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РЕФЕРАТ 

 

 

Магістерська дисертація: 133 с., 44 рис., 25 табл., 2 додатки, 25 джерел. 

Об’єктом дослідження є нелінійні нестаціонарні фінансово-економічні 

процеси формування попиту на споживчі товари, представлені фактичними 

даними. 

Предметом дослідження є математичні моделі та методи прогнозування: 

регресія, МГУА, нейронні мережі. 

Мета дослідження: розробка системи підтримки прийняття рішень та її 

застосування для побудови адекватних моделей вибраних процесів, 

оцінювання прогнозів і порівняльний аналіз альтернативних методів 

прогнозування. 

Теоретичною та методологічною основою дослідження є праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі економічної теорії, математичного 

моделювання нестаціонарних процесів. В ході роботи над магістерською 

дисертацією створено програмний продукт для проведення обчислювальних 

експериментів за допомогою регресійних моделей, МГУА, нейронних мереж. 

Проведено порівняльний аналіз усіх методів на реальних статистичних даних. 

Методологія реалізована на основі уже відомих методів та з використанням 

власних розробок. Програмний продукт реалізовано за допомогою мови 

програмування R. Надано рекомендації до подальших досліджень. 

За результатами роботи опубліковано статтю в журналі «Системні науки 

і кібернетика». 

Розроблена система для прогнозування має впровадження в компанії 

СМАРТ Бізнес. 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ЕКОНОМЕТРИКА, 

МАКРОЕКОНОМІКА, НЕСТАЦІОНАРНІ ПРОЦЕСИ, ТРЕНД, 

ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНІСТЬ, МЕТОД ГРУПОВОГО УРАХУВАННЯ 

АРГУМЕНТІВ, НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ 
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ABSTRACT 

 

 

Master’s thesis: 133 p., 44 fig., 25 tabl., 2 appendixes, 25 sources. 

The topic of the research: “System for modeling and forecasting demand for 

consumer goods”. 

The object of the research is nonlinear nonstationary financial and economic 

processes of forming demand for consumer goods, presented by real data. 

Subject of research are mathematical models and forecasting techniques: 

regression, GMDH, neural networks. 

The goal of the research: construction of decision-making support system with 

using adequate models of selected processes, forecast evaluation and comparative 

analysis of alternative methods of predicting financial and economic processes. 

Theoretical and methodological basis of the research are works of local and 

foreign scientists in the field of economic theory, mathematical modeling of 

nonstationary processes. 

During the master’s thesis elaboration software for computational 

experiments was created using regression, GMDH, neural networks. A comparative 

analysis of all the methods on real statistics was completed. 

The methodology is implemented on the basis of some known algorithms, 

using own development. 

The software is implemented using programming language R. The 

recommendations for further researches were presented. 

MATHEMATICAL MODELING, ECONOMETRICS, MACROECONOMICS, 

NONSTATIONARY PROCESSES, TRENDS, HETEROSKEDASTICITY, 

GROUP METHOD OF DATA HANDLING, NEURAL NETWORKS 
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ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

 

ФЕП – фінансово-економічний процес; 

АР – авторегресія; 

АРКС – авторегресія з ковзним середнім; 

АРІКС – авторегресія з інтегрованим ковзним середнім; 

КС – ковзне середнє; 

МГУА – метод групового урахування аргументів; 

МНК – метод найменших квадратів; 

РМНК – рекурсивний метод найменших квадратів; 

СКП – сума квадратів похибок; 

СеКП  (RMSE) – середньоквадратична похибка; 

САП (MAE) – середня абсолютна похибка; 

САПП (MAPE) – середня абсолютна похибка в процентах; 

АКФ – автокореляційна функція; 

ЧАКФ – часткова автокореляційна функція; 

AIC – Akaike info criterion (інформаційний критерій Акайке); 

DW – Darbin-Watson (статистика Дарбіна-Уотсона); 

ESS – explained sum of squares 

R2 – коефіцієнт множинної детермінації; 

U – коефіцієнт нерівності Тейла; 
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ВСТУП 

 

 

Прогнозування – найважливіший компонент аналітичної роботи, що 

дозволяє передбачити найбільш ймовірний розвиток подій, а також 

визначити, які заходи впливу приведуть до тих чи інших результатів. Також 

прогнозування є одним з вирішальних елементів ефективної організації 

управління окремими господарюючими суб'єктами та економічними 

спільнотами внаслідок того, що якість прийнятих рішень великою мірою 

визначається якістю прогнозування їх наслідків.  

У прогнозуванні використовуються математичні методи, часом досить 

складні і різноманітні відповідно до конкретної поставленої задачі.  Стрімкий 

науково-технічний прогрес робить прогнозування більш швидким, точним і 

досить ефективним механізмом аналізу. 

Робота складається з п’яти розділів. 

Перший розділ присвячено особливостям розвитку та актуальності 

задачі моделювання та прогнозування сучасних фінансово-економічних 

процесів формування попиту на споживчі товари. Розглянуто основні задачі 

стосовно аналізу даних процесів, основні моделі для їх прогнозування та 

існуючі на даний момент системи для виконання відповідного аналізу. 

Другий розділ описує вибрані методи прогнозування нестаціонарних 

процесів. Також в цьому розділі розглянуто критерії якості побудованих 

моделей. Детально розглянута сучасна аналітична методологія SEMMA.  

В третьому розділі описано архітектуру власної системи підтримки 

прийняття рішень, продемонстровано основні її характеристики та 

можливості. 

В четвертому розділі розглянуто застосування розробленої методики та 

системи на реальних статистичних даних. 

П’ятий розділ описує побудову відповідного стартап-проекту. 
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РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ТА 

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ 

1.1 Актуальність розв’язання задачі моделювання та прогнозування 

попиту на споживчі товари 

 

 

Прогнозування на основі моделей, побудованих за експериментальними 

(статистичними) даними – один із найпопулярніших підходів до 

прогнозування динаміки процесів у соціально-економічних, фінансових 

системах, коротко- та середньострокового прогнозування обсягів виробництва 

та накопичення продукції на складах, оцінювання альтернативних 

економічних стратегій, формування бюджетів підприємств та держави, 

прогнозування та менеджменту ризиків довільної природи та розв’язання 

інших задач. 

Прогнозування - найважливіший компонент аналітичної роботи, 

дозволяє припустити найбільш ймовірний розвиток подій, а також визначити, 

які заходи впливу приведуть до тих чи інших результатів. Також 

прогнозування є одним з вирішальних елементів ефективної організації 

управління окремими господарюючими суб'єктами і економічними 

спільнотами внаслідок того, що якість прийнятих рішень багато в чому 

визначається якістю прогнозування їх наслідків [1]. 

Задача прогнозування попиту є критично важливою для кожного 

підприємства, що займається роздрібною торгівлею, оскільки є невід’ємною 

частиною планування закупівлі та використання ресурсів. Якщо буде 

закуплено замало товарів, це може призвести при великому попиті до нестачі 

товарів на полицях та недоотриманого прибутку. Забагато закуплених товарів 

потребує відповідних витрат на зберігання та при недостатньому попиті зайві 

товари можуть зіпсуватися, що спричинить збитки для компанії.  
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Тому завдання прогнозування попиту є дуже актуальним на 

сьогоднішній день, особливо проблемними виступають завдання в яких 

присутні довготривалі залежності у часових рядах. 

У прогнозуванні використовуються математичні методи, часом досить 

складні і різноманітні відповідно до конкретної поставленої задачі. Стрімкий 

науково-технічний прогрес робить прогнозування більш швидким і досить 

ефективним механізмом аналізу. 

Методи прогнозування можна розділити на три широкі класи: 

прогнозування на основі суджень, тобто, прогнозування, що ґрунтується на 

суб’єктивних судженнях (оцінках), інтуїції, поглиблених знаннях конкретної 

області та іншій інформації, що має відношення до прогнозованого процесу; 

методи прогнозування на основі використання часового ряду однієї змінної, 

тобто, на основі авторегресії, авторегресії з ковзним середнім, АРКС плюс 

тренд і т.ін.; методи прогнозування на основі використання часових рядів 

декількох змінних (векторні процеси). В останньому випадку ендогенна 

змінна, що прогнозується, залежить від декількох регресорів або екзогенних 

змінних у правій частині рівняння. Очевидно, що в загальному випадку 

процедура прогнозування може поєднувати в собі 2-3 наведені вище методи. 

Метою аналізу часових рядів є виявлення певної кількості факторів, що 

впливають на зміну попиту  за допомогою статистичних методів. Цей підхід 

дозволяє виявити тенденції розвитку ринку, проте, якщо в рядах даних 

спостерігається повторюваність або однорідні цикли, його застосування може 

бути пов'язане з серйозними труднощами [1]. 

Таким чином, на зміну традиційним технологіям повинні прийти нові 

підходи - більш ефективні в умовах структурної нестабільності ринків. 

Також відомо, що в більшості випадків моделювання та прогнозування 

ми будуємо оптимальні за параметрами математичні моделі та оцінюємо 

моделі і прогнози за множиною деяких статистичних критеріїв. При цьому 

оптимізація стосується не тільки безпосередньо параметрів (коефіцієнтів) 

моделі, але й статистичних параметрів якості моделі. Тобто виникає 
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необхідність багатокритеріальної оптимізації всього процесу побудови моделі 

та оцінювання прогнозу. Така задача частково розглядається в даній роботі, 

хоча в явному вигляді на сьогодні розв’язок таких задач є досить 

проблематичним. 

 

 

1.2 Математичні моделі, що використовуються для опису попиту на 

споживчі товари 

 

 

Для побудови математичних моделей процесів фінансово-економічної 

природи, будемо користуватися представленими експериментальними 

статистичними даними у вигляді часових рядів. Під часовим рядом даних 

будемо розуміти сукупність вимірів змінної, отриманих з однаковим (рідко 

неоднаковим) часовим інтервалом, який називають періодом дискретизації 

вимірів [2]. 

Розглянемо докладніше властивості рівнянь, які застосовують для 

опису динаміки досліджуваних процесів. 

Коли ми говоримо про сталість (стабільність) часового ряду, ми маємо 

на увазі його стаціонарність. Розглянемо більш точне визначення 

стаціонарності. 

Ряд yt називається строго (сильно) стаціонарним або стаціонарним у 

вузькому смислі, якщо сумісний розподіл m спостережень  не 

залежить від зсуву по часу, тобто співпадає з розподілом  для 

будь-яких k. 

Зазвичай при дослідженні процесів використовують середні значення та 

коваріації, а не весь розподіл. Тому часто використовують поняття слабкої 

стаціонарності або стаціонарності в широкому смислі (стаціонарності по 

коваріації, стаціонарності другого порядку). 

mttt yyy ,...,,
21

ktktkt m
yyy  ,...,,

21
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Формально стохастичний процес із скінченним середнім та дисперсією 

називають слабко стаціонарним, якщо для всіх k  і )=s;=(ks,k ...2,1,0,...2,1,0,  

виконуються наступні умови: 

– математичне сподівання не залежить від часу: 

 

const=μ=s)][y(kE=[y(k)]E  ;   (1.1) 

 

– дисперсія залишається постійною для всього часового інтервалу, на 

якому розглядається процес: 

 

    const=σ=μ]s)[y(kE=μ][y(k)E 2

y

22  ;  (1.2) 

  

– коваріація залишається незмінною в часі для всього часового 

інтервалу: 

 

 const=γ(s)=s)]jy(kj),[y(k=s)]y(k[y(k),  covcov  . (1.3) 

 

Таким чином, слабка стаціонарність накладає більш строгі обмеження 

на поведінку випадкового процесу ніж сильна. Сильна стаціонарність не 

вимагає, щоб математичне сподівання та дисперсія були константами і 

очевидно доводиться, що зі строгої стаціонарності випливає слабка 

стаціонарність за умови обмеженості першого і другого моменту розподілу 

[1]. 

Відповідно, процес буде вважатись нестаціонарним, якщо не 

виконується хоча б одна з вищенаведених умов (1.1) – (1.3), тобто хоча б одна 

із наведених статистичних характеристик процесу змінюється в часі. 

Зазначимо також, що основні статистичні характеристики процесу – 

математичне сподівання, дисперсію та коваріацію, можна обчислювати на 



14 

 

 

основі конкретних значень часового ряду (вибіркові характеристики) або на 

основі математичної моделі, що описує процес (теоретичні характеристики). 

При дослідженні стаціонарності процесів важливо знати необхідні та 

достатні умови їх стаціонарності. Це дозволяє визначити конкретні 

параметри та їх комбінації, які впливають на стаціонарність. 

Надалі розглянемо два основні типи нестаціонарності: 

 інтегровані процеси – процеси зі змінним математичним сподіванням 

або процеси з трендом; 

 гетероскедастичні процеси – процеси зі змінною дисперсією. 

Загальну схему класів фінансово-економічних процесів зображено на рис. 

1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Класи фінансово-економічних процесів. 

 

 

1.2.1 Інтегровані процеси 

 

 

У випадку, коли const[x(k)]E  , тобто математичне сподівання 

змінюється в часі, то такий процес називають процесом з трендом або 

інтегрованим процесом або процесом з одиничними коренями (відповідного 

характеристичного рівняння). 

При цьому під трендом будемо розуміти поточне середнє значення 

процесу, яке може бути отримане за допомогою процедури цифрової 
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фільтрації. В простому випадку це може бути формула для обчислення 

поточного середнього значення. 

Наявність нелінійного детермінованого тренду в процесі можна 

визначити шляхом оцінювання рівняння: 

 

m

m210 kc++kc+kc+a=y(k) ...2
,   (1.4) 

 

яке представляє собою поліном порядку m  відносно часу.  

Якщо хоча б один із коефіцієнтів m,=i,ci 1,...  є статистично значимим, 

то гіпотеза щодо відсутності тренду відхиляється. Якщо тренд відносно 

швидко змінює свій напрям розвитку і для нього трудно знайти адекватне 

функціональне описання, то застосовують моделі випадкових трендів, які 

ґрунтуються на комбінаціях випадкових величин [1]. 

 

 

1.2.2 Гетероскедастичні процеси 

 

 

Гетероскедастичними називають процеси зі змінною дисперсією, а 

гомоскедастичними – процеси із сталою дисперсією.  

 Формально для гетероскедастичного процесу можна записати  

 

constk 
2

)](var[ 
     (1.5) 

 

Припущення гомоскедастичності означає, що варіація кожної 

випадкової величини )(k  навколо її математичного сподівання залишається 

сталою величиною незалежно від значень факторів. Тобто, 
2

  не є функцією 

.ijx  
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 Гетероскедастичніть означає, що дисперсія процесу зменшується чи 

збільшується в часі, або є більш складною функцією часу. Тобто, вона може 

змінюватися за досить складним законом, який і потрібно знайти при 

створенні моделі процесу. Іноді використовують припущення, що 

гетероскедастичність має наступну форму:  

  

  
222

)( xkk  ,
     (1.6)

 

 

де k – константа, яку необхідно оцінити за допомогою 

експериментальних даних та вибраного методу оцінювання параметрів.  

 Розглянемо простий випадок, коли 

 

   )()1()1( kxkky   ,    (1.7) 

 

де   )1(ky  основна змінна;  

 )1(k  збурення у вигляді, наприклад, білого шуму з дисперсією 2

 )(kx  незалежна змінна, виміри якої відомі на відрізку часу, що 

розглядається. 

У випадку коли constkxkxkx  ...)2()1()( , послідовність 

)}({ ky  представляє собою білий шум із постійною дисперсією. Однак, у 

випадку, коли послідовність )}({ kx  не є послідовністю однакових чисел, 

умовна дисперсія )1( ky  при відомих значеннях )(kx  визначається як: 

 

   
22 )()](|)1(var[ kxkxky     (1.8) 

 

Таким чином, умовна дисперсія величини )1( ky  залежить від 

реалізації )(kx . Оскільки )(kx  можна виміряти в момент k , то дисперсію 
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величини )(ky  можна визначити як умовну при відомому значенні ).(kx  Якщо 

величина 2))(( kx  велика (мала), то дисперсія )1( ky  також буде великою 

(малою). З цього витікає, що при наявності позитивної кореляції між 

значеннями послідовності )}({ kx  (тобто є тенденція, що за великим значенням 

)(kx  знову іде велике значення )1( kx ), то умовна дисперсія послідовності 

)}({ ky  також матиме тенденцію до послідовної позитивної кореляції. На 

практиці розглядають модифіковану модель типу  

 

  )(ln))1(ln())(ln( 10 kekxaaky  ,   (1.9) 

 

де )(ke  похибка моделі. 

Недоліком такої моделі є те, що потрібно дійсно знайти таку змінну 

),(kx  яка впливає на дисперсію процесу )(ky , що не завжди можливо з 

практичної точки зору. Окрім того, первинний часовий ряд необхідно 

обробляти таким чином, щоб результуючий ряд (після обробки) мав постійну 

дисперсію. В наведеному прикладі (1.9) покладається, що послідовність )(ke  

має постійну дисперсію. Якщо ця умова не виконується, то необхідно зробити 

додаткову обробку даних [3].  

 Замість того, щоб шукати змінну )(kx , що впливає на дисперсію )(ky , і 

робити перетворення даних, можна одночасно моделювати (описувати) 

середнє значення та дисперсію ряду. Перш ніж переходити до описання цієї 

моделі, зазначимо, що використання умовного прогнозування має значні 

переваги перед використанням безумовного.  
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1.3 Статистичні тести для встановлення належності фінансово-

економічних процесів до певного класу 

 

 

При перевірці на стаціонарність спочатку необхідно візуально 

дослідити часовий ряд. Нагадаємо, що слабка стаціонарність (яка частіше 

всього використовується на практиці) означає, що середнє значення, 

дисперсія та коваріація ряду не змінюються в часі. Досить часто вже 

попереднє візуальне дослідження дозволяє визначити присутність лінійного 

чи нелінійного тренду. Стаціонарний ряд має нульовий порядок 

інтегрованості, що формально записується так:  y(k)  )I( 0 .  

Порядком інтегрованості є число, яке показує скільки разів необхідно 

застосувати до часового ряду оператор перших різниць, щоб перейти до 

стаціонарного ряду. 

За визначенням часовий ряд має одиничний корінь або порядок 

інтеграції 1, тобто  y(k)  )I(1 , якщо його перші різниці )y(ky(k)=Δy(k) 1  

утворюють стаціонарний ряд  Δy(k)  )I( 0 . 

Часовий ряд має два одиничних корені або порядок інтеграції 2, якщо 

для досягнення стаціонарності необхідно обчислити його другі різниці:  

 

)y(k+)(ky(k)=)Δy(kΔy(k)=y(k)Δ 222y12  , (1.10) 

 

де  y(k)Δ2  )I( 0 . 

