів подібних формацій, 

 Голова і плечі. Ця схема на графіку цін акцій представлена трьома послідовними 

«максимумами», при цьому другий («голова») досягає більш високого рівня цін, 

ніж перший та третій («плечі»). 

Для того, щоб подібне з'єднання можна було вважати формацією «голова і плечі» 

необхідно, щоб в правому плечі лінія шиї була перебита. «Голова та плечі» є типо-

вою для бичачого тренду формацією і, як правило, служить застереженням перед 

можливістю зміни тренду з зростаючого на спадний. Дійсність та достовірність та-

кого застереження повинна підтверджуватися або заперечуватися іншими надійними 

сигналами, наприклад, обсягом торгів: 

 Зміна напрямку цілком можлива, якщо найбільший обсяг торгів  буде під час фо-

рмування лівого плеча, а найменший – для правого. 

Досвід показує, що коли на графіку зміни ціни з’явилася формація : «голова і плечі» у 

поєднанні з відповідною поведінкою рівня обсягу торгів, після перетину лінія шиї у 
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правому плечі, ціни повертаються до рівня шиї зі зменшеними оборотами і, нарешті, 

відбувається серйозне зниження цін. 

 Прапор. Причиною цієї формації є несподівано сильний рух цін (збільшення чи 

зменшення), який створює на графіку «рукоятку» («держак») прапора. Це приз-

водить до перевищення пропозиції над попитом або навпаки, залежно від напрям-

ку руху цін. Після створення «держака» настає період повільної корекції цін 

(тобто серія їх зменшень і підвищень), а отже в наслідку легке падіння або зрос-

тання ціни. 

У разі початкового сплеску цін будь-яке подальше зниження та підвищення закінчу-

ється на нижчому рівні, ніж попереднє. На графіку це виглядає як ескіз прапора. 

Після цього відбувається  прорив у напрямку початкового тренду та його продов-

ження. Відповідною для формації «прапора» поведінкою обсягу торгів є така: 

 Початковий сильний рух цін поєднується зі збільшенням обсягу торгів, фаза м'якої 

корекції супроводжується зниженням оборотів, натомість  від моменту «відбит-

тя» обсяги торгів починають рости. 

 «Прапор» вважається найважливішою формацію, яка заповідає продовження існую-

чого тренду. 

Часові ряди в прогнозуванні кон’юнктури 
1. Довгострокові зміни та часові ряди.  

В структурі часового ряду виділяємо дві основні складові – систематичну та випад-

кову. В свою чергу систематична складова теж може мати складну будову. Головний 

напрямок розвитку досліджуваного явища створює своєрідне тло, або фон, який 

відображає часовий ряду. Це може бути:  

 Або більш-менш постійний рівень досліджуваної змінної на який накладаються 

всі інші складові часового ряду; 

 Або ж основний напрям розвитку досліджуваного явища визначає функція тренду 

f(t), t  {1, 2, ..., n}, а всі інші складові часового ряду накладаються на цю функ-

цію. 

Крім цього систематичний компонент часового ряду може приймати форму періоди-

чної складової. І якщо постійний рівень або тенденція розвитку в структурі часового 

ряду може бути тільки одна, то різних періодичних складових може бути одночасно 

дуже багато.  

В залежності від співвідношення між базовою одиницею часу та тривалістю 

інтервалу, який охоплює періодичний компонент, ми розрізняємо два типи періодич-

них коливань: короткочасні (або сезонні) коливання; та довгострокові (або циклічні) 

коливання. 

 Сезонні коливання відбуваються протягом одиниці часу, обраної як основна (на-

приклад, протягом року) і характеризуються систематичним повторенням протя-

гом строго визначеного часу. 
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Головні причино, що їх формують: наявність пір року; вплив кліматичних факторів 

на господарську діяльність; календарні фактори, що виділяють певні дні чи довші 

періоди року, соціальні фактори тощо. 

 Циклічні коливання виражаються у вигляді довгострокових, ритмічні коливання 

значення досліджуваної змінної, що включають декілька основних одиниць часу. 

Причинами таких циклів можуть бути: ділові цикли економічної діяльності, будівель-

ні цикли, циклічно повторювані демографічні коливання, пов’язані з кількістю наро-

джуваних, цикли природи (наприклад між високими врожаями) тощо. 

2. Аналіз сезонності. парне або зцентроване ковзне середнє. 

Представимо кілька механічних методів аналізу сезонних коливань, впливу яких під-

дається багатьом економічних і соціальних процесів, і зазвичай виникнення цих ко-

ливань є небажаним явищем. Отже варто докласти зусиль для їх усунення або при-

наймні зменшення їх негативних наслідків. Очевидно, що чим краще вивчимо при-

роду та інтенсивність цих коливань, тим більше шансів вжити відповідних запобіж-

них заходів. 

