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Тема 5. Векторне прогнозування. 
Визначення векторних прогнозів, що задовольняють умовам внутрішньої 

узгодженості. Методи побудови моделей для системного аналізу відповід-

них явищ та передбачення їх майбутнього розвитку. Точні та адаптивні ал-

горитми векторного прогнозування. Стохастичні моделі для дослідження 

попиту на мікроекономічному і макроекономічному рівнях. 

Приклади конспектів лекцій. 
Умови внутрішньої узгодженності та векторний прогноз 

Прогнозування вектору попиту за допомогою коефіцієнтів еластичності 

Модель, що пояснює одночасне формування декількох змінних і складається з кіль-

кох самостійних рівнянь, відповідно до загальної класифікації економетричних мо-

делей, називається моделлю багатовимірною. В практиці економетричного прогно-

зування виділяється також поняття векторної моделі і відповідно векторного прогно-

зу, або прогнозу узгодженого. Пов’язане це з введеним в попередньому підрозділі 

поняттям балансових умов, або інакше – умов внутрішньої узгодженості змінних 

моделі. Використовується наступне визначення векторної моделі та узгодженого 

прогнозу: 

Визначення 1. Векторною моделлю називається багатовимірна модель, для якої по-

яснюючі змінні задовольняють певні відомі умови, що називаються умовами внутрі-

шньої узгодженості змінних моделі. Визначення прогнозів за допомогою векторної 

моделі називаються векторним прогнозуванням. 

Іншими словами характерною рисою векторного прогнозу є те, що координа-

ти вектора прогнозованих значень пояснюючих змінних моделі гарантується вико-

нання певних визначених заздалегідь відношень, тобто гарантується певний спосіб їх 

зв’язків чи узгодженості. Звідти походить інша назва векторного прогнозу – вектор 

узгоджених прогнозів. Прикладом такого прогнозу може бути вектор y*(m) = [y*1, 

y*2, y*3, y*4] точкових прогнозів для багатовимірної моделі з залежними рівняння-

ми, серед яких є рівняння, що мають характер балансових рівностей і визначають 

певну внутрішню узгодженість (збалансованість) поміж відповідними значеннями 

ендогенічних змінних та пояснюючих (егзогенічних) змінних моделі. 

Варто також відзначити, що узгоджені прогнози можна отримати різними 

способами. Безпосередній спосіб полягає в тому, що з метою визначення прогнозів 

використовується векторна модель, тобто багатовимірна модель, для якої параметри 

були визначені таким чином, що для пояснюючих (егзогенічних) змінних моделі 

автоматично виконуються необхідні умови внутрішньої узгодженості. Використання 

“основного правила прогнозування” при визначенні прогнозів за допомогою такої 

моделі, тобто екстраполяція моделі в інтервал прогнозування, спричинить отриман-

ня вектора узгоджених прогнозів. 

Інколи буває дуже важко (а інколи і взагалі є неможливим) побудувати мо-

дель, для якої виконуються умови внутрішньої узгодженості. Тоді для визначення 

вектора узгоджених прогнозів можна використати багатовимірну неузгоджену мо-
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дель, тобто таку модель, для якої не обов’язково виконуються необхідні умови внут-

рішньої узгодженості. Метод, який буде представлено, полягаєя в тому, що на почат-

ку визначаються прогнози, які не обов’язково одразу являються узгодженими, а піз-

ніше проводиться необхідна їх модифікація (коректування). Якщо не вдається відра-

зу так оцінити параметри моделі, щоб автоматично гарантувати її узгодженість, то 

необхідно після визначення прогнозів перевірити виконання умов внутрішньої узго-

дженості. У випадку, коли виявиться, що умови ці не виконуються, необхідно вико-

ристати відповідні прийоми коректування неузгоджених прогнозів таким чином, що 

в наслідку отримати вектор узгоджених прогнозів. 