В загальному випадку часовий ряд може мати довільний порядок 

інтегрованості  y(k)  )I( int . Для визначення існування нестаціонарності 

(існування одиничних коренів) запропоновано ряд тестів. 
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1.3.1 Тест Дікі-Фуллера для перевірки присутності нестаціонарності 

 

 

Після виконання візуального контролю необхідно застосувати 

формальні тести на стаціонарність, які дають можливість переконатись в її 

існуванні. Розглянемо порядок застосування тесту Дікі-Фуллера.  

За допомогою цього критерію визначають яку величину має коефіцієнт 

1a  в рівнянні ε(k)+)y(ka=y(k) 1 1 , тобто, 1=a  чи 1<a . Якщо 1=a , то дані 

містять одиничний корінь і степінь інтегрованості буде дорівнювати )I(1 . 

Якщо ж 10 <a< 1 , то ряд стаціонарний, тобто має степінь інтегрованості )I( 0 . 

Для фінансово-економічних процесів значення 11 >a  не є характерним, тому 

що такі значення означають присутність в процесах різко зростаючих 

(спадаючих) ефектів. Виникнення таких процесів є малоймовірним, оскільки 

фінансово-економічне середовище є достатньо інерційним і не дозволяє 

змінним приймати нескінченно великі значення за короткі проміжки часу.  

Нагадаємо, що застосування МНК для оцінювання коефіцієнтів моделі 

часового ряду передбачає, що залишки (похибки) e(k)  моделі мають постійну 

скінченну дисперсію. Присутність нестаціонарності приводить до 

порушення цього припущення. Наприклад, розглянемо рівняння: 

 

)e(++)e(k+)e(k+e(k)+)y(=e(k)+)y(k=y(k) 1...2101     (1.11) 

 

Оскільки залишки e(k)  незалежні і мають постійну дисперсію, то 

дисперсія y(k)  зростає до нескінченності при k . В такому випадку для 

описання динаміки ряду можна скористатись рівнянням 

 

e(k)+)y(kb=Δy(k) 1 ,     (1.12) 

 

де 11a=b .  
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Якщо 0=b , то ряд містить одиничний корінь і має степінь 

інтегрованості )I(1 , а ряд  Δy(k)  може бути вже стаціонарним. Якщо ж 0<b , 

то 1<a  і стаціонарним буде сам ряд  y(k) .  

В рівнянні ε(k)+)y(ka=y(k) 1 1  відсутнє середнє значення і опис тренду. 

Якщо включити середнє, то воно приймає вигляд: 

  

ε(k)+)y(ka+a=y(k) 10 1       (1.13) 

  

Із врахуванням тренду останнє рівняння приймає вигляд: 

  

ε(k)+)y(ka+ka+a=y(k) 210 1 ,    (1.14) 

 

де k  дискретний час. Це рівняння можна записати для першої різниці: 

 

ε(k)+)y(k)by(k+ka+a=)y(ky(k) 10 111     (1.15) 

  

Для такої моделі було б некоректно використовувати t статистику з 

метою визначення значимості коефіцієнта b , оскільки застосування регресії 

для оцінювання цього коефіцієнта передбачає, що 0<b  ( )<a 11 . Тобто при 

0b  великий процент оцінок за t статистикою не буде прийматися як 

значимий, тобто нульова гіпотеза щодо існування одиничного кореня буде 

часто відкидатись. 

Крім того, одиничні корені робастні (зберігаються і можуть бути 

виявлені) при різних степенях гетероскедастичності, але можуть виникати 

проблеми з автокореляцією залишків моделі.  

При тестуванні рівняння: 

 

ε(k)+n)y(kc++)Δy(kc+)Δy(kc+)y(kb=Δy(k) n21  ...211  (1.16) 
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тобто, середнє відсутнє, гіпотеза записується так:  

00 =b:H  – ряд нестаціонарний; 

01 <b:H  – ряд стаціонарний. 

Нульова гіпотеза відкидається, якщо статистика bSEb /  має від’ємне 

значення, яке менше за критичне значення, взяте з таблиці Дікі-Фуллера. 

Критичні значення для рівнів значимості 1=α  і 5=α  дорівнюють  –2,58  та  –

1,95, відповідно. 

Якщо нульова гіпотеза приймається, то ряд  y(k)  – це випадкове 

блукання без зсуву (константи в рівнянні). 

В більш загальному вигляді цього критерію враховується розмір 

вибірки N , що досягається шляхом обчислення модифікованого критичного 

значення по формулі 

 

2

21

N

τ
+

N

τ
+τ ,     (1.17) 

 

де 2,57 =τ  ( 1=α ) або 1,94 =τ  ( 5=α ); 

1,961 =τ  ( 1=α )  або 0,3981 =τ  ( 5=α );   

04102 ,=τ   ( 1=α ) або 02 =τ  ( 5=α );  

(значення τ  табульовані Маккінноном, 1991).  

Перевірка рівняння e(k)+)y(kb+a=Δy(k) 0 1  із врахуванням можливої 

автокореляції залишків (як це було показано вище) базується на використанні 

того ж статистичного критерію, що і для рівняння без середнього, і тієї ж 

формули критичних значень, але при наступних значеннях τ :  

3,43 =τ  ( 1=α )  або  2,86 =τ  ( 5=α );  

6,001 =τ  ( 1=α )  або 2,741 =τ  ( 5=α );   

25292 ,=τ   ( 1=α ) або 8,362 =τ  ( 5=α ).  

У випадку наявності середнього та тренду застосовується така ж 

процедура, що і вище, але при наступних значеннях τ : 
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3,96 =τ  ( 1=α )  або  3,41 =τ  ( 5=α );  

8,351 =τ  ( 1=α )  або 4,041 =τ  ( 5=α );   

44472 ,=τ   ( 1=α ) або 83172 ,=τ   ( 5=α ). 

 

 

1.3.2 Розширений тест Дікі-Фуллера 

 

 

Для того щоб скористатись тестом Дікі-Фуллера, необхідно побудувати 

наступне рівняння регресії: 

 

 
p

=i

i10 ε(k)+i)Δy(kc+)by(k+ka+a=Δy(k)
1

1 ,                       (1.18) 

  

де icb,,a,a 10  невідомі коефіцієнти регресії. 

Якщо всі коефіцієнти p,,=i=ci ...1,20, , то рівнянням (1.18) можна 

скористатись для застосування тесту Дікі-Фуллера, інакше необхідно 

використати розширений тест Дікі-Фуллера [9]. На практиці рекомендують 

застосовувати розширений тест Дікі-Фуллера з кількістю затриманих у часі 

значень p  меншою 10 % числа спостережень, тобто N<p 0,1 , де N  довжина 

(потужність) часового ряду. При використанні тесту Дікі-Фуллера і 

розширеного тесту Дікі-Фуллера важливо правильно задати структуру 

моделі, зокрема, необхідно визначити чи потрібно включати члени 0a  і ka1 .  

Пропонується наступне евристичне правило: якщо візуально з графіка 

не можна зробити висновок про наявність тренду, то в модель (1.18)  

необхідно включати тільки константу (перетин) 0a , навіть якщо значення 

коливаються навколо нуля. Якщо візуальний аналіз ряду свідчить про 

присутність тренду, то в модель (1.18) необхідно ввести 0a  і ka1 .  

За допомогою базової моделі (1.18)  тестуються такі гіпотези:  
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00 =b:H , або часовий ряд нестаціонарний:  y(k)  )I( int , int > 0;  

01 <b:H , або часовий ряд стаціонарний:  y(k)  )I( 0 , int = 0.  

Нульова гіпотеза відкидається, якщо отримана оцінка коефіцієнта 0ˆ<b  

та обчислена τ статистика Маккіннона (для тестування на наявність 

одиничного кореня) за абсолютною величиною більша за величину 

критичного значення цієї статистики при вибраному рівні значимості α . 

Формально це можна записати так: 

  

   крит

b

τ
SE

b
=τ 









ˆ

ˆ
     (1.19) 

 

на рівні значимості α ; 
b

SE ˆ стандартна похибка оцінки b̂ . 

 

 

1.3.3 Перевірка наявності гетероскедастичноcті. Тести Уайта, Бройша-

Пагана/Годфрі, Голдфельда-Квандта 

 

 

У відповідності до цього тесту Уайта для виявлення присутності 

гетероскедастичності необхідно побудувати допоміжну модель регресії для 

квадратів залишків, які генеруються в результаті застосування методу 

найменших квадратів до часових рядів. Регресія квадратів залишків містить в 

собі (в правій частині) константу, а також всі ненадлишкові регресори на 

множині всіх регресорів, яка включає самі регресори, їхні квадрати та взаємні 

добутки. Наприклад, нехай будується початкова регресія у вигляді: 

)()()()( 22110 kkxakxaaky  , тобто вектор вимірів незалежних змінних 

має вигляд: Txx ]1[ 21 . В даному випадку всього є дев’ять можливих змінних, 

але 1 в квадраті залишається одиницею, а взаємні добутки регресорів на 1 

також нічого не змінюють. Тому множина всіх ненадлишкових змінних, яка 
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складається із регресорів, їхніх квадратів та взаємних добутків, має вигляд: 

]1[ 21
2
2

2
121 xxxxxx .  

Якщо висунути гіпотезу про існування гетероскедастичності, то добуток 

2NR  буде мати в асимптотиці розподілення хі-квадрат χ2(5), де 5 означає число 

регресорів без константи; 2R  коефіцієнт множинної детермінації. В 

загальному випадку можна записати, що NR2 ↔ χ2(q), тобто добуток 
2NR  

приблизно має хі-квадрат розподіл при використанні в регресії q  регресорів 

(константа не враховується). Цей тест дає можливість виявити присутність 

гетероскедастичності, але не вказує на її форму і, як наслідок, на тип алгоритму 

оцінювання параметрів, який необхідно використовувати. Використання тесту 

Уайта передбачає використання МНК для оцінювання параметрів початкової 

моделі.  

Ще однією проблемою, пов’язаною із використанням цього тесту, є те, 

що число ступенів свободи в розподілі χ2 може приймати велике значення, що 

знижує якість тестування. Наприклад, нехай початкова регресійна модель має 

r  регресорів (разом із константою). Тоді в загальному випадку 

1]2/)1([  rrq  [9]. Якщо 10r , то 54q . Якщо серед регресорів є фіктивні 

змінні (змінні, що водяться регресію з метою виключення із алгоритму 

оцінювання частини вимірів), то число ступенів свободи буде дещо меншим. 

Іноді значення q  зменшують шляхом введення в регресію квадратів 

регресорів, але виключають взаємні добутки.  

Розглянемо тест Бройша-Пагана/Годфрі, для цього запишемо наступну 

лінійну регресію: 

 

)()()( kkky T  x ,     (1.20)  

 

де )](...)()(1[)( 32 kxkxkxk r
T x . 

Припустимо, що гетероскедастичність має наступну форму: 



25 

 

 

 

kkE  ,0)]([  ))(()]([)](var[ 22 khkEk T
z  , (1.21)  

 

де )](...)()(1[)( 32 kzkzkzk p
T z  – вектор відомих змінних; 

 ]...[ 21 p  вектор невідомих коефіцієнтів; 

)(h  деяка невизначена функція, яка може приймати тільки додатні 

значення.  

Нуль-гіпотеза щодо гомоскедастичності формулюється як 

0...: 320  pH , а це означає, що consth  )( 1
2 .  При такій нуль-

гіпотезі можна оцінювати коефіцієнти моделі (1.20) за допомогою МНК в 

припущенні про нормальність розподілу збурень в правій частині рівняння. 

Процедура застосування тесту на гетероскедастичність в даному 

випадку досить проста і її можна представити у вигляді наступних кроків: 

1. Оцінити параметри початкового рівняння (1.20) за допомогою 

звичайного МНК, сформувати масив залишків )()()( kkyke T
x  та 

обчислити дисперсію  
 )(2122 keN

e


 ; 

2. Знайти оцінки регресії 22 /)( eke   на )(kz  за допомогою МНК та 

обчислити значення похибки ESS  за виразом: 

  

2
y

TT NESS  XX ,     (1.22) 

 

  де  y  середнє значення послідовності )}({ ky при прийнятій нуль-

гіпотезі 0H  )1(
2

1 2  pESS  .     

Таким чином, гіпотеза щодо гомоскедастичності відхиляється, якщо 

2/ESS  перевищує вибране критичне значення із χ2 - розподілу. Простішим, але 
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асимптотично еквівалентним підходом, є оцінювання регресії )(2 ke  на )(kz . 

Величина 
2NR , обчислена для цієї регресії, буде мати в асимптотиці розподіл 

)1(2 p  при прийнятій нуль-гіпотезі.  

Для застосування цього тесту необхідно змінні z , які спричиняють 

гетероскедастичність, але немає необхідності знати функціональну форму 

гетероскедастичності. Ця інформація може бути невідомою. На практиці 

кандидати в змінні z  можуть бути вибрані з вектора регресорів )k(x . В такому 

випадку послідовність використання даного тесту така ж як і тесту Уайта. 

Цей спрощений тест Голдфельда-Квандта застосовують в тих випадках, 

коли є одна змінна (як правило, з числа регресорів), що приводить до 

гетероскедастичності. Припустимо, наприклад, що 2ˆ   позитивно корельована 

з i м регресором ix . Тоді процедура тестування складається із наступних 

кроків:  

1. Упорядкувати (за зростанням чи зменшенням) масив значень 

регресора ix .  

2. Виключити із аналізу c  середніх значень змінної.  

3. Побудувати окремо авторегресії для перших та останніх 2/)( cN   

значень за умови, що їх достатньо для оцінювання заданого числа параметрів 

моделі.  

4. Обчислити значення похибок 1RSS  і 2RSS , де індекс 1 відноситься до 

регресії, яка оцінювалась за меншими значеннями ix , а 2 відноситься до 

регресії, яка оцінювалась за більшими значеннями ix .  Тоді відношення 

1

2

RSS

RSS
R   буде мати (в припущенні існування гетероскедастичності) F

розподіл із ]2/)2(,2/)2[( rcNrcN   ступенями свободи.  

При висуванні альтернативної гіпотези F  матиме велике значення.  

Таким чином, якщо 95,0FR  , то гіпотеза про існування 
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гетероскедастичності буде відхилена на рівні значимості 5 %.  

Якість тестування при використанні даного тесту залежить (окрім інших 

факторів) від числа середніх спостережень, які виключаються із аналізу. Так, 

при великому значенні c  якість тестування буде низькою, оскільки 1RSS  і 2RSS  

матимуть невелику кількість ступенів свободи. Однак, якщо значення c  

невелике, то якість тестування також буде низькою, оскільки 

зменшуватиметься різниця між 1RSS  і 2RSS . Рекомендується вибирати 

значення 3/Nc   [6].  

 

 

1.4 Існуючі програмні засоби для аналізу та прогнозування фінансово-

економічних процесів 

 

 

Використання методів прогнозування важко уявити без відповідних 

комп’ютерних програм. З одного боку хочеться мати найпотужнішу систему, 

яка може обробляти довільну інформацію, в якій запрограмовані сотні 

різноманітних методів аналізу. З іншого боку, складність роботи з системою 

має бути мінімальною. Розглянемо порівняльний аналіз двох популярних і 

потужних статистичних пакетів Eviews та SAS. 

 

 

1.4.1 Eviews 

 

 

Пакет прикладних програм Eviews (Econometric Views) призначений 

для обробки економетричних та інших даних, представлених у вигляді 

часових рядів або часових перерізів з метою попередньої обробки 

експериментальних даних (нормування, логарифмування), обчислення 

параметрів описової статистики, побудови математичних моделей часових та 
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інших рядів і прогнозування економічних показників, які описуються 

часовими рядами. Система розроблена в Каліфорнійському Університеті 

Ірвайн (University of California, Irvine) під керівництвом професора 

Дж. Джонстона, автора декількох книг з економетричного аналізу. 

За допомогою пакету можна реалізувати такі основні функції:  

 введення в комп’ютер, розширення та корегування значень часових 

рядів або інших типів даних, наприклад, групових даних;  

 генерування нового часового ряду за допомогою математичних виразів 

будь-якої складності;  

 друкування графіків та діаграм різних видів;  

 обчислення коефіцієнтів регресії за допомогою МНК, методу 

максимальної правдоподібності, двокрокового МНК та нелінійного 

МНК; 

 лінійне та нелінійне оцінювання систем рівнянь;  

 одночасне оцінювання параметрів та прогнозування кількох часових 

рядів (векторна авторегресія);  

 оцінювання та прогнозування гетероскедастичних процесів;  

 обчислення описової статистики часових рядів: коефіцієнти кореляції, 

коваріації, автокореляції, взаємної кореляції та гістограми;  

 обчислення коефіцієнтів регресійних рівнянь;  

 визначення лагів (величина запізнення);  

 прогнозування на основі регресії;  

 управління базою даних часових рядів;  

 запис та читання файлів даних в стандартному форматах, включаючи 

Excel і бази даних. 

Додаток Eviews не є модульною системою, проте він містить так зване 

вікно робочого файлу. Об’єктна структура робочого вікна дозволяє 

працювати одночасно з різними типами інформації. Керування об’єктами 
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здійснюється за допомогою процедур, які у свою чергу можуть самі 

створювати нові об’єкти. 

Кожен об’єкт містить конкретний вигляд інформації: ряд даних, 

коефіцієнти, графіки і діаграми, моделі, результати обчислень, таблиці, тощо. 

Крім того, програма Eviews має командний рядок, куди вводяться певні 

команди, що дозволяють виробляти статистичний аналіз даних. Команди 

можуть бути збережені в окремому файлі, що дозволяє дослідникові 

запам'ятати ретроспективу виконуваних дій. 

В Eviews перш, ніж ввести данні, необхідно задати їх формат, далі 

створити об’єкт типу ряд, задати кількість змінних і кількість спостережень. 

Пакет Eviews дозволяє працювати з вісьмома типами даних (річні, піврічні, 

квартальні, місячні, тижневі (5 днів), тижневі (7 днів), щоденні і недатовані 

спостереження). Процедура введення і опису даних в додатку Eviews доволі 

складна, тому бажано імпортувати данні з інших додатків. Програма дозволяє 

працювати з даними, взятими з таких програм як: MS Access, ODBS, SAS, 

SPSS, MS Excel. 

Розглянемо можливості графічного аналізу і основні описові 

статистики пакету Eviews. Для того, щоб легко візуалізувати як вихідні 

параметри моделі, так і кінцеві результати обчислень необхідна побудова 

різних графіків, діаграм, корелограм, спектрограм і тому подібного. Перегляд 

в графічній інтерпретації вихідних даних у вигляді лінійних графіків, 

гістограм розподілів ймовірності, діаграм і тому подібного для обох програм 

здійснюється за допомогою команд меню.  