В лекції 6(ІІІ) було розглянуто один із механічних методів аналізу часових 

рядів – методом «середніх рухомих». В залежності від значення сталої згладжування 

k було виділено два типи ковзної середньої: звичайну та центровану ковзні середні. 

Звичайне, або непарне ковзне середнє уже використовувалось при побудові тренду. 

При аналізі явища сезонності  використовується парне або зцентроване ковзне сере-

днє. 

Припустимо, що у нас є часовий ряд yt, t = 1, 2, ... ,  який описує динаміку 

досліджуваного явища. Припустимо також, що на це явище впливають сезонні чин-

ники, які викликають періодичні коливання. Кожен цикл цих коливань включає r 

під-періодів, тобто фаз, а спостереження yt часового ряду відображають ці коливан-

ня. Це означає, що основна одиниця часу для аналізованого явища містить рівно r 

під-періодів, що представляють усі його фази, тобто повний цикл коливань. Напри-

клад, у випадку економічних явищ, якщо ми маємо справу із ситуацією, коли послі-

довні спостереження yt t = 1, 2, ... , проводяться щомісяця, а мова йде про сезонні 

коливань із річним циклом, то базовою одиницею часу буде рік, а кількість фаз r = 

12. Якщо ми вивчимо сезонні коливання з річним циклом на основі даних за окремі 

квартали t = 1, 2, ... , то кількість фаз дорівнює r = 4 тощо. Для розрізнення сезонної 

складової слід спочатку встановити наявність у досліджуваному часовому ряду тен-

денцій розвитку. У разі, якщо вона присутня, слід її видалити, а також усунути випа-

дкові коливання. Очевидно, що середня рухома, що буде використовуватися з цією 

метою, повинна охоплювати весь період спостережуваного циклу сезонних коли-

вань. Ось чому у багатьох ситуаціях кількість періодів (k), на яких ґрунтується підра-

хунок ковзної середньої, є парним числом. 

3. Адитивні та мультиплікативні сезонні вагання. 

Нехай y1, y2, y3, ..., yn, позначає початковий часовий ряд. Наша мета – побудувати 

методи впливу на досліджуване явище сезонних факторів, тобто виміряти інтенсив-

ність сезонних коливань у цьому ряду. Існує два типи подібних коливань: адитивні, 
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або, що характеризуються більш-менш постійною різницею між емпіричними зна-

ченнями часового ряду і значеннями тренду, та мультиплікативні, що характеризу-

ються більш-менш постійним відношенням між емпіричними значеннями часового 

ряду та значеннями тренду. Для мультиплікативних коливань сезонні вагання пропо-

рційні тренду і пов'язані з цим множенням. Уточнимо введені поняття. Припустимо, 

що часовий ряд охоплює m повних циклів: yik, i = 1, 2, ..., m, k = 1, 2, ..., r, де yik – ем-

піричне значення часового ряду під-періоду k в i-му циклі. 

Вплив періодичних, тобто циклічних факторів, призводить до того, що для 

однієї і тієї ж фази k, (1  k  r) для різних циклів i = 1, 2, ... , ми спостерігаємо відхи-

лення значення досліджуваної змінної в тому ж напрямку від «середнього» рівень, 

визначеного трендом. Іншими словами, якщо ввести наступні позначення для k-того 

під-періоду, i-того циклу: fik – значення тренду, ck – показник сезонності, ik – значен-

ня випадкових коливань, то значення часовий ряд у випадку адитивних коливань 

дорівнює: 

yik = fik + ck + ik, i = 1, 2, ..., ; k = 1, 2, ..., r. 

У випадку мультиплікативних коливань має місце наступна рівність: 

yik = fik  ck + ik i = 1, 2, ..., ; k = 1, 2, ..., r. 

4. Метод показників сезонності для визначення бізнес-прогнозів. 

Ключову роль у цьому методі, який називають також посереднім, відіграє обчислен-

ня емпіричних індексів сезонності. Загальна схема метод виглядає наступним чином:  

1) Перш за все встановлюємо наявність тенденції розвитку fik у досліджува-

ному часовому ряді. 2) Якщо тенденція розвитку присутня, то виділяємо її, тобто 

визначаємо її значення ikf̂  на основі часового ряду. 3) Виокремлюємо тенденцію 

розвитку із значень часового ряду. 4) Застосовуючи парне ковзне середнє згладжує-

мо часовий ряд, тобто усуваємо з нього випадкові коливання. 5) Усуваючи з часового 