В лекції розглянуто приклад визначення вектора узгоджених прогнозів за до-

помогою нелінійної економетричної багатовимірної моделі, що стосуються токого 

важливого економічного явища, яким є попит. Попит може вивчатися як на макрое-

кономічному, так і на мікроекономічному рівнях. Метод прогнозування попиту за 

допомогою коефіцієнтів еластичності, що буде розглянутий в лекції, використовує 

неузгоджену модель функції попиту на макроекономічному рівні для визначення 

вектора узгоджених прогнозів. 

A. Постановка задачі 

Поняття попиту є одним з основних в економічній науці і відігрує ключову роль в 

дослідженні господарчих явищ та суспільних процесів. Існує кілька загальних тлу-

мачень попиту а також формальних визначень функції попиту (див. [….], с. …). 

 Як правило попит визначається, як кількість одиниць якогось товару або послуги, 

яку споживачі готові придбати протягом певного часу в визначених умовах. 

 Функція попиту визначається, як функція, що виражає залежність рівня попиту 

від множини економічних та не економічних факторів, які мають вплив на форму-

вання рішень споживачів що до купівлі даних товарів. 

Виділяють два наступні типи функцій попиту. 

 Макроекономічні функції попиту, що дозволяють визначити попит великих груп 

споживачів. 

 Мікроекономічні функції попиту, що виражають закономірності формування по-

питу окремих споживачів або окремих родин. 

Для ілюстрації можливості використання неузгодженої економетричної мо-

делі до визначення вектора узгоджених прогнозів розглянемо приклад такої моделі, 

що описує попит на різні типи товарів на рівні макроекономічним. Оскільки рівень 

витрат споживачів на якийсь товар можна розглядати як міру попиту на нього, то 

важливою складовою економічного планування повинна бути інформація, що стосу-

ється вектора витрат на різні типи товарів. Вирішальне значення для побудови мак-

роекономічні функції попиту мають такі фактори, як рівень прибутків досліджуваної 

групи споживачів, відношення між цінами товарів, які розглядаються та попитом 

досліджуваної групи споживачів на інші товари, абсолютна та відносна реакція по-

питу на зміни окремих пояснюючих (егзогенічних) змінних, тощо. В прикладі, що 

розглядається, будуть досліджені витрати громадян на різні товари в залежності від 
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рівня прибутків. Збудуємо модель, припускаючи, що прибуткова еластичність по-

питу на всі типи товарів є сталою величиною. 

Позначимо через X прибуток громадян і припустимо, що прибуток той гро-

мадяни витрачають на товари з деякої множини товарів D. “Товари” тут розуміємо в 

розширеному значені, зараховуючи на приклад до “товарів” також заощадження та 

інші витрати. Тому поділимо множину всіх товарів D на M підмножин Di , i = 1, 2, ..., 

M, що попарно не перетинаються: 

D = D1  D2   ...  DM,                                           (1) 

Di  Dj = , i  j, i, j  = 1, 2, ..., M.                                           (2) 

Нехай Wm означає витрати громадян на купівлю товарів типу m, (m = 1, 2, ..., M), тоб-

то частина прибутку, яка витрачається на споживання товарів, що належать до підм-

ножин Dm, m = 1, 2, ..., M. Припустимо, що для n моментів (або інтервалів) часу i = 1, 

2, ..., n в минулому відомі числові значення витрат wi(m) = [wi1, wi2, ..., wiM] на окремі 

типи товарів. Відомі також значення xi прибутків громадян для відповідних часових 

інтервалів i = 1, 2, ..., n, у минулому, а крім того відоме також значення x прибутку 

громадян в інтервалі часу  = n+ s, що належить до майбутнього і для якого склада-

ються господарчі плани. Треба на підставі наявних емпіричних даних визначити мо-

жливі витрати громадян на купівлю товарів різних типів, тобто необхідно визначити 