Корелограми АКФ і ЧАКФ в пакеті Eviews можна побудувати і 

проглянути  в одному вікні. Результати моделювання в Eviews в графічному 

режимі можна проглянути за допомогою команд основного меню робочого 

файлу. Перегляд числових характеристик досліджуваних даних (середнє 

значення, стандартне відхилення, ексцес, ймовірність, тощо) в додатку 

Eviews здійснюється за допомогою команд меню. 
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Щодо регресійного аналізу, пакет Eviews дозволяє проводити оцінку 

регресії не лише методом найменших квадратів, але також методами 

максимальної правдоподібності, зваженим і нелінійним методами 

найменших квадратів, досить просто набрати назву методу в командному 

рядку при оцінці коефіцієнтів моделі. До того ж Eviews дозволяє проводити  

поправку на гетероскедастичність з врахуванням характеру залежності 

помилок від незалежної змінної. За допомогою команди меню 

гетероскедастичність визначається тестом Уайта. Відзначимо, що за 

допомогою командного рядка можна задати методику виявлення 

гетероскедастичності методами Парку, Глейзера, тощо. 

В програмі Eviews підібрати нелінійну функцію, що щонайкраще 

відображає залежність, можна на основі тесту Боксу-коксу. Оцінка 

коефіцієнтів здійснюється на основі нелінійного МНК і зваженого МНК.   

Eviews дозволяє будувати не лише моделі бінарного вибору, але також 

і моделі множинного вибору, як з порядковими, так і з неврегульованими 

альтернативами. Для цього просто в полі вибору методу оцінювання слід 

зробити вибір на користь методу, відповідного шуканій моделі. Вихідними 

параметрами служать R2-статистика, псевдо-коефіцієнт детермінації, 

логарифмічні функції правдоподібності. 

Додаток Eviews дозволяє провести як звичайний, так і розширений 

тести Дікі-Фуллера на наявність стаціонарності (тести одиничного кореня). 

У програмі Eviews ідентифікацію моделі АРКС можна провести ще і за 

допомогою q-статистики (тест Люнга-Бокса). До того ж є можливість 

порівняти дві значимі моделі АРКС, тобто виробити їх селекцію, по 

критеріях Шварца і Акайке. Eviews виконує ці критерії на основі дисперсії 

помилки, яка має бути мінімальна. Слід зазначити, що у версіях Eviews 

старших за 5.1, наявні можливості оцінки і специфікації моделей Тarch і Е-

garch (моделює  умовну дисперсію як асиметричну функцію, представлену в 

логарифмічному вигляді). Програма Eviews дозволяє провести специфікацію 

векторної авторегресійної моделі і моделі виправлення помилки 
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(дослідження коінтеграції між декількома змінними). Перевірка коінтеграції 

в програмі здійснюється за допомогою процедури Йохансена, яка визначає 

число векторів коінтеграції в групі тимчасових рядів і забезпечує оцінки 

максимальної правдоподібності векторів коінтеграції і векторів швидкості 

приведення.  

Звичайне моделювання нестаціонарних рядів проводиться на основі 

моделі АРІКС, де порядок інтеграції є порядком взяття різниць. У додатку 

Eviews для побудови моделі АРІКС використовується розширений тест Дікі-

Фуллера, причому перевірка стаціонарності виробляється автоматично після 

взяття різниці першого або другого порядків (відповідний порядок слід 

вказати в діалоговому вікні). Звідси можна зробити вивід, що побудову 

моделі АРІКС робити в Eviews дуже зручно і ефективно [25].  

 

 

1.4.2 SAS 

 

 

Останнім часом все більш актуальною стає задача аналізу, 

моделювання та прогнозування часових рядів. Існує велика кількість систем 

підтримки прийняття рішень, які тим чи іншим чином дозволяють розв’язати 

цю задачу. Але в процесі розв’язання задачі можуть виникнути деякі 

проблеми, найпоширенішими з яких є:  

 дуже великий обсяг інформації; 

 не всі СППР мають можливість підключення до бази даних, де 

зберігається інформація; 

 зручність та простота у використанні; 

 наочність отриманих результатів.  

Система SAS об’єднує в собі як новітні технології інтеграції, обробки 

та збереження даних, так і найпотужніші аналітичні інструменти.  
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Основним інструментом аналітика є продукт SAS Enterprise Miner. SAS 

Enterprise Miner – це інтегрований компонент системи SAS, створений для 

виявлення в масивах даних інформації, необхідної для прийняття  рішень.  

Розроблений спеціально для пошуку та аналізу прихованих 

закономірностей у даних (data mining) SAS Enterprise Miner включає в себе 

ефективні методи статистичного аналізу, відповідну методологію виконання 

проектів дослідження даних (SEMMA) і зручний графічний інтерфейс 

користувача. SEMMA пропонує ряд загальних принципів побудови концепції 

проекту, а SAS Enterprise Miner надає аналітику багатий набір інструментів 

для використання на кожному етапі проекту. 

За своєю суттю SAS, як програмний продукт, призначений для обробки 

даних і вирішує чотири основні завдання: 

 отримання даних;  

 керування даними;  

 аналіз даних;  

 представлення даних.  

Отримання даних – під цим терміном будемо розуміти різні способи 

придбання даних – це і безпосереднє введення, і читання зовнішніх файлів з 

даними та передача наборів даних з інших прикладних програм. 

Керування даними – впорядкування даних їх перевірка і виправлення 

помилок, зберігання, перетворення.  

Аналіз даних – побудова звітів, графіків, таблиць, статистична чи інша 

обробка даних, на підставі якої можна прийняти те чи інше рішення. 

Представлення даних – відображення (візуалізація) результатів аналізу. 

При роботі з даними SAS використовує різні типи файлів: 

 вихідні («сирі») дані зберігаються у файлах з різними розширеннями.  

 найбільш типові – *. dat, *. txt, *. сsv; 

 програми, створювані розробником, мають розширення . SAS; 

 набори даних, що створюються програмно –. SAS7BDAT. 
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Крім того SAS дозволяє працювати з даними інших систем з обробки 

даних (Oracle, Dbase, Exсel). 

Можливість працювати з широким спектром даних дозволяє SAS бути 

в першій десятці виробників програмного забезпечення протягом усього часу 

існування компанії. 

Ще однією підставою для успіху SAS на ринку програмного 

забезпечення є можливість роботи SAS-програм на практично всіх відомих 

на даний момент платформах, починаючи від мейнфреймів і закінчуючи 

персональними комп’ютерами. 

Така «переносимість» програм з платформи на платформу 

обумовлюється тим, що 90 % програмного коду є незалежним і тільки 10 % 

слугує для налаштування на конкретне апаратне забезпечення. 

Робоче середовище SAS розроблене для полегшення використання та 

швидкої розробки і налагодження програм. 

Вихідні дані можуть бути представлені в багатьох різних формах. Дані 

можуть міститися в друкованій формі або в будь-якому комп’ютерному 

файлі, вони можуть бути представлені у вигляді файлів на великих машинах 

або міститися в базах і банках даних, створених іншими програмами. Проте, 

де б вони не перебували, коли вони є, то завжди знайдеться спосіб 

використання їх в системі SAS. 

Всі методи доступу до даних можна розділити на чотири основні 

категорії: 

 введення даних безпосередньо у SAS набір; 

 створення набору даних SAS з зовнішнього файлу; 

 перетворення «чужого» набору в SAS набір; 

 читання «чужого» набору безпосередньо (без перетворення). 

Який метод, обрати аналітику, залежить від того, де знаходяться дані, 

якими засобами для їх доставки володіє дослідник і багатьох інших факторів. 

До того як почати аналізувати будь-які дані з використанням 

програмного забезпечення SAS, необхідно, щоб ці дані були організовані у 
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вигляді SAS набору. Отримати SAS набір можна з зовнішнього файлу на 

кроці даних, зчитавши його, або розмістити дані усередині кроку даних. І в 

тому і в іншому випадку необхідно вказати, де знаходяться дані для аналізу. 

Аналітик може використовувати SAS програми для всіх перерахованих 

завдань: для доступу до даних, керування ними, аналізу або формування 

звітів. 

Найпростіша SAS програма складається з двох кроків: кроку даних 

(DATA step) і процедурного кроку (PROC step). Ці два типи кроків окремо 

або разом представляють собою SAS програму. SAS програма може 

складатися з одиночного кроку даних, процедурного кроку, або будь-якої 

їхньої комбінації. 

Крок даних (DATA step) зазвичай використовується для створення або 

модифікації існуючого SAS набору. Іноді крок даних може 

використовуватися для формування «нестандартних» форм звітів. 

Наприклад, можна використовувати крок даних для  

 додавання даних в SAS набір; 

 організації різних обчислень на основі наявних даних; 

 перевірки та виправлення вже існуючих значень; 

 створення нового SAS набору з вже існуючого (організація різних 

підвибірок, злиттів і оновлень існуючих наборів). 

Процедурний крок (PROC step) являє собою налаштування раніше 

розроблених (існуючих) процедур для аналізу та візуалізації. Іноді 

процедурний крок використовується для створення SAS наборів, що містять 

результат обробки вихідних даних. Наприклад, можна використовувати 

процедурний крок для таких операцій: 

 створення звіту; 

 розрахунку статистичних характеристик; 

 створення набору або звіту, що містить сумарну інформацію; 

 створення графічного представлення даних.  
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Кожного разу під час виконання програми результати всіх вироблених 

системою дій коментуються у спеціальному вікні – log-вікні. У вікно LOG 

виводяться також повідомлення про виникаючі помилки. Коли SAS система 

обробить програму, у вікно LOG будуть виведені відповідні повідомлення. 

 

 

Постановка задачі дослідження і висновки до розділу 

 

 

Нестаціонарні процеси особливо часто зустрічаються в перехідній 

економіці та відповідній фінансовій діяльності, для яких властива висока 

нестаціонарна динаміка розвитку. 

На сьогоднішній день в спеціальній літературі описано досить велика 

кількість методів прогнозування нелінійних процесів на основі використання  

часових рядів. Найбільш поширеними серед них є метод групового урахування 

аргументів (МГУА), авторегресія (АР), АРКС, авторегресія з інтегрованим 

ковзним середнім (АРІКС), лінійна та нелінійна множинна регресія,  

квантильна  регресія,  регресійні  дерева,  нейромережі, байєсівські мережі, 

нечіткі множини, нечіткі нейромережі та інші. Відносно універсальними 

методами моделювання та прогнозування є МГУА і нечіткі нейромережі. 

Однак, практика показує, що одного, навіть досить універсального методу, 

недостатньо для досягнення повноти аналізу процесу. Так, коректний аналіз 

гетероскедастичних процесів вимагає застосування моделей спеціальної 

структури для описання умовної дисперсії, що не забезпечує МГУА. Кожний 

метод має також свої недоліки і переваги щодо обчислювальних витрат та 

характеристик точності прогнозу. Так, висока точність прогнозу за допомогою 

МГУА або нейромережі іноді досягається за рахунок високих обчислювальних 

витрат. Це особливо стосується застосування отриманої моделі в системі 

керування реального часу, де модель необхідна і для оцінювання прогнозу і 

для синтезу керуючого впливу.  Суттєвий виграш щодо обчислювальних 
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витрат можна досягти в такому випадку за допомогою набагато простішої 

моделі АРКС, перевагами якої є простота структури та можливості її 

оперативної адаптації до характеристик процесу в реальному часі. 

Однак, на сьогодні відсутній систематизований підхід до вибору 

структури математичних моделей та методів прогнозування, а також 

рекомендацій щодо їх застосування на практиці. 

Тому метою даної роботи є аналіз та систематизація деяких існуючих 

методів до прогнозування нестаціонарних нелінійних процесів, 

представлених часовими рядами даних та створення на базі них системи для 

моделювання та прогнозування попиту на споживчі товари.  

 

 

Постановка задачі 

 

1. Вибрати та дослідити історичні дані стосовно попиту на споживчі 

товари, отримані з діючих підприємств. 

2. Розробити методику побудови моделей і прогнозування нелінійних 

нестаціонарних процесів, а також оцінювання їх короткострокових 

прогнозів. 

3. Вибрати методи оцінювання параметрів моделей ННП. 

4. Розробити програмне забезпечення для виконання обчислювальних 

експериментів – системи для моделювання і прогнозування попиту. 

5. Виконати і проаналізувати результати обчислювальних 

експериментів з використанням фактичних даних; зробити порівняльний 

аналіз результатів, отриманих за допомогою альтернативних методів. 
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РОЗДІЛ 2 ВИБІР ТА ОПИС МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

2.1 Регресійні моделі  

 

 

Будемо розглядати наступні моделі трендів: 

Поліноми від часу, а саме поліноміальна модель: 

  

ε(k)+ka++ka+ka+a=y(k) m

m210  ...2
,  (2.1) 

 

де k  дискретний час, який зв’язаний з неперервним реальним часом t 

через період дискретизації даних: skT=t ; ε(k)  випадкова змінна, оцінку 

якої можна знайти після оцінювання рівняння: e(k)=(k)ε̂ , де e(k) похибка 

моделі. 

Очевидно, що після оцінювання моделі послідовність значень  e(k)  

буде містити всі коливання, що накладаються на тренд. 

Окрім поліномів від часу, для описання тренду в моделюванні 

використовують експоненціальні та гармонічні поліноми. 

Експоненціальна модель: 

 

ε(k)+xa+a=y(k) 10 )exp(      (2.2) 

 

Модель з використанням лінійної комбінації періодичних функцій: 

 

ε(k)+ka+a=y(k)
p

i

ii0 



1

)cos(      (2.3) 
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Іноді також розглядають нелінійні функції спеціального вигляду, 

зручні для опису конкретного тренду. 

Таким чином, описуючи тренд рівнянням моделі, ми фактично 

видаляємо його з процесу і повна модель процесу буде складатись 

щонайменше з двох рівнянь: рівняння для тренду і рівняння АР(p) або 

АРКС(p,q), яке описує коливання, що накладаються на тренд [2].  

Тренд може бути видалений з процесу за допомогою різниць. Так, 

перші різниці видаляють тренд першого порядку (лінійний тренд), другі 

різниці видаляють квадратичний тренд і т.і. 

Наприклад, нехай ka+a=y(k) 10  . Перші різниці цього процесу 

1110 a=)](ka+[aka+a=)y(ky(k)=Δy(k) 11 0   приводять до видалення 

лінійного тренду.  

Для прогнозування в наведених моделях будемо використовувати 

методи і моделі регресійного аналізу. 

Регресійний аналіз (лінійний) – являє собою набір статистичних 

методів дослідження залежності між залежною змінною Y і однією або 

декількома незалежними змінними X1, X2, ..., XN . Незалежні змінні інакше 

називають регресорами або предикторами, а залежні змінні – вихідними. 

У загальному випадку парна лінійна регресія є лінійною функцією між 

залежною змінною Y і однією пояснюючою змінною Х:  

 

𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑋      (2.4) 

 

Таке співвідношення називається теоретичною лінійною регресійною 

моделлю; a0 і a1 – теоретичні параметри (теоретичні коефіцієнти) регресії. 

Щоб визначити значення теоретичних коефіцієнтів регресії, необхідно 

знати й використовувати всі значення змінних Х і Y генеральної сукупності, 

що практично неможливо. Тому за вибіркою обмеженого обсягу будують так 
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зване емпіричне рівняння регресії, у якому коефіцієнтами є оцінки 

теоретичних коефіцієнтів регресії: 

 

�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑋,     (2.5) 

 

де �̂�0 і �̂�1 – оцінки невідомих параметрів а0 і a1. 

Задачі лінійного регресійного аналізу полягають у тому, щоб за 

наявними статистичними даними (Xi,Yi ), i =1,2, ..., n, для змінних Х і Y: 

а) отримати найкращі оцінки �̂�0 і �̂�1 невідомих параметрів а0 і a1; 

б) перевірити статистичні гіпотези про параметри моделі; 

в) перевірити, чи досить добре модель узгоджується зі статистичними 

даними (адекватність моделі даним спостережень). 

Для відображення того факту, що кожне індивідуальне значення yi 

відхиляється від відповідного умовного математичного сподівання, у модель 

уводять випадковий доданок ui: 

 

𝑦𝑖 = 𝑀(𝑌|𝑋 = 𝑥𝑖) + 𝑢𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑖 + 𝑢𝑖   (2.6) 

 

Отже, індивідуальні значення yi подають у вигляді суми двох 

компонент – систематичної (a0 + a1xi) і випадкової (ui). 

Завдання полягає в тому, щоб за конкретною вибіркою (xi, yi), i=1, 2, ..., 

n, знайти такі значення оцінок невідомих параметрів a0 і a1, щоб побудована 

лінія регресії була найкращою в певному розумінні серед усіх інших прямих.  

Іншими словами, побудована пряма має бути “найближчою” до точок 

спостережень за їх сукупністю. 

Мірою якості знайдених оцінок є умова мінімізації суми квадратів 

помилок: 

 

𝑄(�̂�0, �̂�1) = ∑ 𝑢𝑖
2𝑛

𝑖=1 = ∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2𝑛
𝑖=1 = ∑ (𝑦𝑖 − �̂�0 − �̂�1𝑥𝑖)2𝑛

𝑖=1   (2.7) 
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Неважко помітити, що квадратична функція Q(�̂�0, �̂�1) неперервна, 

опукла та обмежена знизу (Q ≥ 0), тобто має мінімум. 

Необхідною умовою існування мінімуму неперервно-

диференційованої функції двох змінних є рівність нулю її частинних 

похідних: 

 

{

𝜕𝑄

𝜕𝑎0
= −2 ∑(𝑦𝑖 − �̂�0 − �̂�1𝑥𝑖) = 0

𝜕𝑄

𝜕𝑎1
= −2 ∑(𝑦𝑖 − �̂�0 − �̂�1𝑥𝑖)𝑥𝑖 = 0

    (2.8) 

 

Виконавши елементарні перетворення, отримаємо систему нормальних 

рівнянь: 

 

{
𝑛�̂�0 + �̂�1 ∑ 𝑥𝑖 = ∑ 𝑦𝑖

�̂�0 ∑ 𝑥𝑖 + �̂�1 ∑ 𝑥𝑖
2 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

    (2.9) 

 

Розв’яжемо систему відносно її невідомих оцінок параметрів �̂�0 і �̂�1: 

 

�̂�1 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 − 𝑛 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖

(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2 − 𝑛 ∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1

;  �̂�0 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖

2 ∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2 − 𝑛 ∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1

;  

 

В загальному випадку, модель лінійної регресії має вигляд: 

 

𝑦𝑖 = 𝑎1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑥𝑖𝑚 + 𝜀𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛   (2.10) 

 

 

Рівняння регресії у матричній формі має вигляд: 

 

𝑦 = 𝑋𝛼 + 𝜀      (2.11) 

 



41 

 

 

Аналогічно розмірковуючи, як у попередньому випадку необхідно 

брати часткові похідні. Тоді з невиродженості матриці X можна знайти 

вектор коефіцієнтів МНК 

 

𝛼 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑦     (2.12) 

 

Якщо det(𝑋𝑇𝑋)=0, розв’язок не єдиний. Насправді розв’язків може 

бути безліч. 