ряду тенденцію розвитку та випадкові коливання тим самим виділяємо сезонні коли-

вання. Виходячи з цих коливань, обчислюємо емпіричні значення показників сезон-

ності для всіх r під-періодів (k = 1, 2, ..., r). 6) Екстраполюємо функцію тренда на 

періоди прогнозування, тобто визначаємо прогноз тенденції розвитку аналізованої 

змінної { kmf 1*ˆ  , k = 1, 2, ..., r}. 7) Остаточне значення y*m+1k прогнозу досліджуваної 

змінної для k-того під періоду (m + 1)-шого циклу отримують шляхом внесення не-

обхідних коректив з урахуванням впливу сезонних факторів на змінну прогнозу: 

якщо в часовому ряду є адитивні коливання, то прогноз y*m+1k розраховується за 

формулою: y*m+1k = kmf 1*ˆ   + kĉ , k = 1, 2, ..., r; у випадку ж мультиплікативних ко-

ливань прогноз y*m+1k розраховується за формулою: y*m+1k = kmf 1*ˆ    kĉ , k = 1, 2, ..., 

r. 

Таким чином використання дуже простого і в той же час досить ефективно-

го та продуктивного посереднього методу описової статистики дозволяє вирішити 

проблему обчислення точкового прогнозу {y*m+1k, k = 1, 2, ..., r} для всіх r під-

періодів, наступних за циклом m, виходячи з існуючих емпіричних даних yik, i = 1, 2, 
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..., m, k = 1, 2, ..., r, часового ряду. Варто підкреслити, що мова йде лише про загальну 

схему методу показників сезонності визначення точкових прогнозів на основі часо-

вих рядів, не вдаючись до математичних деталей теорії прогнозування, пов'язаних з 

оцінкою точності отриманих прогнозів. Це значно ускладнило б дослідження, оскі-

льки вимагало б визначення стохастичної структури часового ряду yt, t = 1, 2, ... . 

5. Прогнозування значень тенденції розвитку. 
Використовуючи раніше представлені механічні методи описової статистики, можна 

визначити приблизне значення { ikf̂ , i = 1, 2, ..., m, k = 1, 2, ..., r} тенденції розвитку 

{fik, i = 1, 2, ..., m, k = 1, 2, ..., r} часового ряду. Для визначення точкового прогнозу 

тенденції розвитку для k-го під-періоду (m + 1)-го циклу може бути використаний 

наступний метод. Нехай, tf̂ , t = 1, 2, ... n, «природним чином» (тобто в порядку оди-

ниць часу t = 1, 2, ... , без розрізнення окремих циклів і під-періодів у часовому ряді), 

перенумеровані приблизні значення тенденція розвитку (згідно з припущеннями n = 

r  m). Позначимо ( 1
ˆˆˆ
 ttt fff ) прирости тренду між періодами часу t тa (t – 1) (t = 

2, 3, ... n). Середній приріст за один період: 






n

t

tf
n

f
2

ˆ
1

1ˆ . Точковий прогноз 

kmf 1*ˆ   тенденції розвитку для k-того під періоду (m + 1)-шого циклу визначаємо за 

формулою: kmf 1*ˆ   = nf̂  + k  f̂ , k = 1, 2, ..., r. 

6. Визначення показників сезонності. 
Зауважимо, що порядок обчислення показників сезонності суттєво залежить від двох 

чинників: чи є тенденція розвитку в часовому ряді, а якщо є, то який характеру ма-

ють сезонні коливання: чи є вони адитивними чи мультиплікативними. Припустимо, 

що часовий ряд не показує чіткої тенденція розвитку, тобто досліджуване явище 

характеризується більш-менш постійним рівнем, а зміни, що відбуваються в отрима-

них спостереженнях, пояснюються випадковими коливаннями та впливом циклічних 

факторів. В цьому випадку характер коливань не має значення і що ці коливання 

можна трактувати як адитивні.  

Значення індексів сезонності kĉ  для всіх r під-періодів k = 1, 2, ..., r визна-

чаються наступним чином. Обчислимо загальне середнє значення y , часового ряду, 

що досліджується: y  = 


n

t

ty
n 1

1
 = 

 

m

i

r

k

iky
rm 1 1

1
. 

Визначимо середнє значення 
k

y  часового ряду для однойменних під-періодів k = 1, 

2, ..., r за формулою: ky  = 


m

i

iky
m 1

1
, k = 1, 2, ..., r. 



Стохастичні моделі системного аналізу 

 

12 

Емпіричні значення kĉ  показників сезонності для всіх m під-періодів k = 1, 2, ..., r,  

визначаються за формулою: 
y

y
c k

k ˆ , k = 1, 2, ..., r. Для показників сезонності вико-

нується рівність: 1ĉ  + 2ĉ  + ... + rĉ  = r.  