прогноз: 

w*(m) = [w*1, w*2, ..., w*M] 

вектора витрат на окремі типи товарів в інтервалі часу  = n+ s. Необхідно підкрес-

лити, що умови (1), (2) і припущення, згідно з яким прибуток розглядається як сума-

рні видатки на всі товари, що належать до множини D, призводять до того, що для 

змінних W1, W2, ..., WM виконуються балансова тотожність: 

W1 + W2 + ... + WM = X.                                          (3) 

То також означає, що для числових значень, що спостерігались у минулому в будь-

якому часовому інтервалі i = 1, 2, ..., n, виконуються рівності: 

wi1 + wi2 + ... + wiM = xi, 

 i = 1, 2, ..., n.                                                    (4) 

Більше того, прийняте припущення стосується також інтервалу прогнозування  = 

n+ s. А це означає, що визначений прогноз w*(m) повинен бути прогнозом узгодже-

ним. 

Визначення 2. Узгодженим прогнозом вектора попиту [wi1, wi2, ..., wiM] в інтервалі 

часу  = n+ s будемо називати таку сукупність w*(m) = [w*m, m = 1, 2, ..., M],  = n+ s 

прогнозів витрат на купівлю товарів, що належать до окремих підмножин Dm, m = 1, 

2, ..., M, для якої виконується умова: 

w*1 + w*2 + ... + w*r = x,  = n+ s,                              (5) 

де x означає заплановану величину прибутку громадян в інтервалі часу  = n+ s, або 

ж якимось чином прогнозовану її вартість в інтервалі часу  = n+ s. 

Приклад 1. 
Припустимо, що множину всіх товарів D поділено на M = 5 наступних підмножин: 
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 D1 – їжа та безалкогольні напої; 

 D2 – алкоголь та тютюн; 

 D3 – одяг та взуття; 

 D4 – житло та гігієна; 

 D5 – інші товари та послуги. 

Протягом n = 13 років (починаючи з 1995 по 2007 рік включно) велися спостережен-

ня за витратами на окремі типи товарів:  

wi(m) = [wi1, wi2, wi3, wi4, wi5] 

i = 1, 2, ..., 13; 

а також за прибутками громадян для відповідних років: 

xi, i = 1, 2, ..., 13. 

Тут прийнято наступні означення: індекс i = 1 відповідає 1995 року, i = 2 – 1996 ро-

ку, і так далі, аж до року i = 13, чи 2007. 

Середні витрати на одного жителя а також середній прибуток на одного жителя при-

ведені в наступній таблиці: 

 

 

Рік 

 

i 

Типи товарів  

Прибуток D1 D2 D3 D4 D5 

w(i)1 w(i)2 w(i)3 w(i)4 w(i)5 x(i) 

1995 1 3298,25 855,97 1111,16 492,2 350,4 6107,98 

1996 2 3654,18 867,83 1266,96 562,17 362,29 6711,43 

1997 3 3941,18 1022,84 1511,24 657,78 466,17 7599,21 

1998 4 4094,62 1032,88 1530,62 682,15 543,5 7883,77 

1999 5 4269,88 1053,88 1624,73 791,7 633,55 8373,74 

2000 6 4503,75 1011,24 1488,58 804,63 663,3 8471,5 

2001 7 4653,01 1075,23 1558,55 912,9 708,5 8908,19 

2002 8 4841,41 1152,19 1600,79 955,59 738,8 9288,78 

2003 9 4907,33 1223,68 1634,34 1117,92 810,46 9693,73 

2004 10 5073,82 1252,23 1679,2 1244,37 869,13 10118,75 

2005 11 5308,66 1335,16 1783,3 1310,73 980,03 10717,88 

2006 12 5586,06 1447,83 1876,63 1355,34 979,61 11245,47 

2007 13 5769,7 1580,02 1952,15 1482,87 1089,36 11874,1 

 

Cкладаються виробничі плани на 2008 рік (i = 14). На підставі досліджень динаміки 

прибутків громадян отримано прогноз середніх прибутків на одного жителя на 2008 

рік, що дорівнює: 

x14 = 14000. 