Структура різницевого рівняння така, що воно дозволяє виконувати 

прогнозування на один крок (один період дискретизації вимірів) без 

додаткових перетворень. Тобто в праву частину необхідно підставити минулі 

значення змінних і обчислити оцінку прогнозу головної змінної в лівій 

частині. Але для того щоб знайти оцінку прогнозу на більше число кроків, 

необхідно застосувати деякі попередні перетворення різницевих рівнянь. 

Розглянемо деякі можливі підходи до обчислення прогнозованих 

значень. 

Як приклад, розглянемо рівняння АР(1): 

 

𝑦(𝑘) = 𝑎0 + 𝑎1𝑦(𝑘 − 1) + 𝜀(𝑘)   (2.13) 

 

Збільшимо незалежну змінну час на одну одиницю і запишемо рівняння 

знову: 

 

𝑦(𝑘 + 1) = 𝑎0 + 𝑎1𝑦(𝑘) + 𝜀(𝑘 + 1)    (2.14) 

 

Якщо коефіцієнти a0, a1 відомі, то можна знайти умовне математичне 

сподівання на основі відомої інформації до моменту k  включно: 

 

𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 1)] = 𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 1)|𝑦(𝑘), 𝑦(𝑘 − 1), … , 𝜀(𝑘), 𝜀(𝑘 − 1), … ]

= 𝑎0 + 𝑎1𝐸𝑘[𝑦(𝑘)]  = 𝑎0 + 𝑎1𝑦(𝑘) 
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оскільки y(k) є відомою константою. 

По аналогії запишемо рівняння для моменту k + 2 

 

𝑦(𝑘 + 2) = 𝑎0 + 𝑎1𝑦(𝑘 + 1) + 𝜀(𝑘 + 2)   (2.15) 

 

і знайдемо умовне математичне сподівання 

 

𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 2)] = 𝑎0 + 𝑎1𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 1)] = 𝑎0 + 𝑎1𝐸𝑘[𝑎0 + 𝑎1𝑦(𝑘)]

= 𝑎0 + 𝑎0𝑎1 + 𝑎1
2𝑦(𝑘) 

 

Таким чином, для загального випадку прогнозування на s кроків можна 

записати 

 

𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 𝑠)] = 𝑎0(∑ 𝑎𝑖
𝑗

𝑠−1

𝑖=0

) + 𝑎1
𝑠𝑦(𝑘) = 𝑎0 ∑ 𝑎𝑖

𝑗

𝑠−1

𝑖=0

+ 𝑎1
𝑠𝑦(𝑘) 

 

Отримане рівняння називають функцією прогнозування на довільне 

число кроків. Прогноз представляє собою збіжний процес, якщо a1<1, тобто 

lim
𝑠→∞

𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 𝑠)] =
𝑎0

1 − 𝑎1
 

 

де a1 – знаменник геометричної прогресії. 

Вираз свідчить про те, що для будь-якого стаціонарного процесу АР чи 

АРКС оцінка умовного прогнозу асимптотично (s → ∞) збігається до 

безумовного середнього. 

Ковзне середнє – важливий інструмент згладжування часових рядів, 

який часто застосовується для відображення змін біржових котирувань акцій, 

цін на сировину та інше. Термін ковзне середнє означає, що набір значень, 

що усереднюють, безупинно рухається в часі. Ковзне середнє відображає 
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тенденцію зміни цін і згладжує їхні несуттєві коливання. На ринках, де 

яскраво виражена цінова тенденція відсутня, ковзне середнє, як правило, 

змінюється в деякому горизонтальному діапазоні. 

Загальна формула для зваженого ковзного середнього: 

 

𝑀𝐴(𝑘) =
∑ 𝑤𝑖𝑦(𝑘 − 𝑖 + 1)𝑁

𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1

 

 

де wi – вагові коефіцієнти, y − часовий ряд вхідних даних. 

 

В загальній формулі для простого арифметичного ковзного середнього 

всі вагові мають однакову вагу (одиничну). 

Розглянемо авторегресію з ковзним середнім. Для цього знайдемо 

спочатку функцію прогнозування для процесу АРКС(2,1), який описується 

наступним рівнянням: 

 

𝑦(𝑘) = 𝑎0 + 𝑎1𝑦(𝑘 − 1) + 𝑎2𝑦(𝑘 − 2) + 𝜀(𝑘) + 𝛽1𝜀(𝑘 − 1) (2.16) 

 

Для наступного моменту часу можна записати: 

 

𝑦(𝑘 + 1) = 𝑎0 + 𝑎1𝑦(𝑘) + 𝑎2𝑦(𝑘 − 1) + 𝜀(𝑘 + 1) + 𝛽1𝜀(𝑘)  (2.17) 

 

 

Умовне математичне сподівання для y(k+1) має вигляд: 

 

𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 1)] = 𝑎0 + 𝑎1𝑦(𝑘) + 𝑎2𝑦(𝑘 − 1) + 𝛽1𝜀(𝑘),  (2.18) 

 

де ε(k) розглядається як відома величина на момент k включно. При 

цьому 𝐸𝑘[𝜀(𝑘 + 𝑗)] = 0, ∀𝑗 > 0. 

Для моменту часу k + 2 маємо умовне математичне сподівання: 
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𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 2)] = 𝑎0(1 + 𝑎1) + (𝑎1
2 + 𝑎2)𝑦(𝑘) + 𝑎1𝑎2𝑦(𝑘 − 1) + 𝑎1𝛽1𝜀(𝑘) 

 

З отриманих виразів для умовного математичного сподівання видно, 

що рекурсивна формула для прогнозу на довільне число s кроків може бути 

записана тільки у наступному вигляді: 

 

𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 𝑠)] = 𝑎0 + 𝑎1𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 𝑠 − 1)] + 𝑎2𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 𝑠 − 2)] 

 

Якщо корені характеристичного рівняння знаходяться всередині 

одиничного кола, то оцінка прогнозу асимптотично збігається до 

безумовного середнього значення 

 

lim
𝑠→∞

𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 𝑠)] =
𝑎0

1 − 𝑎1 − 𝑎2
 

 

а для довільного процесу АРКС(p,q) оцінку умовного прогнозу можна 

записати як [4]: 

 

𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 𝑠)] = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝐸𝑘[𝑦(𝑘 + 𝑠 − 𝑖)]

𝑝

𝑖=1

 

Розглянемо авторегресію з інтегрованим ковзним середнім (ARIMA). 

Якщо для процесу, що моделюється , можна виявити вхідну змінну, то вона 

записується у правій частині: 

 

𝑦(𝑘) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑦(𝑘 − 𝑖) + ∑ 𝑏𝑗𝜀(𝑘 − 𝑗) +

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

𝜀(𝑘) 
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Відповідне характеристичне рівняння може мати одиничні корені, 

тобто один або більше коренів характеристичного рівняння можуть набувати 

значення «1». Такі процеси називають процесами авторегресії з інтегрованим 

ковзним середнім – АРІКС(p, q, d) (англ. ARIMA), де d – число одиничних 

коренів характеристичного рівняння. Процеси цього класу нестаціонарні – 

вони мають тренд, порядок якого визначається числом одиничних коренів. 

Якщо d = 1, то тренд лінійний;  якщо d = 2, то  тренд квадратичний і т.і. 

 

 

2.2 Метод групового урахування аргументів 

 

 

Розв’язок практичних задач та розробка теоретичних питань Метода 

Групового Урахування Аргументів (МГУА) призвели до появи широкого 

спектру обчислювальних алгоритмів, кожен з яких використовується за 

певних умов застосування. Вибір алгоритму залежить як від точності 

інформації, яка представлена у вибірці експериментальних даних, так і від 

виду задачі, яка розв’язується. 

Метод групового урахування аргументів базується на завданні правил 

ускладнення моделі, системі опорних функцій, критерію селекції та методу 

регуляризації згідно зовнішнім критеріям.  

Розглянемо формальну постановку задачі:  

Задана множина даних: вхідні змінні {X(1), X(2),..., X(M)} і вихідна 

змінна {y(1), y(2), ..., y(M)}, де X={x1, x2, ..., xn} – n-вимірний вектор, M – 

число точок спостереження.  

Необхідно на основі спостережних даних побудувати модель 

𝑌 = 𝐹(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), яка буде найменш складна. 

Відмінними особливостями даної задачі є: 

 вид функціональної залежності невідомий, а визначений лише клас 

моделей, наприклад, поліном довільного порядку або гармонічний ряд 
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(Фур’є); 

 коротка вибірка даних; 

 часові ряди xi(t) в загальному випадку нестаціонарні.  

В такому випадку застосування класичних методів статистичного 

аналізу, наприклад, регресійного чи дисперсійного аналізу, неможливо, і 

необхідно використовувати нестандартні методи, наприклад, основані на 

застосуванні ідей штучного інтелекту. 

Метод бере ідеї з біології, а саме механізми еволюції: 

 схрещення або гібридизація предків і генерація потомків; 

 селекція та відбір кращих. 

Майже усі відомі алгоритми МГУА використовують поліноміальні 

опорні функції. Загальний зв’язок між вхідними та вихідними змінними 

знаходиться у вигляді функціонального ряду Вольтера, дискретний аналог 

якого відомий як поліном Колмогорова-Габора. 

 

𝑌 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖 + ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 + ∑ ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑘𝑥𝑖𝑥𝑗𝑥𝑘 + ⋯

𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

 

 

оскільки з допомогою такого поліному можна досягти досить точної 

апроксимації будь-якої диференційованої функції. 

Ця складна залежність заміняється множиною простих функцій: 

𝑦1 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2); 𝑦2 = 𝑓(𝑥1, 𝑥3); … 𝑦𝑠 = 𝑓(𝑥𝑁−1, 𝑥𝑁) , де s = 𝐶𝑁
2, причому 

функція f усюди однакова. 

Отже, отримавши перший ряд селекції, нові змінні подаються тепер як 

вхідні параметри, і отримуємо другий ряд селекції: 

𝑧1 = 𝑓(𝑦1, 𝑦2); 𝑧2 = 𝑓(𝑦1, 𝑦3); … 𝑧𝑝 = 𝑓(𝑦𝑠−1, 𝑦𝑠), де p = 𝐶𝑠
2 

Різноманітні алгоритми МГВА розрізняють по виду часткового опису f. 

В даній роботі розглядаються три види часткових описів: 

− лінійний: 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑖 + 𝑎2𝑥𝑗, 
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− неповний квадратичний: 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑖 + 𝑎2𝑥𝑗 + 𝑎3𝑥𝑖𝑥𝑗, 

− квадратичний: 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑖 + 𝑎2𝑥𝑗 + 𝑎3𝑥𝑖𝑥𝑗 + 𝑎4𝑥𝑖
2 + 𝑎5𝑥𝑗

2, 

 При побудові моделі (при знаходженні значень коефіцієнтів) в якості 

критерію використовується критерій регулярності: 

 

𝜀̅2 =
1

𝑁
∑(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))2

𝑁

𝑖=1

 

 

Необхідно забезпечити ε2 → min. 

Розглянемо покроковий алгоритм МГУА.  

1. Для кожної пари xi та xj будуються часткові описи (усього 𝐶𝑁
2) виду: 

�̂�(𝑠) = 𝜑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑖 + 𝑎2𝑥𝑗 + 𝑎3𝑥𝑖𝑥𝑗 + 𝑎4𝑥𝑖
2 + 𝑎5𝑥𝑗

2, де s=1 … 𝐶𝑁
2. 

2. Обчислюються коефіцієнти цих моделей по МНК, використовуючи 

навчальну вибірку. Тобто, знаходимо �̂�0, �̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�4, �̂�5. 

3. Потім на перевірочній вибірці для кожної з цих моделей шукаємо 

  

𝜀�̅�
2 =

1

𝑁𝑡𝑒𝑠𝑡
∑ [𝑌(𝑘) − �̂�𝑘

(𝑠)
]

𝑁𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑘=1

 

 

де Y(k) – дійсне значення вихідної змінної в k-тій точці перевірочної 

вибірки; �̂�𝑘
(𝑠)

 – вихідне значення в k-тій точці перевірочної вибірки у 

відповідності з s-тою моделлю. 

4.  Відбираємо F кращих моделей, і подаємо на другий ряд. Шукаємо 

 

�̂�(𝑃) = 𝜑(2)(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑎0
(2)

+ 𝑎1
(2)

𝑦𝑖 + 𝑎2
(2)

𝑦𝑗 + 𝑎3
(2)

𝑦𝑖𝑦𝑗 + 𝑎4
(2)

𝑦𝑖
2 + 𝑎5

(2)
𝑦𝑗

2 

 

 Оцінка тут така ж, як на першому ряді. 

Процес конструювання рядів повторюється до тих пір, поки середній 
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квадрат помилки буде падати. Коли на шарі m отримаємо збільшення помилки 

ε2 , то процес закінчуємо [12]. 

 

 

2.3 Нейронні мережі 

 

 

Штучні нейронні мережі є електронними моделями нейронної 

структури мозку, який головним чином навчається з досвіду. Природній 

аналог доводить, що множина проблем, які поки що не підвладні 

розв'язуванню наявними комп'ютерами, можуть бути ефективно вирішені 

блоками нейромереж. 

Базовим елементом мозку людини є специфічні клітини, відомі як 

нейрони, що здатні запам'ятовувати, думати і застосовувати попередній 

досвід до кожної дії, що докорінно відрізняє їх від решти клітин організму. 

Сила людського розуму залежить від числа базових компонент, 

різноманіття з'єднань між ними, а також від генетичного програмування і 

навчання. 

Індивідуальний нейрон є складним, має свої складові, підсистеми та 

механізми керування і передає інформацію через велику кількість 

електрохімічних зв'язків. Налічують біля сотні різних класів нейронів. Разом 

нейрони та з'єднання між ними формують недвійковий, нестійкий та 

несинхронний процес, що різниться від процесу обчислень традиційних 

комп'ютерів. Штучні нейромережі моделюють лише найголовніші елементи 

складного мозку, що надихає науковців та розробників до нових шляхів 

розв'язування проблеми. 

Розглянемо біологічний нейрон (рис. 2.1). Нейрон (нервова клітина) 

складається з тіла клітини – соми, і двох типів зовнішніх деревоподібних 

відгалужень: аксона і дендритів. Тіло клітини вміщує ядро, що містить 

інформацію про властивості нейрону, і плазму, яка продукує необхідні для 
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нейрону матеріали. Нейрон отримує сигнали (імпульси) від інших нейронів 

через дендрити (приймачі) і передає сигнали, згенеровані тілом клітки, 

вздовж аксона (передавач), що наприкінці розгалужується на волокна. На 

закінченнях волокон знаходяться синапси. 

 

Рисунок 2.1 – Схема біологічного нейрона. 

 

Синапс є функціональним вузлом між двома нейронами (волокно 

аксона одного нейрона і дендрит іншого). Коли імпульс досягає синаптичного 

закінчення, продукуються хімічні речовини, названі нейротрансмітерами. 

Нейротрансмітери проходять через синаптичну щілину, збуджуючи або 

загальмовуючи, у залежності від типу синапсу, здатність нейрона-приймача 

генерувати електричні імпульси. Результативність синапсу налаштовується 

минаючими через нього сигналами, тому синапси навчаються в залежності 

від активності процесів, у яких вони приймають участь. Нейрони взаємодіють 

за допомогою короткої серії імпульсів. Повідомлення передається за 

допомогою частотно-імпульсної модуляції. 

Останні експериментальні дослідження доводять, що біологічні 

нейрони структурно складніші, ніж спрощене пояснення, наведене вище і 

значно складніші, ніж існуючі штучні нейрони, які є елементами сучасних 

штучних нейронних мереж. Оскільки нейрофізіологія надає науковцям 
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розширене розуміння дії нейронів, а технологія обчислень постійно 

вдосконалюється, розробники мереж мають необмежений простір для 

вдосконалення моделей біологічного мозку. 

 

 

2.3.1 Класичні нейронні мережі 

 

 

Розглянемо штучний нейрон. Базовий модуль нейронних мереж 

штучний нейрон моделює чотири основні функції природного нейрона (рис. 

2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Базовий штучний нейрон. 

 

Вхідні сигнали xn зважені ваговими коефіцієнтами з'єднання wn 

додаються, проходять через передатну функцію, генерують результат і 

виводяться. 

У наявних на цей час пакетах програм штучні нейрони називаються 

"елементами обробки" і мають набагато більше можливостей, ніж простий 

штучний нейрон, описаний вище. На рис. 2.3 зображена детальна схема 

спрощеного штучного нейрону. 

Модифіковані входи передаються на функцію сумування, яка 

переважно тільки сумує добутки. Проте можна обрати багато різних операцій, 



51 

 

 

такі як середнє, найбільше, найменше, OR, AND, тощо, які могли б виробляти 

деяку кількість різних значень. Окрім того, більшість комерційних програм 

дозволяють інженерам-програмістам створювати власні функції сумування за 

допомогою підпрограм, закодованих на мові високого рівня). Інколи функція 

сумування ускладнюється додаванням функції активації, яка дозволяє 

функції сумування оперувати в часі. 

 

 

Рисунок 2.3 – Модель "елементу обробки". 

 

В будь-якому з цих випадків, вихід функції сумування надсилається у 

передатну функцію і скеровує весь ряд на дійсний вихід (0 або 1, -1 або 1, або 

яке-небудь інше число) за допомогою певного алгоритму. В існуючих 

нейромережах в якості передатних функцій можуть бути використані 

сигмоїда, синус, гіперболічний тангенс та ін. Приклад того, як працює 

передаточна функція показаний на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Сигмоїдна передаточна функція. 

 

Після обробки сигналу, нейрон на виході має результат передатної 

функції, який надходить на входи інших нейронів або до зовнішнього 

з'єднання, як це передбачається структурою нейромережі. 

Всі штучні нейромережі конструюються з базового формуючого блоку 

– штучного нейрону. Існуючі різноманітності і фундаментальні відмінності, є 

підставою мистецтва талановитих розробників для реалізації ефективних 

нейромереж. 

Інша частина створення і використання нейромереж стосується 

нескінченої кількості зв'язків, що пов'язують окремі нейрони. Групування у 

мозку людини відбувається так, що інформація обробляється динамічним, 

інтерактивним та самоорганізуючим шляхом. Біологічні нейронні мережі 

створені у тривимірному просторі з мікроскопічних компонент і здатні до 

різноманітних з'єднань. Але для створеної людиною мережі існують фізичні 

обмеження. Існуючі на даний час нейромережі є групуванням штучних 

нейронів. Це групування обумовлено створенням з'єднаних між собою 

прошарків. 

На рис. 2.5 показана типова структура штучних нейромереж.  
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Рисунок 2.5 – Діаграма простої нейронної мережі. 