7. Przypadek, gdy w szeregu czasowym występuje tendencja rozwojowa. 

Jeżeli w szeregu yt, t = 1, 2, ... , występuje tendencja rozwojowa, to chcąc wyodrębnić wa-

hania sezonowe w celu określenia wartości wskaźników sezonowości ,ˆ
kc  (k = 1, 2, ..., r), 

należy w pierwszej kolejności wyeliminować wahania przypadkowe, a następnie wyodręb-

nić oraz wyeliminować trend. Jeżeli pełny cykl rozpatrywanych wahań zawiera r podokre-

sów, to podstawowa mechaniczna metoda określenia tendencji rozwojowej polega na obli-

czeniu średniej ruchomej r-okresowej. Uzyskany w wyniku wygładzenia szeregu wejścio-

wego  

yt, t = 1, 2, ... , wtórny szereg średnich ruchomych tf , t = 1, 2, ..., n traktujemy jako po-

szczególne wartości tendencji rozwojowej. Oprócz tego w trakcie obliczenia średniej ru-

chomej automatycznie są eliminowane z szeregu czasowego wahania przypadkowe (zob. 

[66], s. 66). 

Коливання адитивне. 
W przypadku występowania wahań addytywnych eliminowanie trendu oraz obliczenie 

czystego wskaźnika sezonowości przebiega w sposób następujący. 

 Załóżmy, że mamy do czynienia z wahaniami sezonowymi, dla których  

w pełnym cyklu występuje r podokresów oraz dysponujemy szeregiem czasowym za n 

kolejnych cyklów: yik, i = 1, 2, ..., m, k = 1, 2, ..., r. Za pomocą metody średniej rucho-

mej r-okresowej obliczamy empiryczne wartości ikf  trendu w roku i oraz podokresie k 

(i= 1, 2, ..., m, k = 1, 2, ..., r). 

 Obliczamy bezwzględne odchylenia sezonowe ik, odejmując od wartości szeregu empi-

rycznego yik odpowiadające im wartości trendu ikf : 

ik = yik - iky , i = 1, 2, ..., m, k = 1, 2, ..., r. 

 Średnie odchylenie sezonowe Sk dla każdego podokresu k = 1, 2, ..., r, zwane również 

surowym składnikiem sezonowym, oblicza się według wzoru: 

.
1
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1
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 Ostatecznie oczyszczone składniki sezonowe, czyli inaczej empiryczne wartości wskaź-

ników sezonowości ,ˆ
kc  obliczamy według wzoru: 

kĉ  = Sk - KS, k = 1, 2, ..., r. 

 Suma oczyszczonych składników sezonowych, czyli empirycznych wartości wskaźni-

ków sezonowości, jest równa zeru: .0ˆ
1




r

k

kc  

Коливання мультиплікативне 
W przypadku wahań multiplikatywnych należy (zob. [1], s. 632): 

 Za pomocą metody średniej ruchomej m-okresowej obliczyć empiryczne wartości ikf  

trendu w roku i oraz podokresie k (i= 1, 2, ..., m, k = 1, 2, ..., r). 

 Obliczamy względne odchylenia sezonowe ik, dzieląc wartości szeregu empirycznego 

yik przez odpowiadające im wartości trendu ikf : 

ik = ,
ik

ik

f

y
 i = 1, 2, ..., m, k = 1, 2, ..., r. 

 Surowe wskaźniki sezonowości Wk dla każdego podokresu k = 1, 2, ..., r oblicza się we-

dług wzoru: Wk = ,
1

1






m

m

i

ik

 k = 1, 2, ..., r. 
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r
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 Ostatecznie oczyszczone wskaźniki sezonowości, czyli inaczej empiryczne wartości 

wskaźników sezonowości kĉ , obliczamy według wzoru: 

kĉ  = Wk  KW, k = 1, 2, ..., r. 

 Suma oczyszczonych składników sezonowych, czyli empirycznych wartości wskaźni-

ków sezonowości ,ˆ
kc  jest równa liczbie podokresów m: 

.ˆ
1

rc
r

k

k 


 

Uwaga 4.5. Dla wyliczania wskaźników sezonowości Wk w pracy [66] wymienione są 

nieco odmienne od (4.19), (4.20), łatwiejsze w praktycznym wykorzystaniu uproszczone 

wzory (zob. [66], (1.110), s. 72). Konkretne przykłady wyliczania wskaźników sezonowo-

ści Wk wykazują, iż różnice w poziomie wskaźników liczonych różnymi metodami są nie-

wielkie. Wzory (4.19), (4.20) wymienione w tym podrozdziale wynikają bezpośrednio z 

definicji wahań multiplikatywnych (zob. (4.5)) i należy traktować je jako bardziej dokład-

ne. 