Треба на підставі наявних емпіричних даних визначити можливі витрати громадян на 

купівлю товарів різних типів, тобто необхідно визначити прогнозовані величини 

витрат w*14,m, m = 1, 2, 3, 4, 5: 

w*14(m) = [w*14,1, w*14,2, w*14,3, w*14,4, w*14,5] 
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на окремі типи товарів в 2008 році таким чином, щоб виконувалась рівність: 

w*14,1 + w*14,2 + w*14,3 + w*14,4 + w*14,5 = 14000. 

B. Побудова формальної моделі для визначення прогнозів 

Приведені емпіричні дані відображують впливу змін прибутків громадян на рівень 

витрат на купівлю окремих типів товарів. В економічному аналізі використовується 

декілька основних мір реакції одних факторів, що вважаються залежними (у нашому 

випадку це витрати на купівлю окремих типів товарів), на зміни інших, що розгля-

даються як фактори незалежні (у прикладі, що розглядається, це прибуток громадян). 

Можуть бути то міри абсолютні абож відносні. Побудуємо модель приймаючи при-

пущення, що прибуткова еластичність попиту на всі типи товарів є величиною 

сталою. В моделі, що буде будуватися, змінними, що пояснюються за допомогою 

тієї моделі, тобто змінними ендогенічними, будуть змінні W1, W2, ..., WM, які опису-

ють витрати громадян на купівлю товарів різних типів. Роль пояснюючої змінної 

моделі, тобто змінної егзогенічної, виконує змінна X, що визначає прибуток грома-

дян, або, як у нашому випадку, сумарні витрати на всі товари, що належать до мно-

жини D. Тому формальна багатовимірна модель, що описує витрати в залежності від 

прибутку, має вигляд: 

W1 = F1(X), 

W2 = F2(X), 

........................                                                 (6) 

Wm = Fm(X). 

Згідно з визначенням 1 векторною моделлю будемо називати модель (6) разом з умо-

вою внутрішньої узгодженності: 

W1 + W2 + ... + WM = X. 

Визначення 3. Нехай Wm = Fm(X) означає функцію витрат на купівлю товарів, що 

належать до підмножин Dm, m = 1, 2, ..., M, в залежності від прибутку X. Припустимо, 

що Fm(X) – дифереційовна функція. Точкова ластичність витрат на купівлю товарів 

типу m відносно прибутку X (або коротко: еластичність прибуткова попиту на то-

вари типи m) розраховується за формулою: 

m

m
m

F

X

dX

dF
E  , (m = 1, 2, ..., M).                                   (7) 

Еластичність Em інформує, на скільки процентів зміниться попит на товари типу m, 

якщо прибуток споживачів зросте на 1%. Еластичність є відносною мірою реакції 

попиту на зміну прибутку. Відзначимо, що в прикладі, який розглядається, попит на 

окремі типи товарів ототожнюється з витратами на ці товари. Формулу (7) можна 

розглядати, як результат абстрактних математичних міркувань у наступній емпірич-

ній ситуасії. Підкреслимо, що приведені міркування з одного боку дозволяють зясу-

вати зміст цього показника (тобто еластичності Еm), з другого боку – пропонують 

спосіб практичного визначення на основі доступних даних статистичних його число-

вих значень.  
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Нехай [x1, x2, ..., xn] означають значення величини прибутку, а [w1m, w2m, ..., 

wnm] – витрати на товари типу m, що відповідають тим прибуткам і спостерігались в 