 

Хоча існують мережі, які містять лише один прошарок, або навіть один 

елемент, більшість застосувань вимагають мережі, які містять як мінімум три 

нормальних типи прошарків – вхідний, прихований та вихідний. Прошарок 

вхідних нейронів отримує дані або з вхідних файлів, або безпосередньо з 

електронних давачів. Вихідний прошарок пересилає інформацію 

безпосередньо до зовнішнього середовища, до вторинного комп'ютерного 

процесу, або до інших пристроїв. Між цими двома прошарками може бути 

багато прихованих прошарків, які містять багато нейронів у різноманітних 

зв'язаних структурах. Входи та виходи кожного з прихованих нейронів просто 

йдуть до інших нейронів. 

Напрямок зв'язку від одного нейрону до іншого є важливим аспектом 

нейромереж. У більшості мереж кожен нейрон прихованого прошарку 

отримує сигнали від всіх нейронів попереднього прошарку та звичайно від 

нейронів вхідного прошарку. Після виконання операцій над сигналами, 

нейрон передає свій вихід до всіх нейронів наступних прошарків, 

забезпечуючи шлях передачі вперед (feedforward) на вихід. При зворотному 

зв'язку, вихід нейронів прошарку скеровується до нейронів попереднього 

прошарку (рис. 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Мережа зі зворотнім зв'язком 

 

Шлях, яким нейрони з'єднуються між собою має значний вплив на 

роботу мережі. Більшість пакетів професіональної розробки програмного 

забезпечення дозволяють користувачу додавати, вилучати та керувати 

з'єднаннями як завгодно. Постійно корегуючи параметри, зв'язки можна 

робити як збуджуючими так і гальмуючими. 

Отже, нейронні мережі - це системи штучного інтелекту, здатні до 

самонавчання в процесі вирішення різних задач. 

Розглянемо особливості навчання штучної нейронної мережі. Здатність 

до навчання є фундаментальною властивістю мозку. Процес навчання може 

розглядатися як визначення архітектури мережі і налаштування ваг зв'язків 

для ефективного виконання спеціальної задачі. Нейромережа налаштовує ваги 

зв'язків по наявній навчальній множині. Властивість мережі навчатися на 

прикладах робить їх більш привабливими в порівнянні із системами, які 

функціонують згідно визначеній системі правил, сформульованої експертами.  

Існують три загальні парадигми навчання: "з вчителем", "без вчителя" 

(самонавчання) і змішана. У першому випадку нейромережа має у своєму 

розпорядженні правильні відповіді (виходи мережі) на кожен вхідний 

приклад. Ваги налаштовуються так, щоб мережа виробляла відповіді як 

можна більш близькі до відомих правильних відповідей. Навчання без 

вчителя не вимагає знання правильних відповідей на кожен приклад 
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навчальної вибірки. У цьому випадку розкривається внутрішня структура 

даних та кореляція між зразками в навчальній множині, що дозволяє 

розподілити зразки по категоріях. При змішаному навчанні частина ваг 

визначається за допомогою навчання зі вчителем, у той час як інша 

визначається за допомогою самонавчання. 

Модель будь-нейронної мережі складається, таким чином: 

- з елементів, що обробляють сигнали (нейронів); 

- зв'язків між нейронами; 

- навчальних схем або правил. 

Кожен нейрон мережі володіє власною вагою (позитивною, негативною) 

і так званої функцією активації. Нейрон обробляє вхідні сигнали, 

підсумовуючи входи з вагами і трансформуючи отриманий результат у 

вихідний сигнал за допомогою функції активації (лінійної, нелінійної, 

стохастичної). Нейрони мережі взаємодіють один з одним в залежності від 

топології зв'язків. Останні бувають повними (кожен з кожним), частковими 

(протилежність повної зв'язку), з петлями зворотних зв'язків, без таких. У 

кожній задачі потрібен свій вибір архітектури мережі. Наявність зворотного 

зв'язку впливає на здатність до навчання мережі (покращуючи її), тоді як 

ступінь внутрішніх зв'язків визначає паралелізм обчислень. Коли нейромережі 

стали популярні, вони складалися з одного або двох шарів нейронів - вхідного 

і / або вихідного. Діапазон завдань, що вирішується такими мережами, був 

обмежений. Сучасні багатошарові нейромережі потужніші, зокрема, через те, 

що вони формують внутрішнє представлення задачі в так званих прихованих 

шарах. 

Найбільш популярний алгоритм навчання нейромережі - це зворотне 

розповсюдження помилки, що складається з взаємозв'язаних процесів. У 

прямому процесі вхідний сигнал проходить через мережу, генеруючи певний 

вихід. У зворотному процесі помилка (різниця між бажаним і отриманим 

виходом) передається від вихідних шарів до вхідних з одночасною 

модифікацією зв'язків нейронів так, щоб (при подальшому прогоні інформації 
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через мережу) помилка на вихідному шарі зменшилася. У цьому полягає 

навчання мережі.  

Незважаючи на переваги нейронних мереж в часткових галузях над 

традиційними обчисленнями, існуючі нейромережі є не досконалими 

рішеннями. Вони навчаються і можуть робити "помилки". Окрім того, не 

можна гарантувати, що розроблена мережа є оптимальною мережею. 

Застосування нейромереж вимагає від розробника виконання ряду умов [12]. 

Ці умови включають: 

 множину даних, що включає інформацію, яка може характеризувати 

проблему; 

 відповідно встановлену за розміром множину даних для навчання і 

тестування мережі; 

 розуміння базової природи проблеми, яка буде вирішена; 

 вибір функції суматора, передатної функції та методів навчання; 

 розуміння інструментальних засобів розробника; 

 відповідна потужність обробки. 

Новий шлях обчислень вимагає вмінь розробника поза межами 

традиційних обчислень. Спочатку, обчислення були лише апаратними і 

інженери робили його працюючим. Потім, були спеціалісти з програмного 

забезпечення: програмісти, системні інженери, спеціалісти по базах даних та 

проектувальники. Тепер є нейронні архітектори. Новий професіонал повинен 

мати кваліфікацію відмінну від його попередників. Наприклад, він повинен 

знати статистику для вибору і оцінювання навчальних і тестових множин. 

Логічне мислення сучасних інженерів програмного забезпечення, їх 

емпіричне вміння та інтуїтивне відчуття гарантує створення ефективних 

нейромереж [14]. 
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2.3.2 Рекурентні нейронні мережі 

 

 

Найбільш сучасні (і вважаються найбільш «вдалими») з нейронних 

мереж беруть початок зі структури, званої багатошаровим перцептроном 

(математичної моделі мозку – штучні нейронні мережі прямого поширення з 

проміжними шарами). При цьому з часів своєї появи вони зазнали значних 

змін - і штучні нейронні мережі «нового покоління» влаштовані набагато 

простіше своїх попередників, при тому, що вони дозволяють з успіхом 

вирішувати завдання запам'ятовування послідовностей. Так, наприклад, 

популярна на сьогоднішній день мережа Елмана влаштована таким чином, що 

зворотний сигнал з внутрішнього шару надходить не на «головні» вхідні 

нейрони, а на додаткові входи - так званий контекст. Ці нейрони зберігають 

інформацію про попередній вхідний вектор (стимул); виходить, що вихідний 

сигнал (реакція мережі) залежить не тільки від поточного стимулу, а й від 

попереднього (рис. 2.7). 

На практиці тимчасові ряди мають сильну зашумленість - що, природно, 

викликає проблеми при спробі прогнозування. Знизити ступінь помилки 

дозволяє використання колекцій мереж прямого поширення - однак це суттєво 

збільшує не тільки складність самої структури, але і час її навчання. 
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Рисунок 2.7 – Мережа Елмана. 

 

Метод з використання рекурентних мереж успішно використовується 

для прогнозування фінансово економічних процесів, оскільки саме рекурентна 

мережа вивчає закономірності в послідовності величин, що необхідно для 

роботі з тимчасовими рядами. Недоліком такої мережі є тривалий час 

навчання. Пошарові мережі, на кожен ідентичний вхідний патерн 

відповідають одним і тим же патерном на виході. Рекурентні мережі можуть 

відповідати на один і той же вхідний патерн по-різному, в залежності від того, 

який патерн був попереднім. Таким чином, на них суттєво впливає 

послідовність навчальних прикладів. Іншими словами, рекурентні мережі 

можуть бути навчені так само, як стандартні мережі зі зворотним 

розповсюдженням помилки, проте навчальні приклади повинні бути 

впорядковані і не можуть пропонуватися мережі в випадково вибраному 

порядку. Істотна різниця з пошаровими мережами полягає в наявності у 

мережі Елмана - Джордана додаткового блоку, що зберігає інформацію про 
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попередні входи. Він може бути інтерпретований як блок довготривалої 

пам'яті нейромережі. 

Нейрони прихованого шару мережі Елмана - Джордана мають 

логістичну функцію активації 

 

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

 

тоді як нейрони вихідного шару мають лінійною функцією активації. 

Така комбінація дозволяє апроксимувати будь-яку функцію з кінцевим числом 

розривів із заданою точністю. По суті, єдиною вимогою до мережі є достатня 

кількість нейронів в прихованому шарі, оскільки їх число повинне зростати 

пропорційно складності аналізованих даних. 

Найбільш важким у використанні нейромереж є вибір моменту зупинки 

навчання. Якщо мережу навчати недовго, то вона не вивчить закономірності у 

вибірці навчальних прикладів. Якщо мережу навчати занадто довго, то вона 

вивчить приклади з шумами з як завгодно високою точністю, але виявиться 

нездатною узагальнювати приклади (тобто буде діяти схожим чином на даних, 

що не входили в навчальну множину). 

Використання рекуррентной мережі Елмана дозволяє вирішувати задачу 

прогнозування навіть на сильно зашумлених тимчасових рядах (це особливо 

важливо для бізнесу). У загальному випадку ця штучна нейронна мережа є 

структурою з трьох шарів, а також набору додаткових «контекстних» 

елементів (входів). Зворотні зв'язки йдуть від прихованого шару до цих 

елементів; кожна зв'язок має фіксований вагу, що дорівнює одиниці. На 

кожному часовому відрізку вхідні дані розподіляються по нейронам в прямому 

напрямку; потім на них застосовується навчальне правило. Завдяки 

фіксованим зворотним зв'язкам, контекстні елементи завжди зберігають копію 

значень з прихованого шару за попередній крок (оскільки вони 

відправляються в зворотному напрямку ще до застосування навчального 
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правила). Таким чином, шум тимчасового ряду поступово нівелюється, і разом 

з ним мінімізується і помилка: ми отримуємо прогноз, який в загальному 

випадку буде точніше, ніж результат класичного підходу, що західні роботи 

підтверджують експериментально. 

 

 

2.3.3 Нейронні мережі типу LSTM 

 

 

Одна з ідей, яка робить рекурентні нейронні мережі настільки 

привабливими, полягає в тому, що вони могли б використовувати отриману в 

минулому інформацію для поточних завдань. Наприклад, вони могли б 

використовувати попередні кадри відео для розуміння наступних. Якби РНС 

могли це робити, вони були б украй корисні. Але чи можуть вони? Залежить 

від ситуації. 

Іноді нам досить недавньої інформації, щоб виконувати поточну задачу. 

Наприклад, уявімо модель мови, яка намагається передбачити наступне слово, 

ґрунтуючись на попередніх. Якщо ми намагаємося передбачити останнє слово 

в реченні "Хмари на небі", нам не потрібен більше ніякого контексту - досить 

очевидно, що в кінці речення мова йде про небо. У таких випадках, де 

невеликий проміжок між необхідною інформацією і місцем, де вона потрібна, 

рекурентні нейронні мережі можуть навчитися використовувати інформацію, 

отриману раніше (рис. 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Загальна схема рекурентної нейронної мережі. 

 

Але також бувають випадки, коли нам потрібен більш широкий 

контекст. Припустимо, потрібно передбачити останнє слово в тексті "Я виріс 

у Франції ... Я вільно розмовляю французькою". Недавня інформація підказує, 

що наступне слово, ймовірно, назва мови, але якщо ми хочемо уточнити, 

якого саме, нам потрібен попередній контекст аж до інформації про Францію. 

Зовсім рідко проміжок між необхідною інформацією і місцем, де вона 

потрібна, стає дуже великим. 

На жаль, при зростанні проміжку, рекурентні мережі стають нездатні 

навчитися поєднувати інформацію (рис. 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Рекурентні мережі з великими проміжками. 

 

Теоретично, рекурентні нейронні мережі здатні обробляти такі 

довготривалі залежності. Людина може ретельно підібрати їх параметри, щоб 

вирішувати іграшкові проблеми такої форми. На жаль, на практиці, не схоже, 
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щоб рекурентні нейронні мережі були здатні розв’язати таку проблему. 

Проблема була глибоко вивчена Хохрейтером (Hochreiter) (1991) і Бенджі і ін. 

(1994). Їм вдалося знайти деякі досить фундаментальні причини, чому це 

може бути важко. На щастя, нейронні мережі типу LSTM не мають цієї 

проблеми. 

Мережі довго-короткостроковій пам'яті (Long Short Term Memory) - 

зазвичай просто називають "LSTM" - особливий вид РНМ, здатних до 

навчання довгостроковим залежностям. Вони були запропоновані 

Хохрейтером і Шмідхубер (Schmidhuber) (1997) і доопрацьовані і 

популяризовані іншими в подальшій роботі. Вони працюють неймовірно 

добре на великій різноманітності проблем і в даний момент широко 

застосовуються. 

LSTM спеціально спроектовані таким чином, щоб уникнути проблеми 

довгострокових залежностей. Запам'ятовувати інформацію на тривалий період 

часу - це практично їх поведінка за замовчуванням, а не щось таке, що вони 

тільки намагаються зробити. 

Все рекурентні нейронні мережі мають форму ланцюга повторюваних 

модулів (repeating module) нейронної мережі. У стандартній РНМ ці 

повторювані модулі будуть мати дуже просту структуру, наприклад, всього 

один шар гіперболічного тангенса (tanh) (рис. 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Структура повторюваного модуля РНМ. 
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LSTM теж мають таку ланцюгову структуру, але повторюваний модуль 

має іншу побудову. Замість одного нейронного шару їх чотири, причому вони 

взаємодіють особливим чином (рис. 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Структура повторюваного модуля LSTM. 

 

У діаграмі вище кожна лінія передає цілий вектор від виходу одного 

вузла до входів інших. Рожеві кола представляють поточкові оператори, такі 

як додавання векторів, в той час, як жовті прямокутники - це навчені шари 

нейронної мережі. Лінії, що зливаються позначають конкатенацію, в той час 

як розгалужені лінії позначають, що їх вміст копіюється, і копії 

відправляються в різні місця. Ключ до LSTM - клітинний стан (cell state) - 

горизонтальна лінія, що проходить крізь верхню частину діаграми. Клітинний 

стан - це щось типу стрічки конвеєра. Вона рухається прямо вздовж всього 

ланцюга тільки з невеликими лінійними взаємодіями. Інформація може просто 

текти по ній без змін (рис. 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Клітинний стан LSTM. 

 

LSTM має здатність видаляти або додавати інформацію до клітинного 

стану, проте ця здатність ретельно регулюється структурами, що називаються 

вентилями (gates). 

Вентилі - це спосіб вибірково пропускати інформацію. Вони складені з 

сигмоїдного шару нейромережі і операції поточкового множення (pointwise 

multiplication) (рис. 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Приклад вентилю LSTM. 

 

Сигмоїдний шар подає на вихід числа між нулем і одиницею, описуючи 

таким чином, наскільки кожен компонент повинен бути пропущений крізь 

вентиль. Нуль - "нічого не пропускати", один - "пропускати все". 

LSTM має три таких вентиля, щоб захищати і контролювати клітинний 

стан. 



65 

 

 

Першим кроком в LSTM треба вирішити яку інформацію ми збираємося 

викинути з клітинного стану. Це рішення приймається сигмоїдним шаром, що 

називається "забуваючим вентилем" ("forget gate layer"). Він дивиться на h(t-1) 

і x(t) і подає на вихід число між 0 і 1 для кожного числа в клітинному стані C(t-

1). Одиниця означає "збережи це повністю", в той час як нуль означає 

"позбудься цього повністю" (рис. 2.14). 

Повертаючись до прикладу мовної моделі, яка намагається передбачити 

наступне слово, ґрунтуючись на всіх попередніх, бачимо що у такій проблемі 

клітинний стан може включати рід підмета, що дозволить використовувати 

правильні форми займенників. Коли ми бачимо новий підмет, ми забуваємо 

рід попереднього підмета. 

 

Рисунок 2.14 – Забуваючий вентиль LSTM. 

 

Наступним кроком треба вирішити, яку нову інформацію ми збираємося 

зберегти в клітинному стані. Цей крок складається з двох частин. По-перше, 

сигмоїдний шар, що називається "вхідним вентилем" ("input gate layer"), 

вирішує, які значення ми оновимо. Далі, шар гірпеболічного тангенса створює 

вектор кандидатів на нові значення C(t), який може бути доданий до стану. На 

наступному кроці ми з'єднаємо ці дві частини, щоб створити оновлення для 

стану (рис. 2.15). 
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У прикладі з нашої мовної моделлю ми б хотіли додати рід нового 

підмета до клітинного стану, щоб замінити рід старого, який ми повинні 

забути. 

 

Рисунок 2.15 – Вхідний вентиль LSTM. 

 

 Далі необхідно оновити старий клітинний стан, C(t-1), новим клітинним 

станом C(t). Всі рішення вже прийняті на попередніх кроках, залишилося 

тільки зробити це. Ми множимо старий стан на f(t), забуваючи все, що ми 

раніше вирішили забути. Далі ми додаємо i(t) * C(t). Це нові кандидати в 

значення, масштабовані відповідно до того, як сильно ми вирішили оновити 

кожне значення стану (рис. 2.16). 

У випадку з мовної моделлю, це якраз те місце, де ми втрачаємо 

інформацію про рід старого підмета і додаємо нову інформацію, як вирішили 

на попередніх кроках. 
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Рисунок 2.16 – Оновлення клітинного стану LSTM. 

 

Нарешті, нам потрібно вирішити, який результат ми збираємося подати 

на вихід. Цей результат буде заснований на нашому клітинному стані, але буде 

його відфільтрованою версією. Спочатку ми запускаємо сигмоїдний шар, який 

вирішує, які частини клітинного стану ми збираємося відправити на вихід. 

Потім ми пропускаємо клітинний стан крізь гіперболічний тангенс (tanh) (щоб 

вмістити значення в проміжок від -1 до 1) і множимо його на вихід сигмоїдного 

вентиля, так що ми відправляємо на вихід тільки ті частини, які ми хочемо 

(рис. 2.17). 