часових інтервалах i = 1, 2, ..., n. Позначимо через: 

iX = xi – xi - 1, i = 1, 2, ..., n, 

прирости прибутку між i-тим та (i – 1)-им часовими інтервалами. Через:  

iFm = wim – wi-1m, i = 1, 2, ..., n, 

позначимо прирости витрат на товари типу m, які були обумовлені приростом прибу-

тку на величину iX. Тоді відношення відносних значень 
m

mi

F

F
 і 

X

Xi , тобто число, 

що знаходимо за формулою: 

X

X

F

F i

m

mi 



 = 

mi

mi

F

X

X

F





,                                             (8) 

інформує на скілки процентів збільшаться витрати між i-тим a (i – 1)-им часовим 

інтервалами на товари типу m, обумовлені приростом прибутку споживачів на 1%. 

Визначення (7) отримуємо шляхом обчислення абстрактної границі (при умові, що 

iX  0) в формулі (8), припускаючи, що функція Fm(X) є функцією диференційов-

ною. 

З іншого боку, послідовність значень [e2m, e3m, ..., enm] обчислених за форму-

лою: 

mi

i

ii

miim
im

w

x

xx

ww
e

1

1

1

1







 



 ,                                              (9) 

може бути емпіричною основою для статистичного оцінювання невідомого значення 

прибуткової еластичністі попиту Em на товари типи m. Можна також розглядати ці 

значення, як емпіричну основу для перевірки статистичних гіпотез, що стосуються 

прибуткової еластичністі попиту Em. 

Припустимо далі, що для будь-якого m = 1, 2, ..., M, прибуткова еластичність 

попиту на товари типи m, що визначається рівністю (7), є виличиною сталою, що не 

залежить від рівня прибутків X і дорівнює Em. Записуючи рівність (7) наступним чи-

ном: 

X

dX
E

F

dF
m

m

m  , 

а потім обчислюючи невизначені інтеграли від лівої та правої частини цієї рівності, 

отримаємо наступне співвідношення: 

ln(Fm) = Em  ln(X) + C. 

Використовуючи властивості логарифмічної функції, а також той факт, що довільну 

константу C в останій рівності можна подати у вигляді:  

C = ln(Am), 

де Am можна вважати довільною додатньою константою, приходимо до висновку, 

що відповіною математичною моделлю для функції Fm(X), яка описує витрати на 
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товари типу m в залежності від величини прибутків X, при припущенні, що прибут-

кова еластичність попиту є величиною сталою, буде показникова функція: 

Fm(X) = Wm = Am
mE

X , m = 1, 2, ..., M,                          (10) 

де Am > 0 і Em > 0 – параметри цієї функції, причому параметр Em визначає прибутко-

ву еластичність попиту. Пригадаємо, що показникова функція вигляду (10) в еконо-

мічному аналізі називається також функцією Кобба-Дугласа. Отже проблема побу-

дови векторної моделі, для якої буде виконуватись умова внутрішньої узгодженності 

(3), зводиться до знаходження відповіді на наступне питання: 

 при яких значеннях параметрів Am > 0 і Em > 0, для будь-якого додатнього числа x 

> 0 виконується функціональна тотожність: 

A1
1E

x  + A2
2E

x  + ... + AM
ME

x  = x.                                 (11) 

Можна перевірити, що рівність (11) може виконуватись тільки в одному спеціально-

му випадку, а саме, якщо одночасно виконуються наступні співвідношення: 

A1 + A2 + ... + AM = 1,                                          (12) 

E1 = E2 = ... = EM = 1.                                          (13) 

Очевидно, що умова (13) з практичної точки зору не може бути пприйнята, оскільки 

її прийняття означало б, що реакція споживачів на зміни величини прибутку при 

купівлі різних типів товарів така сама для всіх товарів. Отже припущення, що прибу-

ткова еластичність попиту для всіх типів товарів є величиною сталою, дуже сильне, 

щоб можна було збудувати внутрішньо узгоджену (в значені визначення 1) економе-

тричну модель.  

Це означає, що подібне припущення може виконуватись тільки з певним на-

ближенням. Але якщо дане емпіричне підтверджують таку гіпотезу, тобто: 

 в інтервалі спостереження прибуткову еластичність попиту на окремі типи 

товарів можна вважати майже сталою,  

то можна спробувати використати модель (6) для визначення вектора  

w*(m) = [w*m, m = 1, 2, ..., M] 

узгоджених прогнозів для інтервалу часу  = n+ s. Зазначимо при цьому, що модель 

(6) не повинна бути моделлю узгодженою (хоч не можна виключити, що для деяких 

конкретних значень аргумента X рівність (3) може виконуватись не зважаючи на 

обмеження (12), (13)). 

Побудова моделі для прогнозування проходить наступним чином. Перш за 

все проводячи лінійне перетворення моделі, і використовуючи метод найменших 

квадратів, на основі статистичних даних, що маємо, оцінюємо невідомі прибуткові 

еластичністі Em, m = 1, 2, ..., M, попиту на окремі типи товарів. А саме, нехай: 

w(i)m = [w1m, w2m, ..., wnm] 

а також 

x(i) = [x1, x2, ..., xn] 

статистичні дані, що стосуються відповідно витрат на товари типу m, а також вели-

чина прибутків, що спостерігались для інтервалів часу i = 1, 2, ..., n. Обчислимо ло-

гарифм від обох сторін функції: 
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Wm = Am
mE

X , 

що виражає залежність витрат на купівлю товарів, які належать до підмножин Dm, від 

величина прибутків X, (m = 1, 2, ..., M). Отримаємо: 

ln (Wm) = ln (Am) + Em ln (X).                                   (14) 

Проводячи на наступному кроці заміну змінних в моделі (6) відповідно до формул: 

Z = ln (Wm); am = ln (Am); U = ln (X),                           (15) 

отримаємо модель: 

Z = am + Em  U,                                             (16) 

лінійну відносно введеної нової змінної U, а також параметрів am, Em. Перетворимо 

емпіричні дані, що стосуються змінних Wm та X, відповідно до формул: 

zim = ln (wim), i = 1, 2, …, n,                                    (17) 

ui = ln (xi), i = 1, 2, …, n.                                      (18) 

Отримані таким чином вектори  

z(i)m = [z1m, z2m, ..., znm] 

та  

u(i) = [u1, u2, ..., un] 

утворюють емпіричні дані для лінійної моделі (16). Застосовуючи до цієї моделі кла-

сичний метод найменших квадратів, отримаємо слідуючі МНК-оцінки параметрів Еm, 

та am: 

  

 












n

i

i

n

i

mimi

m

uu

zzuu

E

1

2

1ˆ ;                                        (19) 

mmm Euza ˆˆ  ,                                               (20) 

де, як завжди,  





n

i

iu
n

u
1

1
, та 




n

i

imm z
n

z
1

1
 

позначають середнє арифметичне значень [ui, i = 1, 2, …, n] та [zim, i = 1, 2, …, n] від-

повідно. Зважаючи на заміни (17), (18), визначаємо оцінку параметру Am моделі (6) 

відповідно до формули: 

}ˆexp{ˆ ˆ

m
a

m aeA m  .                                           (21) 

C. Послідовний метод визначення узгоджених прогнозів 

Розглянемо послідовний метод визначення узгоджених прогнозів вектора попиту, 

який згідно до загальної класифікації методів прогнозування можна зарахувати до 

адаптаційних методів. Припустимо, що спитаючись на дане емпіричне  

{(wi(m) = [wi;1, wi;2, ..., wi;M], xi), i = 1, 2, ..., n} 

треба визначити узгоджені прогнози 

w*n+1;(m) = [w*n+1;1, w*n+1;2, ..., w*n+1;r] 
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вектора витрат для інтервалу часу  = n+ 1. При цьому припускаємо, що величина 