У прикладі з мовною моделлю, якщо вона тільки що бачила підмет, вона 

могла б подати на вихід інформацію, що відноситься до дієслова (в разі, якщо 

таке слово саме дієслово). Наприклад, вона, можливо, подасть на вихід число 

підмета (єдине або множинне). Таким чином, ми будемо знати, яка форма 

дієслова повинна бути підставлена (якщо звичайно далі йде саме дієслово). 
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Рисунок 2.17 – Формування виходу LSTM шару. 

 

Один з популярних варіантів LSTM, запропонований Герсом і 

Шмідгубером (Gers & Schmidhuber) у 2000 додає "оглядові з'єднання" 

("peephole connections") (рис. 2.18). Це означає, що ми дозволяємо вентилям 

"підглядати" за клітинним станом. 

 

Рисунок 2.18 – «Оглядові з'єднання» LSTM шару. 

 

Діаграма вище додає очі (оглядові отвори) для всіх вентилів, але в 

багатьох публікаціях ви зустрінете лише деякі з них, а не всі відразу. 

Інша варіація - використання спарених забуваючих і вхідних вентилів 

(рис. 2.19). Замість того, щоб незалежно вирішувати що забути і куди ми 

повинні додати нову інформацію, ми приймаємо ці рішення одночасно. Ми 
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забуваємо щось тільки в тому випадку, коли ми отримуємо щось інше на це 

місце. Ми отримуємо на вхід нові значення тільки коли забуваємо щось старе. 

 

Рисунок 2.19 – Спарені забуваючі і вхідні вентилі. 

 

Дещо більш істотно відрізняється від LSTM вентильна рекурентна 

одиниця (Gated Recurrent Unit) або GRU, запропонована Чо (Cho) та ін в 2014 

(рис 2.20). Вона поєднує забуваючі і вхідні вентилі в один "відновлювальний 

вентиль" ("update gate"). Вона також зливає клітинний стан з прихованим 

шаром і вносить деякі інші зміни. Модель, що виходить в результаті, простіше, 

ніж звичайна модель LSTM і вона набирає популярність. 

 

Рисунок 2.20 – Gated Recurrent Unit. 

 

Це тільки деякі з найбільш популярних варіантів LSTM. Є безліч інших, 

наприклад глибинно-вентильні РНМ (Depth Gated RNNs) Яо (Yao) і ін. (2015). 
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Існує і зовсім інший підхід до вивчення довготривалих залежностей, 

наприклад годинні РНМ (Clockwork RNNs) Коутніка (Koutnik) і ін. (2014 

року). 

Який з цих варіантів найкращий? Чи мають ці відмінності якесь 

значення? Греффі (Greff) і ін. (2015) зробили чудове порівняння популярних 

варіантів і виявили, що вони все приблизно однакові. Джозефовіч (Jozefowicz) 

і ін. (2015) протестували понад тисячу архітектур РНМ і виявили, що деякі з 

них працюють краще, ніж LSTM на певних завданнях. 

 

 

2.4 Загальна методика побудови моделей фінансово економічних 

процесів 

 

 

В даній роботі пропонується використовувати сучасну аналітичну 

методологію SEMMA (Sampling, Exploring, Modifying, Modeling, Assessing). 

Дана методологія добре орієнтована на побудову моделей фінансово-

економічних процесів, для яких, як правило, набагато складніше поставити 

експеримент та отримати інформативні експериментальні дані в достатньому 

обсязі. 

1. Sampling – відбір і завантаження даних в проект. На даному етапі 

проводиться ретельний відбір даних, фільтрація, видалення пропусків та 

пошкоджених або некоректних даних, приведення до найбільш зручного 

вигляду, підготовка остаточної «вітрини даних» до роботи. Формально, можна 

виділити наступні операції на цьому етапі: 

– нормування та візуальна перевірка даних і, при необхідності, їх 

корегування; нормування даних означає їх логарифмування або 

приведення до зручного діапазону їх зміни, наприклад, від 0 до 1; від   – 1 

до +1; від +10 до –10 і т.і.; 
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– корегування даних полягає у заповненні пропусків та зменшенні 

викидів (екстремальних імпульсних значень), що виходять за основний 

діапазон значень змінних; 

– бутстреп аналіз з метою збільшення обсягів вибірок; 

– заміна некоректних вимірів інтерпольованими або усередненими 

даними; 

– формування перших або різниць вищих порядків, які необхідні для 

аналізу відповідних складових процесу, представленого часовим рядом; 

– ортогональні перетворення та цифрова фільтрація даних з метою 

вилучення шумових складових. 

2. Exploring – розуміння суті даних, пошук трендів, аномалій та 

взаємозв’язків. Для цього використовується візуалізація, кластеризація та 

асоціація даних. Також використовуються тести на тренд та на 

гетероскедастичність для розуміння належності досліджуваного процесу до 

певного класу нестаціонарності. 

Однією з проблем при визначенні структури моделі є встановлення 

факту наявності нелінійностей в досліджуваному процесі та їх типу. Для 

розв’язання цієї проблеми обов’язково використовують візуальний аналіз 

даних та формальні тести на наявність нелінійностей. Досвідченому фахівцю 

з моделювання візуальний аналіз дозволяє швидко виявити наявність ділянок 

з лінійним або нелінійним трендом, в якійсь мірі наявність 

гетероскедастичності та значних викидів (імпульсів), які можуть суттєво 

впливати на якість моделі. Існує також ряд формальних тестів на наявність 

нелінійності. 

Автоматично оцінює структуру математичної моделі метод групового 

урахування аргументів, запропонований академіком О.Г. Івахненком 

(Київський інститут кібернетики). Цей метод вже багаторазово застосовували 

до опису широкого класу процесів з метою оцінювання прогнозів та 

керування. Його успішно застосовують і сьогодні до моделювання процесів 

різної природи з нелінійностями та нестаціонарностями. Подальшим 
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розвитком даного методу є нечіткий МГУА, який ґрунтується на нечіткому 

представленні параметрів оцінюваної моделі. 

Загалом, задача встановлення наявності та визначення типу нелінійності 

залишається важливим предметом дослідження. 

3. Modifying – модифікування даних шляхом створення, вибору та 

перетворення змінних. Остаточне перетворення вихідних даних, розбиття 

вибірки на навчальну і тестову. 

4. Modeling – складається з аналітичних інструментів, що призначені для 

побудови математичних моделей, що дають бажаний результат. 

5. Assessing – дозволяє будувати графіки та використовувати критерії 

для оцінки корисності та надійності отриманих в процесі data mining 

результатів [2]. 

 

 

2.5 Критерії якості (адекватності) математичних моделей і прогнозів   

 

 

Критерії адекватності моделі дозволяють оцінити окремо значимість 

коефіцієнтів математичної моделі в статистичному сенсі, визначити 

інтегральну похибку моделі стосовно вихідного часового ряду, встановити 

наявність кореляції між значеннями помилки моделі (нагадуємо, що вони 

повинні бути некорельованими), а також визначити ступінь адекватності 

моделі фізичному процесу в цілому. Розглянемо такі статистичні параметри, 

що входять в цю множину. 

t-статистика Стьюдента. Значимість кожного коефіцієнта регресії в 

статистичному сенсі визначають за допомогою статистики, що, як правило, 

обчислюється всіма пакетами статистичних програм за формулою: 

 

𝑡𝑎 =
�̂�−𝑎0

𝑆𝐸𝑎
 ,

      

(2.49) 

t
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де �̂� – оцінка коефіцієнту, яка отримана за допомогою пакета;  нуль-

гіпотеза у відношенні значення цього коефіцієнту (звичайно );  

стандартна похибка оцінки коефіцієнта, що обчислюється пакетом. Очевидно, 

що чим менше значення стандартної похибки, тим кращою є оцінка 

коефіцієнта для моделі.  

Для визначення значимості коефіцієнта необхідно знати довжину 

вибірки , число оцінюваних параметрів  і задатися рівнем значимості  

(звичайно задаються  або ). Рівень значимості, рівний 

5 %, означає, що при оцінюванні регресії ми допускаємо, що помилкове 

прийняття рішення про значимість оцінок можливо в 5 % випадків. Ці 

параметри дозволяють вибрати по таблицях значення . Якщо 

, то нуль-гіпотеза про не значимість коефіцієнта 

приймається; у протилежному випадку вона відхиляється і коефіцієнт 

вважається значимим. Оскільки значення статистики  обернено пропорційна 

стандартній похибці , то чим більшим буде значення , тим більш 

високим буде значимість конкретного коефіцієнта.  

Коефіцієнт детермінації . Мірою інформативності часового ряду 

часто використовують його дисперсію. Коефіцієнт  – це відношення 

дисперсії тієї частини часового ряду основної змінної, що описується 

отриманим рівнянням, до вибіркової дисперсії цієї змінної. Він обчислюється 

за формулою: 

 

𝑅2 =
𝑣𝑎𝑟(�̂�)

𝑣𝑎𝑟(𝑦)
 

     

(2.50) 

 

Очевидно, що для адекватної моделі коефіцієнт детермінації повинен 

прямувати до одиниці, тобто: . 
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Середньоквадратична похибка моделі RMSE, тобто 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ [�̂�(𝑘)−𝑦(𝑘)]2𝑁

𝑘=1

𝑁
      (2.51)   

 

Середня абсолютна похибка моделі MAE, тобто 

 

𝑀𝐴𝐸 =
∑ |�̂�(𝑘)−𝑦(𝑘)|𝑁

𝑘=1

𝑁
      (2.52)   

 

Середня абсолютна похибка моделі в процентах MAPE, тобто 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100%

𝑁
∑ |

�̂�(𝑘)−𝑦(𝑘)

𝑦(𝑘)
|𝑁

𝑘=1  ,     (2.53)   

 

де �̂�(𝑘) – прогнозоване за моделлю значення; 

𝑦(𝑘) – реальне вимірювання;  довжина вибірки.  

Очевидно, що з можливих кандидатів необхідно вибирати ту модель, для 

якої RMSE, MAE та MAPE приймають мінімальне значення. 

Інформаційний критерій Акайке (AIC). Цей  критерій враховує суму 

квадратів похибок, число вимірювань  і число оцінюваних параметрів : 

 

 

    (2.54) 

 

Очевидно, що для кращої моделі критерій має менше значення, оскільки 

він залежить від суми квадратів похибок (СКП). Проте, крім СКП, даний 

критерій враховує довжину вибірки і число оцінюваних параметрів, що робить 

його більш інформативним [2]. 
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Висновки до розділу 

 

 

В даному розділі розглянуто основні моделі, використані для опису 

детермінованого тренду, серед яких найбільш уживаний та простий варіант – 

опис за допомогою поліномів від часу. Виконано огляд існуючих методів 

моделювання і прогнозування нестаціонарних процесів та проведено аналіз 

їх переваг та недоліків. 

Серед моделей для інтегрованих процесів, моделі АР, АРКС та АРІКС 

мають чіткий, теоретично обґрунтованій алгоритм, за яким можна 

побудувати якісну модель. В якості альтернативних підходів запропоновано 

використання методу групового урахування аргументів та нейронних мереж, 

кожний з яких має свої унікальні особливості за рахунок принципово іншої 

структури та методики побудови моделі. Перевагою МГУА є те, що його 

можна застосовувати навіть коли кількість вибірки менша за кількість 

вхідних параметрів. Також метод дозволяє побудувати об’єктивну модель без 

потреби задавання структури моделі. Недоліком МГУА відзначена 

ресурсоємність цього методу, яка не дозволяє його застосувати в широкому 

колі задач, зокрема в режимі реального часу.  

Одним з ефективних альтернативних підходів є технологія штучних 

нейронних мереж. Методи, з використанням нейронних мереж, істотно 

відрізняються від розглянутих вище, оскільки нейронні мережі являють 

собою системи, здатні навчатися на досвіді і адаптуватися до змін 

середовища. Нейронні технології мають наступні переваги: можливість 

нелінійного моделювання, стійкість до інформаційних перешкод і здатність 

до узагальнення на основі прикладів. Нейромережі дозволяють будувати 

доволі точні та потужні моделі, навіть там, де потрібний якісний аналіз 

взаємозв’язків факторів, що впливають на результат. Однак їх побудова 

також пов’язана з великими обчислювальними труднощами. 
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РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ ДЛЯ ПОБУДОВИ 

МОДЕЛЕЙ ВИБРАНИХ ПРОЦЕСІВ 

3.1 Формулювання вимог до системи 

 

 

Після порівняльного аналізу існуючих програмних додатків для аналізу 

нестаціонарних процесів та враховуючи особливості задач, що виникають 

при побудові нелінійних моделей, а також досвід роботи з фінансово-

економічними даними дозволяє нам висунути ряд вимог до системи для 

виконання обчислювальних задач в рамках даної роботи. 

 

 

3.1.1. Вимоги користувача до системи 

 

 

Для системи, що створена в рамках даної роботи, виходячи з сучасних 

особливостей програмних додатків сформовані наступні вимоги 

користувача:  

 можливість синхронізації з базами даних підприємства;   

 можливість синхронізації з системами керування ресурсами 

підприємства; 

 можливість перегляду можливостей і вибору різних варіантів 

планування замовлення товару; 

 можливість робити автозамовлення товару; 

 можливість перегляду наочних візуальних звітів із стану роботи 

системи та підприємства; 
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3.1.2. Функціональні вимоги 

 

 

Для системи сформовані наступні функціональні вимоги: 

 побудова моделей прогнозування нестаціонарних часових рядів: 

ARIMA, МГУА, нейронні мережі типу LSTM; 

 оцінювання параметрів моделі основного процесу в загальному 

випадку; 

 автоматичне оцінювання якості моделі та рекомендація щодо вибору 

кращої з множини кандидатів;  

 вибір кращої моделі, можливість налаштування основного критерію;  

 застосування кількох критеріїв для оцінювання якості прогнозу; 

 застосування інтегрального критерію якості для визначення 

оптимальної моделі; 

 автоматичне оцінювання якості прогнозу;  

 

 

3.1.3 Основні технічні вимоги для коректної роботи системи  

 

 

Дані підприємства знаходяться в хмарному середовищі Microsoft Azure 

– в Azure SQL базах даних. Для роботи системи необхідна наявність підписки 

Microsoft Azure з віртуальною машиною: 

 операційна система: Linux Ubuntu 16.04 LTS; 

 процесор Intel Xeon з 6 ядрами E5-2690v3 або більше;  

 оперативна пам'ять: 56 Гб або більше; 

 вільний  дисковий  простір: 380 Гб SSD типу або більше;  

 платформа Microsoft R Server; 

 платформа Tensorflow. 
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3.2 Розробка архітектури і функціональної схеми системи 

 

 

В рамках даної роботи буда розроблена комп'ютерна система, яка 

шляхом збору і аналізу великої кількості інформації може впливати на процес 

ухвалення рішень організаційного плану в бізнесі чи підприємництві. 

Інтерактивні системи дозволяють керівникам отримати корисну інформацію 

з першоджерел, проаналізувати її, а також виявити існуючі бізнес-моделі для 

вирішення певних завдань [25]. 

У відповідності до розробленої методики побудови моделей 

нестаціонарних процесів була запропонована архітектура системи для 

забезпечення проведення відповідного аналізу реальних фінансово-

економічних процесів. 

Розглянемо загальну архітектуру системи (рис. 3.1). Компоненти 

системи використовують потужності хмарної платформи Microsoft Azure. 

Джерелом даних з транзакціями продаж виступає Azure SQL база даних. 

Завдяки ODBC драйверам система моделювання та прогнозування, що 

знаходиться на потужній налаштованій віртуальній машині Azure DSVM 

може обмінюватись даними з базою. Необхідну регулярність (раз на день, раз 

на тиждень, раз на місяць тощо) завантаження нових даних та створення 

нових моделей забезпечує служба Azure Automation, що має відповідні 

налаштування. Результати прогнозування відправляються у відповідному 

вигляді або до систем планування ресурсів (LS Retail, NAV), або у Microsoft 

Power BI у вигляді наочних графічних візуальних звітів та діаграм. 
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Рисунок 3.1 – Загальна архітектура системи прогнозування попиту. 

 

Архітектура створеної системи прогнозування, що працює на 

віртуальній машині  налічує наступні рівні (рис 3.2): 

а) завантаження і обробка даних; 

б) аналіз даних; 

в) побудова та вибір кращої моделі; 

г) прогнозування. 

Розглянемо кожен із перерахованих рівнів: 

 перший рівень надає можливість завантаження даних шляхом імпорту 

із бази даних підприємства. Після чого можливе перетворення даних, 

з метою усунення їх помилковості чи надлишковості, підготовка даних 

до аналізу; 

 другий рівень забезпечує можливість  візуальної оцінки даних, 

проведення статистичного аналізу. 
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 третій рівень надає засоби для побудови моделей для аналізу 

нестаціонарних процесів. Надає можливість оцінки параметрів якості 

моделі для вибору кращої. 

 четвертий рівень реалізує динамічне та статистичне прогнозування на 

базі створеної моделі. 
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Рисунок 3.2 – Функціональна схема системи прогнозування 

попиту. 
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3.3 Вибір інструментальної платформи для реалізації системи 

 

 

Основними вимогами при виборі інструментальної платформи були 

наявність бібліотек для ефективної роботи з великими масивами даних, а 

також для роботи з регресійними моделями, МГУА та нейронними мережами. 

Важливим фактором є універсальність платформи, можливість інтеграції з 

різними сервісами та джерелами даних, простота та зручність мови 

програмування. 

Ці вимоги поєднуються у системі для розробки аналітичних систем та 

програмних продуктів R Studio з використанням інструментарію Microsoft R 

Open. Це розповсюджена система серед аналітиків, що дає можливість 

користуватися при необхідності бібліотеками для виконання різних задач 

моделювання та прогнозування, обробляти великі масиви даних, 

інтегруватись з багатьма іншими системами. 

Оскільки головне призначення системи - автоматизоване створення 

моделей і прогнозів, вона не має власного графічного інтерфейсу, проте може 

бути зручно інтегрована з різними системами планування ресурсів на 

підприємстві. На рис 3.3. зображене вікно популярної системи планування 

ресурсами підприємства LS Retail з інтегрованим у неї модулем прогнозування 

з нашої системи. Інтеграція можлива також наприклад з Microsoft Dynamics 

NAV, AX, SAP та іншими подібними системами. 
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Рисунок 3.3 – Інтеграція системи з LS Retail. 

 

 

Рисунок 3.4 – Візуалізація прогнозу та безпечного рівня залишку. 

 

На рисунку 3.4 зображений приклад зручної графічної візуалізації, що 

дозволяє особі, що приймає рішення бачити поточні продажі товарів, 

прогнозований попит, поточний залишок на складі та безпечний рівень 
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залишку. Маючи таку інформацію в будь-який момент часу у зручному 

вигляді, керівники відділу продаж можуть швидко та точно приймати складні 

стратегічні рішення. 