прибутку xn+1 в інтервалі часу  = n+ 1 є точно відомою, а узгодженість прогнозів 

w*n+1;(m) означає, що виконується рівність: 

w*n+1;1 + w*n+1;2 + ... + w*n+1;r = xn+1.                              (22) 

Ідея методу, що буде описаний і реалізований на предствленому прикладі, опираєть-

ся на наступне міркування: 

 якщо прибуткова еластичність попиту на всі типи товарів не змінюється з часом і 

при цьому різниця між виличиною прибутків xi+1 та xi не дуже велика, то на основі 

визначення (7) та (9) для будь-якого m = 1, 2, ..., M, виконується наближена рів-

ність: 

Em  eim. 

Інакше кажучи, якщо припущення моделі виконуються ткож в інтервалі прогнозу-

вання  = n+ 1, то для будь-якого m = 1, 2, ..., M, виконуються наближені рівності: 

Em  
nm

n

nn

nmmn

w

x

xx

ww










1

1*
, m = 1, 2, ..., M. 

Тому для визначення приблизного значення потрібного нам прогнозу отримуємо 

наступну формулу: 

w*n+1m  wnm 








 
 

n

nn
m

x

xx
E 11 , m = 1, 2, ..., M.                         (23) 

Введемо наступне позначення: 

i

ii
i

x

xx
s


 1 , i = 1, 2, ... .                                       (24) 

для відносного приросту прибутку в проміжку часу між i-тим та (i + 1)-им інтерва-

лами. Приріст цей називають інакше ставкою приросту прибутку. Тоді рівність (23) 

приймає вигляд: 

w*n+1m  wnm(1 + snEm). 

Щоб числа wnm(1 + snEm) можна було вважати потрібними нам прогнозами (тобто 

знак приблизної рівності () в формулі (23) можна було замінити рівністю точною 

(=)), повинна виконуватись рівність (22), що гарантує узгодженість прогнозів, тобто 

повина виконуватись наступна рівність: 

wn1(1 + snE1) + wn2(1 + snE2) + ... + wnM(1 + snEM) = xn+1.            (25) 

Зважаючи на визначення (24) та проводячи очевидні арифметичні перетворення лег-

ко переконатись, що умова (25) є еквівалентною до наступної рівністі: 

wn1E1 + wn2E2 + ... + wnMEM = xn.                               (26) 

Нагадаємо, що в моделі, яка розглядається, прибуток xi розуміємо, як загальні (сума-

рні) витрати в і-тим інтервалі часу на всі типи товарів з множини D, тоді, як wim озна-

чає витрати на окремі типи товарів, що належать до підмножин Dm, в тим самим ін-

тервалі i (m = 1, 2, ..., M). Тому відношення 
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i

im
im

x

w
u  , m = 1, 2, ..., M,                                      (27) 

можна розглядати, як частку прибутку, яка призначена на придбання товарів, що 

належать до підмножин Dm, m = 1, 2, ..., M, в і-тим інтервалі часу. Якщо поділити 

рівність (2.176) на xn, то отримаємо наступну умову, виконання якої гарантує внут-

рішню узгодженість прогнозів w*n+1;m: 

un1E1 + un2E2 + ... + unMEM = 1. 

Очевидно, що якщо в формулі (23) замінити прибуткову еластичність попиту Em ела-

стичністю E(0)
m, “змодифікованою” наступним чином: 

E(0)
m = 




M

m

mnm

m

Eu

E

1

,                                                 (28) 

то для значень, обчислених відповідно до формул: 

w*n+1m = wnm 








 
 

n

nn
m

x

xx
E 1)0(1 , m = 1, 2, ..., M.                     (29) 

буде виконуватись умова внутрішньої узгодженості (22). 

Приведені вище міркування дозволяють сформулювати наступний послідов-

ний алгоритм визначення узгоджених прогнозів вектора видатків для декількох чер-

гових інтервалів часу  = n+ 1, n+ 2, ..., . 

D. Алгоритм послідовного методу 

 Припустимо, що на основі даних емпіричних  

{(wi(m) = [wi1, wi2, ..., wiM], xi), i = 1, 2, ..., n} 

було проведено оцінювання невідомих значень Em прибуткових еластичностей попи-

ту на окремі типи товарів m = 1, 2, ..., M, E*m – відповідні оцінки тих параметрів. 

 Припустимо також, що відома динаміка зростаня прибутків громадян для декіль-

кох чергових інтервалів часу  = n+ 1, n+ 2, ..., що належать до майбутнього, тоб-

то відомі точні значення xn+1, xn+2, ..., прибутку для інтервалів часу  = n+ 1, n+ 2, 

... .  

Треба визначити послідовність узгоджених прогнозів  

w*(m) = [w*1, w*2, ..., w*M] 

вектора витрат на окремі типи товарів для відповідних інтервалів часу.  

Визначимо рекурентно послідовність значень 

e*(m) = [e*1, e*2, ..., e*M], 

а також послідовність узгоджених прогнозів вектора витрат для інтервалів часу = 

n+ 1, n+ 2, ..., 

w*(m) = [w*1, w*2, ..., w*M] 

Слід при цьому підкреслити, що значення e*(m) можна розглядати, як послідовність 

“змодифікованих” еластичностей для відповідних інтервалів часу  (з точки зору 

узгодженості необхідних нам прогнозів).  
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 Крок 1. Інтервал часу  = n+ 1: 

Визначимо e*n+1m та w*n+1m наступним чином: 

e*n+1m = 




M

m

mnm

m

Eu

E

1

*

*
, m = 1, 2, ..., M,                                  (30) 

w*n+1m = wnm(1 + sne*n+1m), m = 1, 2, ..., M,                              (31) 

де значення unm, m = 1, 2, ..., M, визначені відповідно до формули (27), тоді як зна-

чення sn – відповідно до формули (24) для i = n.  

 Крок 2. Інтервал часу  = n+ 2: 

Для інтервалу часу  = n+ 2 “змодифіковані” еластичності e*n+2m та узгоджений про-

гноз w*n+2m вектора витрат визначаємо наступним чином: 

e*n+2m = 
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m
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1

**

*
, m = 1, 2, ..., M,                             (32) 

причому, подібно до (27), значення u*n+1m обчислюємо за формулами: 

u*n+1m = 
1

1*





n

mn

x

w
, m = 1, 2, ..., M,                                      (33) 

де w*n+1(m) – узгоджений прогноз вектора витрат для інтервалн часу = n+ 1; 

w*n+2m = w*n+1m (1 + sn+1e*n+2m), m = 1, 2, ..., M.                            (34) 

 Наступні кроки рекурентного алгоритму для наступних інтервалів часу  = 

n+ 3,  = n+ 4, … : 

Для наступних інтервалів часу  = n+ 3,  = n+ 4, … (тобто  = n+ k, k = 3, 4, … ) 

“змодифіковані” еластичності e*n+k;m та узгоджений прогноз w*n+k;m вектора витрат 

визначаємо рекурентно відповідно до формул: 

e*m = 
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 , m = 1, 2, ..., M,  = n+ 3, n+ 4, ...,         (35) 

w*m = w*-1m (1 + s-1 e*m), m = 1, 2, ..., M,  = n+ 2, n+ 3, ...,       (36) 

де значення s-1 визначаємо відповідно до формули (24) для i =  – 1, а значення u*-

1m, m = 1, 2, ..., M, розраховуємо відповідно до формули: 

1

1
1

*
*




 






x

w
u m

m , m = 1, 2, ..., M,                                     (37) 

і розглядаємо як прогноз тієї частини прибутку, що буде призначення для споживан-

ня товарів групи m = 1, 2, ..., M в інтервалі часу ( – 1) в майбутньому. 

 

 

 