 

 

Висновки до розділу 

 

 

В даному розділі виконаний опис розробленої в рамках даної 

магістерської дисертації системи для побудови математичних моделей, що 

описують нестаціонарні процеси, запропонована архітектура системи для 

аналізу, моделювання та прогнозування економетричних даних. 

Виходячи з виявлених недоліків та переваг розглянутих існуючих 

популярних економетричних пакетів,  можна  сформулювати основні 

напрямки  роботи при створенні робочої програми. Потрібно створити 

програму з можливістю інтеграції з усіма ресурсами підприємства. При 

цьому важливо охопити головні напрямки побудови моделей нестаціонарних 

процесів, з можливістю автоматичного налаштування їх параметрів, а також 

кінцевого порівняння результатів. 

Створена система в рамках даної дипломної роботи призначена  для 

моделювання та прогнозування попиту на споживчі товари. Дана програма в 

своїй основі використовує моделі ARIMA, МГУА та нейронні мережі типу 

LSTM. 

Запропонована система задовольняє основним вимогам для додатків, 

що призначені для роботи з економетричними даними: зручно і ефективно 

використовує будь-які дані і просто будує відповідні моделі. Система 

призначена для надання допомоги ОПР, мета створеної системи – 

підвищення якості та ефективності рішень. 

Перевагою системи є автоматизованість та інтегрованість з усіма 

системами підприємства, а також оперативність у зв'язку з ефективною 
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архітектурою з використанням хмарних потужностей Microsoft Azure, та 

мовою програмування Microsoft R Open, а також з відсутністю необхідності 

перезавантажувати дані в спеціалізовану систему. З недоліків можна 

відзначити відсутність власного інтерфейсу та вимогливість до 

обчислювальних ресурсів. 
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РОЗДІЛ 4 ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ВИБРАНИХ ПРОЦЕСІВ І АНАЛІЗ 

ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

4.1 Побудова регресійних моделей 

 

 

Для побудови моделей візьмемо щоденні дані з продажу напоїв одного 

з магазинів деякого українського підприємства з 1-го червня 2015 року по 30-

те березня  2017 року (рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Графік щоденних даних з продажів напоїв. 

 

Проведемо тест Дікі-Фуллера на нестаціонарність, щоб перевірити, чи 

треба перед подальшими дослідженнями та моделюванням виконати 

попередню обробку даних, щоб видалити відповідний тренд з ряду. 

Тест Дікі-Фуллера показує, що ряд має першого порядку, тож треба 

використати диференціювання ряду першого порядку для видалення тренду 

(рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Графік щоденних даних з продажів напоїв з видаленим 

трендом. 

 

Побудуємо також графіки АКФ та ЧАКФ для аналізу ряду на наявність 

авторегресійних залежностей (рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Графіки АКФ та ЧАКФ досліджуваного ряду. 

 

Використаємо написаний алгоритм для автоматичного вибору 

найкращих лагових компонент, мінімізуючи критерій Акайке. Побудуємо 

відповідну модель (рис 4.4). Графіки реального і прогнозованого попиту за 

допомогою регресійних моделей зображено на рисунку 4.5. 

 

 

Рисунок 4.4 – Статистичні характеристики побудованої регресійної моделі. 
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Рисунок 4.5 – Порівняльний графік реальних та прогнозованих значень 

регресійної моделі для 2го магазину. 

 

В загальному вигляді на основі отриманнях рівнянь повна АРІКС(2,1,2) 

модель для досліджуваного часового ряду  записується як: 

 

𝑦(𝑘) = 𝑑𝑦(𝑘) + 𝑦(𝑘 − 1),     (4.1) 

 

де 𝑑𝑦(𝑘) = 0.9735 ⋅ 𝑑𝑦(𝑘 − 1) −  0.5494 ⋅ 𝑑𝑦(𝑘 − 2) − 

− 1.195 ⋅ 𝑚𝑎(𝑘 − 1) + 0.3221 ⋅ 𝑚𝑎(𝑘 − 2); 

 

За допомогою побудованої регресійної моделі будо побудовано прогноз 

на 22 дні вперед (рис 4.6). Обчислені значення критеріїв якості наведено у 

порівняльній таблиці в кінці розділу. 
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Рисунок 4.6 – Прогноз продажу регресійною моделлю на 22 дні для 2го 

магазину. 

 

За допомогою системи, що працює за розробленою методикою було 

побудовано моделі і прогнози для всіх магазинів. Наведемо ще приклади 

роботи для 12го і 18го магазинів. Відповідно, для 12го магазину маємо 

модель (рис. 4.7). Графіки реального і прогнозованого попиту за допомогою 

регресійних моделей зображено на рисунку 4.8. 

 

 

Рисунок 4.7 – Статистичні характеристики побудованої регресійної моделі 

для 12го магазину. 
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Рисунок 4.8 – Порівняльний графік реальних та прогнозованих 

значень регресійної моделі для 12го магазину. 

 

В загальному вигляді на основі отриманнях рівнянь повна АРІКС(2,1,2) 

модель для досліджуваного часового ряду  записується як: 

 

𝑦(𝑘) = 𝑑𝑦(𝑘) + 𝑦(𝑘 − 1),     (4.2) 

 

де 𝑑𝑦(𝑘) = 1.0028 ⋅ 𝑑𝑦(𝑘 − 1) −  0.6072 ⋅ 𝑑𝑦(𝑘 − 2) − 

− 1.2598 ⋅ 𝑚𝑎(𝑘 − 1) + 0.3771 ⋅ 𝑚𝑎(𝑘 − 2); 

 

За допомогою побудованої регресійної моделі будо побудовано прогноз 

на 23 дні вперед (рис 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Прогноз продажу регресійною моделлю на 23 дні для 12го 

магазину. 

Для 18го магазину маємо модель (рис. 4.10). Графіки реального і 

прогнозованого попиту за допомогою регресійних моделей зображено на 

рисунку 4.11. 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Статистичні характеристики побудованої регресійної моделі 

для 18го магазину. 



93 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Порівняльний графік реальних та прогнозованих 

значень регресійної моделі для 18го магазину. 

В загальному вигляді на основі отриманнях рівнянь повна АРІКС(3,1,2) 

модель для досліджуваного часового ряду  записується як: 

 

𝑦(𝑘) = 𝑑𝑦(𝑘) + 𝑦(𝑘 − 1),     (4.3) 

 

де 𝑑𝑦(𝑘) = 0.9095 ⋅ 𝑑𝑦(𝑘 − 1) −  0.5765 ⋅ 𝑑𝑦(𝑘 − 2) − 

−0.3148 ⋅ 𝑑𝑦(𝑘 − 3) −  1.2950 ⋅ 𝑚𝑎(𝑘 − 1) + 0.8588 ⋅ 𝑚𝑎(𝑘 − 2); 

 

За допомогою побудованої регресійної моделі будо побудовано прогноз 

на 23 дні вперед (рис 4.12). 
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Рисунок 4.12 – Прогноз продажу регресійною моделлю на 23 дні для 18го 

магазину. 

 

4.2 Побудова моделей МГУА 

 

 

Було досліджено моделювання та прогнозування за допомогою МГУА. 

Використано класичний алгоритм МГУА з 4-ма часовими лагами в якості 

вхідних параметрів, та 3-ма шарами умовної мережі. В якості часткових описів 

використовується одночасно 4 типи функцій: поліноміальна, експоненційна, 

радиально-базисна та гіперболічний тангенс, з яких потім вибирається 

найкраща після порівняння моделей за MSE. Графіки реального і 

прогнозованого попиту за допомогою МГУА зображено на рис. 4.13-4.15. 
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Рисунок 4.13 – Графіки реального і прогнозованого попиту за допомогою 

МГУА для 2го магазину. 

 

Рисунок 4.14 – Порівняльний графік реальних та прогнозованих 

значень моделі МГУА для 12го магазину 
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Рисунок 4.15 – Порівняльний графік реальних та прогнозованих 

значень моделі МГУА для 18го магазину 

 

 

4.3 Побудова моделей нейронних мереж типу LSTM 

 

 

Було досліджено моделювання та прогнозування за допомогою 

нейронних мереж типу LSTM. Використаний генератор послідовностей 

довжиною в один тиждень і за допомогою ковзного вікна на весь період 

побудована навчальна вибірка і, власне, LSTM модель (рис. 4.16). Графіки 

реального і прогнозованого попиту за допомогою МГУА зображено на рис. 

4.17-4.19. 
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Рисунок 4.16 – Зразок застосування ковзного вікна для формування 

тренувальної вибірки для LSTM мереж. 

 

 

 

Рисунок 4.17 – Графіки реального і прогнозованого попиту за допомогою 

нейронних мереж типу LSTM для 2го магазину. 
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Рисунок 4.18 – Порівняльний графік реальних та прогнозованих 

значень нейронної мережі типу LSTM для 12го магазину. 
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Рисунок 4.19 – Порівняльний графік реальних та прогнозованих 

значень нейронної мережі типу LSTM для 18го магазину 

 

Порівнюючи результати моделювання і прогнозування попиту різними 

методами маємо (табл 4.1-4.3): 

Таблиця 4.1 – Порівняльна характеристика моделей прогнозування 

попиту 

Тип моделі Характеристики 

моделі 

Характеристики прогнозу 

R2 AIC RMSE MAE MAPE 

АРІКС(2,1,2) 0.7955346 900.03 0.5392346 0.404728 9.289125 

МГУА 0.8675924 822.15 0.3001305 0.230912 2.412832 

Нейронна 

мережа типу 

LSTM 

0.8481675 836.27 0.3718906 0.288897 1.988698 
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Таблиця 4.2 – Порівняльна характеристика моделей прогнозування 

попиту для дванадцятого магазину 

Тип 

моделі 

Характеристики 

моделі 

Характеристики прогнозу 

R2 AIC RMSE MAE MAPE 

АРІКС(2,1,2) 0.8352460 958.24 0.6349195 0.474474 1.587532 

МГУА 0.915846 917.04 0.5518013 0.437155 1.128447 

Нейронна 

мережа типу 

LSTM 

0.9348357 916.02 0.4224225 0.315366 0.961578 

 

Таблиця 4.3 – Порівняльна характеристика моделей прогнозування 

попиту для вісімнадцятого магазину 

Тип 

моделі 

Характеристики 

моделі 

Характеристики прогнозу 

R2 AIC RMSE MAE MAPE 

АРІКС(3,1,2) 0.7199673 1100.89 1.19619 1.019926 2.341559 

МГУА 0.787968 1051.24 0.7825945 0.613494 1.804588 

Нейронна 

мережа типу 

LSTM 

0.8463814 1045.18 0.7199281 0.613519 1.314227 

 

 

Як бачимо, найкращі результати показали моделі МГУА та LSTM. Для 

остаточного моделювання була вибрана модель типу LSTM, оскільки для 

замовника була важлива середня похибка в відсотках (MAPE). Також варто 



101 

 

 

відзначити, що підхід з використанням LSTM забезпечує більшу гнучкість 

при необхідності аналізувати додаткові фактори у вигляді часових рядів 

(ціни, температура тощо). 

 

 

Висновки до розділу 

 

 

Розроблену систему для аналізу, моделювання та прогнозування попиту 

на споживчі товари протестовано на реальних статистичних даних. Виконано 

моделювання та прогнозування попиту на напої магазину деякого 

українського підприємства. 

В ході дослідження, кращими виявилися моделі з використанням 

нейронних мереж LSTM (MAPE=1,98). Також високу точність показав МГУА 

(MAPE=2,41). Однак ця точність досягалася за рахунок великих 

обчислювальних витрат. Регресійні методи виявились менш точними, однак 

швидшими для побудови і використання. Серед регресійних моделей 

найкращою виявилась модель АРІКС(2,1,2) (MAPE=9,28). Вибір відповідної 

структури моделі для автоматизованої роботи в системі буде спиратися саме 

на важливість швидкості чи точності обчислень. 
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РОЗДІЛ 5 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

5.1 Опис ідеї проекту 

 

 

Таблиця 5.1 – Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування 
Вигоди для 

користувача 

Дослідження сучасних 

стратегій, такі як: 

статистичне 

моделювання, 

машинне навчання, 

аналітика соціальних 

мереж для 

максимізації 

ефективності 

поведінки на 

криптовалютних 

ринках 

1. Data-Sale – 

доступ до тікових 

даних 

Перевірені достовірні 

дані 

2. Аналітика на основі 

сучасних методів 

машинного навчання, 

доступна візуалізація 

Якісна експертна 

аналітика 

3. Створення 

автоматизованого 

торгового бота 

Торгівля цілодобово, 

щодня 

 

Таблиця 5.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних 

характеристик ідеї проекту 

№  
п/
п 

Техніко-
економічні 

характерис
тики ідеї 

(потенційні) товари/концепції 
конкурентів 

W  
(слабка 
сторон

а) 

N  
(нейтр
альна 

сторон
а) 

S  
(сил
ьна 

стор
она) 

Мій  
проект 

GunBot 
HaaSBo

t 
NeuroB

ot 

1. Надійність, 

точність 

+   +   + 

2. Зручність 

використан
ня 

+ + + +  +  

3. Налаштову
ваність, 
масштабов

аність 

+  +   +  
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5.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

 

 

Таблиця 5.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 
п/п 

Ідея проекту 
Технології її 
реалізації 

Наявність 
технологій 

Доступність 
технологій 

1 Data-Sale – 

доступ до тікових 

даних 

Microsoft 
Azure 

Необхідно 
налаштування 
технології під 

API популярних 
бірж 

Доступні 

2 Аналітика на 

основі сучасних 

методів 

машинного 

навчання, 

доступна 

візуалізація 

Microsoft 
Power BI 

Необхідне 
налаштування 
аналітики та 

звітності 

Доступні 

3 Створення 

автоматизованого 

торгового бота 

Microsoft R 
Server 

Необхідне 
написання 

логіки боту 

Доступні 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Microsoft Azure + Microsoft R 

Server + Microsoft Power BI 
 

 

 

5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

 

 

Таблиця 5.4 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-

проекту 

№ 
п/п 

Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од Приблизно 7, але їх кількість 
швидко зростає 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од По більшості компаній немає 
публічних даних. Найбільш 
масштабні компанії з відкритим 
токенсейлом зібрали приблизно 
$1 млн. Способи монетизації 
(підписка тощо) різні 
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 Продовження таблиці 5.4 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Стрімко зростає (ріст капіталізації 
криптовалют більш ніж у 10 раз за 
останній рік) 

4 Наявність обмежень для входу (вказати 
характер обмежень) 

Низькі бар'єри входу на ринок, на 
даний момент ринок криптовалют 
майже не регулюються, потрібен 
певний стартовий капітал, та 
юридичне оформлення компанії 
для залучення клієнтів. 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та 
сертифікації 

На даний момент відсутні (ІСО). 
Загальноприйнятими є певний 
whitepaper, roadmap, 
представлення команди. 
Реєстрація компанії як юридичної 
особи стандартизується законами 
України. 

6 Середня норма рентабельності в галузі (або 
по ринку), % 

Приблизно 50%, зважаючи на 
відсутність публічних даних для 
більшості гравців 

 

Таблиця 5.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 
п/п 

Потреба, що 
формує ринок 

Цільова аудиторія 
(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 
поведінці різних 

потенційних 
цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 
споживачів до 

товару 

 Проблема 
недоліку 
авторитетної, 
експертної 
інформації серед її 
дуже великої 
кількості, - 
внаслідок цього 
недовіра, відчуття 
важкого входу в 
ринок, недолік 
часу, збитки, страх 
втратити актив. 

Інвестори-
холдери, яким 
потрібен зручний 
та надійний спосіб 
для інвестування в 
криптовалюти. 

1 група клієнтів: 
доступ до даних, 
аналітики, торгових 
сигналів. Рішення 
про інвестування 
приймає сам клієнт 
2 група: потребує 
бота з доступом до 
бірж, що буде вести 
торгівлю 24/7 
автоматично 

Аналітика 
Візуалізація 
Інфографіка 
Робот-трейдер (з 
можливістю 
налаштування 
інтерфейсу, 
мови) 
Доступ до 
данних та 
аналітики 24/7 
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Таблиця 5.6 – Фактори загроз 

№ 
п/п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 Вихід на ринок нових 
конкурентів 

Відтік клієнтів 
Зростання складності 
прогнозування ситуації 
на ринку 

Покращення стратегій, 
маркетинг, відгуки. 

2 Різка зміна стану на 
криптовалютних 
ринках 

Втрата грошей Своєчасна зміна типу 
стратегій. В найгіршому 
випадку – перехід на інші 
ринки (акції тощо) 

3 Глобальна регуляція 
ринку (юридична) 

Непередбачувані 
наслідки 

Своєчасне реагування, зміна 
стратегії компанії згідно з 
вимогами 

 

Таблиця 5.7 – Фактори можливостей 

№ 
п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 Погіршення позицій 
конкурентів 

Приток клієнтів, 
захоплення долі ринку 

Відповідна маркетингова 
кампанія, можливе часткове 
поглинання конкурента 

2 Зростання рівня 
доходів населення 

Різке зростання попиту Відповідна маркетингова 
кампанія, можливо 
розширення цільової аудиторії 
продукту, його модифікація 

3 Поява нових 
алгоритмів або 
технологій 

Можливість їх, 
впровадження, 
покращення точності 
моделей 

Відповідне дослідження і 
впровадження їх в продукт 

 

Таблиця 5.8 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 
конкурентного середовища 

В чому проявляється дана 
характеристика 

Вплив на діяльність 
підприємства (можливі 
дії компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Досконала конкуренція 
 

Низький поріг входу, 
швидко зростаюча кількість 
гравців 

Можливість застосування 
класичних підходів. 
Конкуренція за рахунок 
якості продукту, зручності 
сервісу, лояльність. 

2. За рівнем конкурентної 
боротьби 
- глобальний 

Можливість торгувати з 
будь-якого куточку світу 

Потенційні клієнти чи 
партнери майже в будь 
якій країні 
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 Продовження таблиці 5.8 

3. За галузевою ознакою 
- внутрішньогалузева 

Конкуренція в даній вузькій 
галузі 

Можливість шукати 
uncommon partnerships в 
інших галузях 

4. Конкуренція за видами 
товарів: 
- товарно-родова 
- товарно-видова 
- між бажаннями 

Присутні різні види в 
залежності від специфікації 
продукту 

Можливість конкурувати 
за рахунок різних 
факторів та особливостей 
продукту 

5.  За характером 
конкурентних переваг 
- нецінова 

Якість та точність моделей 
та торгових сигналів 

Застосування сучасних 
методів штучного 
інтелекту 

6. За інтенсивністю 
- не марочна 

Новий ринок Першочергову роль 
мають прогнози, а не 
бренд 

 

Таблиця 5.9 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 
аналізу 

Прямі 
конкуренти 

в галузі 

Потенційні 
конкуренти 

Постачальник
и 

Клієнти 
Товари-

замінники 

HaaSBot 
NeuroBot 
GunBot 

Бар’єрів для 
входу майже 

немає 

Постачальник
и – торгові 

біржі (Bittrex, 
Poloniex etc) 

Довіра до 
аналітики, 
простота 
користува

ння 

Замінник
и – інші 

варіанти 
інвестува

ння 

Висновки: Кількість 
конкурентів 
швидко 
зростає, але 
конкурують 
вони якістю 
продукту 

Існують реальні 
можливості 
виходу на 
ринок та 
потенційні 
конкуренти, 
однак вони не 
є бар’єром. 
Вихід на ринок 
планується 
наступного 
місяця 

За рахунок 
регулювання 
доступу API 
бірж, можуть 
бути проблеми 
з збором даних 
чи торгівлею, 
але на 
найближчій 
час, біржі 
зацікавленні в 
привабленні 
клієнтів, 
збільшуючи 
ліквідність 

Клієнти 
хочуть 
мати 
надійні та 
зручні 
способи 
інвестуван
ня 

В 
подальшо
му 
плануєтьс
я 
масштабу
вання на 
фондові 
ринки та 
на інші 
варіанти 
інвестува
ння 
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Таблиця 5.10 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 
п/п 

Фактор 
конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що роблять 
фактор для порівняння конкурентних проектів 

значущим) 

1 Надійність і точність 
прогнозних моделей та 
торгових сигналів 

Зменшення ризиків інвесторів, збільшення 
доходності 

2 Зручність користування 
платформою 

Мінімізація витрат часу інвестора, наочність та 
автоматизація сигналів, зручність використання 

3 Можливість гнучкого 
функціонального 
налаштування 

Можливість формування різних портфелей активів, 
вибору різних типів стратегій. Диверсифікація 
ризиків 

 

Таблиця 5.11 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін 

«Incrypto» 

№ 
п/п 

Фактор 
конкурентоспроможності 

Бали 1-20 
Рейтинг товарів-конкурентів у 

порівнянні з NeuroBot 

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 

1 Надійність і точність 
прогнозних моделей та 
торгових сигналів 

10     •   

2 Зручність користування 
платформою 

25      •  

3 Можливість гнучкого 
функціонального 
налаштування 

20       • 

 

Таблиця 5.12 – SWOT- аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: Використання сучасних 
аналітичних підходів з використанням 
штучного інтелекту. Зручність, легкість в 
користування. Широкий вибір 
формування портфелів та стратегій. 

Слабкі сторони: Брак часу, можливість не 
встигнути за ринком чи конкурентами. 

Можливості: Погіршення позицій 
конкурентів, зростання рівня доходів 
населення, поява нових алгоритмів або 
технологій (див. таблицю «Ринкові 
можливості») 

Загрози: Вихід на ринок нових 
конкурентів, різка зміна стану на 
криптовалютних ринках, глобальна 
регуляція ринку (юридична) (див. таблицю 
«Ринкові загрози») 
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Таблиця 5.13 – Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту 

№ 
п/п 

Альтернатива 
(орієнтовний комплекс 

заходів) ринкової 
поведінки 

Ймовірність отримання 
ресурсів 

Строки реалізації 

1 Pivot у напрямку інших 
ринків – фондових, 
валютних тощо 

Висока ~ 6 місяців 

 
 

5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

 
 

Таблиця 5.14 – Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 
п/п 

Опис профілю 
цільової групи 
потенційних 

клієнтів 

Готовність 
споживачів 
сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 
попит в 
межах 

цільової групи 
(сегменту) 

Інтенсивність 
конкуренції в 

сегменті 

Простота 
входу у 

сегмент 

1 Не в ринку 25% Нижче 
середнього 

Висока Потрібна 
активна 
маркетингова 
діяльність для 
ознайомлення 
з суттю ринку 

2 Новачки в 
ринку 

75% Висока Висока Потрібна 
маркетингова 
активність для 
переконання у 
перевагах 
продукту 

3 Трейдери 50% Середня Висока Проста 

4 Інвестори-
холдери 

65% Вище 
середього 

Середня Є певні 
проблеми з 
пошуком 
інвесторів 

Які цільові групи обрано: 2,3,4 
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Таблиця 5.15 – Визначення базової стратегії розвитку 

№ 
п/п 

Обрана 
альтернатива 

розвитку проекту 

Стратегія 
охоплення ринку 

Ключові 
конкурентоспроможні 

позиції відповідно до 
обраної 

альтернативи 

Базова 
стратегія 
розвитку* 

1 Розробка 
торгівельного бота з 
унікальними 
алгоритмами на 
основі машинного 
навчання штучного 
інтелекту 

Reddit 
Telegram 
Конференції 
ЗМІ 

Сучасні математичні 
алгоритми 
Зручність в 
користуванні 
Масштабованість 

Стратегія 
дифференціа
ції 

 

Таблиця 5.16 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 
п/п 

Чи є проект 
«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде компанія 
шукати нових 

споживачів, або 
забирати 
існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде компанія 
копіювати основні 
характеристики 

товару 
конкурента, і які? 

Стратегія 
конкурентної 

поведінки* 

1 Ні І нових, і 
забирати 
існуючих 

Забирати 
«напряму» - ні, але 
існують компанії, 
що розроблюють 
алгоритми 
схожими 
методами 

Наступальна 
стратегія лідера 

 

Таблиця 5.17 – Визначення стратегії позиціонування 

№ 
п/п 

Вимоги до 
товару 
цільової 

аудиторії 

Базова 
стратегія 
розвитку 

Ключові 
конкурентоспроможн

і позиції власного 
стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які мають 
сформувати комплексну 

позицію власного проекту 
(три ключових) 

1 Точність та 
надійність 

Позиціюва
ння за 
показника
ми якості 

Використання 
сучасних методів 
машинного навчання 
та штучного інтелекту 

Успішність використання 
штучного інтелекту для 
торгівлі на фондових 
біржах підтверджує безліч 
досліджень 
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Продовження таблиці 5.17 
2 Зручність та 

наочність 
Позиціюва
ння за 
показника
ми якості 

Зручний інтерфейс, 
наочна аналітика, 
візуалізація, 
інфографіка, 
автоматизований бот 

Робимо доступним і 
зручним у використанні 
трейдерами штучного 
інтелекту 
для торгівлі на біржах без 
необхідності поглиблення 
в вивчення математичних 
основ 
даних технологій 

 

 

5.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

 
 

Таблиця 5.18 – Визначення ключових переваг концепції потенційного 

товару 

№ 
п/п 

Потреба 
Вигода, яку 

пропонує товар 
Ключові переваги перед конкурентами 

(існуючі або такі, що потрібно створити 

1 Точність та 
надійність 
торгових 
сигналів 

Використання 
сучасних методів 
штучного 
інтелекту 

Використання сучасних методів штучного 
інтелекту на відміну від звичайних 
технічних індикаторів 

2 Зручність та 
наочність 

Автоматичний 
торговий бот 

Не потребує втручання в код та 
додаткового налаштування 

 

Таблиця 5.19 – Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за 
задумом 

Потреба ефективного інвестування пасивного капіталу без 
необхідності заглиблення в предметну область 

ІІ. Товар у 
реальному 
виконанні 

Властивості/характеристики М/Нм Вр/Тх 
/Тл/Е/Ор 

1. Точні і надійні торгові сигнали 
2. Автоматизований бот 24/7 

  

Якість: бектест на історичних данніх, Profit Factor = 3 

Пакування – програмний продукт 

Марка: Incrypto 

ІІІ. Товар із 
підкріпленням 

До продажу 

Після продажу 

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: користувач не 
матиме доступу до вихідних даних чи коду програми, а лише до результатів її роботи. 
Існує прив’язка до біржового акаунту. 
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Таблиця 5.20 – Визначення меж встановлення ціни 

№ 
п/п 

Рівень цін на 
товари-

замінники 

Рівень цін на 
товари-
аналоги 

Рівень доходів 
цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 
встановлення ціни на 

товар/послугу 

1 
1000-

1500$/міс 
100-500$/міс $2000+/міс 100-500$/міс 

 

Таблиця 5.21 – Формування системи збуту 

№ 
п/п 

Специфіка закупівельної 
поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які має 
виконувати 

постачальник товару 

Глибина 
каналу 
збуту 

Оптимальна 
система 

збуту 

1 Необхідність отримання 
якомога швидкого і 
простого результату 

Швидкість та зручність - Мережа 
Інтернет 

Таблиця 5.22 – Концепція маркетингових комунікацій 

№ 
п/п 

Специфіка 
поведінки 
цільових 
клієнтів 

Канали 
комунікацій, 

якими 
користуються 
цільові клієнти 

Ключові 
позиції, обрані 

для 
позиціонування 

Завдання 
рекламного 

повідомлення 

Концепція 
рекламног

о 
звернення 

1 Необхідність 
отримання 
якомога 
швидкого і 
простого 
результату 

Facebook 
Reddit 
Telegram 
Інформаційні 
портали 

Точність та 
надійність 
торгових 
сигналів 
Зручність та 
наочність 

Привернути 
увагу, змусити 
замислитись 

Допомога 
«розібрати
сь» в 
криптовал
ютному 
ринку 

 

 

 

Висновки до розділу 

 

 

 

Incrypto досліджує сучасні стратегії, такі як: статистичне моделювання, 

машинне навчання, аналітика соціальних мереж для максимізації 

ефективності поведінки на криптовалютних ринках, і надає сервіси для 

ефективного керування вашими активами. 

Проект вирішує проблему отримання прибутку від неефективності, що 

наразі спостерігається на криптовалютних ринках, а отже є реальний попит і 

можливість комерціалізації проекту. 
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Для криптовалютного ринку в довгостроковій перспективі результатом 

буде припинення хаосу на ньому в наслідок систематизації та автоматизації 

основних операцій. Інноваційний підхід з використанням сучасних методів 

машинного навчання для аналізу фінансових ринків є більш швидким і 

точним, ніж інтуїтивний підхід або фундаментальний аналіз, і буде показувати 

значно кращі результати, а тому в довгостроковій перспективі витіснить інших 

гравців або змусить їх переходити на такий підхід також, що в цілому 

позитивно вплине на ринок, регулюючи його. 

Отже подальша імплементація всіх напрямків проекту є дуже доцільною, 

через ряд конкурентних переваг та інновацій. 
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ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

В роботі виконано огляд існуючих методів аналізу, моделювання і 

прогнозування нестаціонарних процесів. Розглянуто типи нестаціонарних 

процесів. Виявлено особливості моделювання процесів з трендом і 

гетероскедастичних процесів. 

В роботі виконано порівняння двох потужних статистичних пакетів: 

Eviews та SAS. Виходячи з аналізу, сформовано основні напрями роботи при 

створенні власної системи підтримки прийняття рішень, враховуючи 

необхідні вимоги до масштабування та інтеграції системи, вибрано та описано 

її архітектуру. Сформульовані вимоги користувача до системи. Вибрано 

інструментальну платформу для реалізації. Створена система підтримки 

прийняття рішень з використанням платформи Microsoft R Open для 

проведення обчислювальних експериментів. 

Розглянуто основні тести на нестаціонарність та критерії якості 

побудованих моделей. Для оцінки якості моделі вибрано інформаційний 

критерій Акайке та коефіцієнт детермінації. Для якості прогнозу вибрано 

розглядати RMSE, MAE, MAPE. 

Досліджено та застосовано сучасну аналітичну методологію SEMMA як 

загальну методику для аналізу економетричних даних. 

Для вибраних процесів окрім класичних регресійних моделей детально 

розглянуто такі моделі, як МГУА та нейронні мережі типу LSTM, виконаний 

їх порівняльний аналіз. 

Застосовано розроблену методологію до аналізу попиту на споживчі 

товари одного українського підприємства. Побудовані моделі процесів з 

урахуванням результатів тестів, щодо їх нестаціонарності використовуючи 

побудовану систему.  
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На основі моделювання і прогнозування визначені кращі моделі для 

вибраних процесів: нейронні мережі типу LSTM за метрикою MAPE 

(MAPE=1,98), що була визначена замовником як найбільш важлива. 

За результатами роботи опубліковано статтю «Прогнозування попиту на 

споживчі товари методами інтелектуального аналізу даних»  в журналі 

«Системні науки і кібернетика». 

Розроблена система для прогнозування має впровадження в компанії 

СМАРТ Бізнес і активно використовується в ряді проектів. 

 Для подальших досліджень є перспективи подальшого вдосконалення 

та розробки архітектури програми, поліпшення побудованих моделей для 

прогнозування, більш детальний аналіз факторів, які впливають на зміну 

динаміки вибраних процесів, застосування інших методів та моделей (нечіткі 

нейроні мережі, метод опорних векторів, метод подібних траєкторій, метод 

градієнтного бустінгу тощо) 
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ДОДАТОК А ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ 
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ДОДАТОК Б ЛІСТИНГ ПРОГРАМИ 

 

 

Requirements.R 

#for data loading 

if (!require(tibble)) install.packages('tibble') 

library(tibble) 

if (!require(readr)) install.packages('readr') 

library(readr) 

if (!require(readxl)) install.packages('readxl') 

library(readxl) 

 

#for pipes 

if (!require(magrittr)) install.packages('magrittr') 

library(magrittr) 

 

if (!require(zeallot)) install.packages('zeallot') 

library(zeallot) 

 

#for EDA 

if (!require(ggplot2)) install.packages('ggplot2') 

library(ggplot2) 

 

#for time series 

if (!require(xts)) install.packages('xts') 

library(xts) 

if (!require(forecast)) install.packages('forecast') 

library(forecast) 

 

#models 

if (!require(devtools)) install.packages('devtools') 

library(devtools) 

if (!require(keras)) { 

  devtools::install_github("rstudio/keras") 

  library(keras) 

  install_keras() 

} 

library(keras) 

 

if (!require(GMDH)) install.packages('GMDH') 
library(GMDH) 

 

 

#evaluate 

if (!require(MLmetrics)) install.packages('MLmetrics') 

library(MLmetrics) 

 

data_prep.R 
#data read 

projectDir = getwd() 

dataDir = projectDir 

dataCsv = file.path(dataDir, "MP_DEC_Demo.csv") 

dataDF = read_csv(dataCsv) 

 

glimpse(dataDF) #'transposed' print  

 

sales = dataDF[,c(1,8)] 

any(is.na(sales)) 
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#xts 

sales_xts = xts(x = sales$Sales, order.by = as.Date(sales$Date, format = 

"%d.%m.%Y")) 

names(sales_xts) = c("sales") 

plot(sales_xts) 

 

dataMat = data.matrix(sales[,-1]) #conversion to matrix - efficient 

codestyle 

 

#subset train, make scaling 

train_data = dataMat[1:609,] 

mean = mean(train_data) 

std = sd(train_data) 

dataMatScaled = scale(dataMat, center = mean, scale = std) 

test_data_scaled = dataMatScaled[-(1:609),] 

train_data_scaled = dataMatScaled[1:609,] 

 

generator <- function(data, lookback, delay, min_index, max_index,  

                      shuffle = FALSE, batch_size = 128, step = 1) { 

  if (is.null(max_index)) 

    max_index <- nrow(data) - delay - 1 

  i <- min_index + lookback 

  function() { 

    if (shuffle) { 

      rows <- sample(c((min_index+lookback):max_index), size = batch_size) 

    } else { 

        if (i + batch_size >= max_index) 

          i <<- min_index + lookback 

        rows <- c(i:min(i+batch_size-1, max_index)) 

        i <<- i + length(rows) 

    } 

     

  samples <- array(0, dim = c(length(rows), 

                              lookback / step,  

                              dim(data)[[-1]])) 

  targets <- array(0, dim = c(length(rows))) 

   

  for (j in 1:length(rows)) { 

    indices <- seq(rows[[j]] - lookback, rows[[j]]-1, 

                   length.out = dim(samples)[[2]]) 

    samples[j,,] <- data[indices,] 

    targets[[j]] <- data[rows[[j]] + delay-1,] 

  } 

   

  list(samples, targets) 

  } 

} 

 

 

#preparing the training, validation, and test generators 

lookback <- 7 

step <- 1 

delay <- 1 

batch_size <- 128 

 

train_gen <- generator( 

  dataMatScaled, 

  lookback = lookback, 

  delay = delay, 

  min_index = 1, 

  max_index = 607, 

  shuffle = FALSE, 

  step = step, 
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  batch_size = batch_size 

) 

 

val_gen = generator( 

  dataMatScaled, 

  lookback = lookback, 

  delay = delay, 

  min_index = 608, 

  max_index = 638, 

  step = step, 

  batch_size = batch_size 

) 

 

test_gen <- generator( 

  dataMatScaled, 

  lookback = lookback, 

  delay = delay, 

  min_index = 639, 

  max_index = NULL, 

  step = step, 

  batch_size = batch_size 

) 

 

val_steps <- (638 - 608 - lookback) / batch_size #How many steps to draw 

from val_gen in order to see the entire validation set 

 

test_steps <- (nrow(dataMatScaled) - 639 - lookback) / batch_size #How many 

steps to draw from test_gen in order to see the entire test set 

#test_gen() 

c(train_samples, train_targets) %<-% train_gen() 

c(val_samples, val_targets) %<-% val_gen() 

c(test_samples, test_targets) %<-% test_gen() 

 

models.R 
#simple one 

model_aa = auto.arima(train_data_scaled, lambda = 

BoxCox.lambda(train_data_scaled)) 

autoplot(model_aa$x, series = "Data") + xlab("Day")+ ylab("Value") + 

autolayer(model_aa$fitted, series = "Fitted")+ ggtitle("Sales") 

 

#super top 

shop_aal_model = list() 

for(i in seq(1,length(targets_arima))) {shop_aal_model = 

append(shop_aal_model, list(auto.arima(samples_arima[i,,], lambda = 

BoxCox.lambda(samples_arima[i,,]))))} 

 

autoplot(shop_aal_model[[2]]$x, series = "Data") + xlab("Day") + 

ylab("Value") + autolayer(shop_aal_model[[2]]$fitted, series = "Fitted")+ 

ggtitle("Sales") 

 

 

shop_gmdh_model = list() 

for(i in seq(1,length(targets_arima))) {shop_gmdh_model = 

append(shop_gmdh_model, list(fcast(ts(samples_arima[i,,]), f.number = 1)))} 

 

autoplot(shop_gmdh_model[[2]]$x, series = "Data") + xlab("Day")+ 

ylab("Value") + autolayer(shop_gmdh_model[[2]]$fitted, series = "Fitted")+ 

ggtitle("Sales") 

 

model <- keras_model_sequential() %>%  

  layer_flatten(input_shape = c(lookback / step, dim(dataMatScaled)[-1])) 

%>%  

  layer_dense(units = 32, activation = "relu") %>%  
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  layer_dense(units = 1) 

 

model %>% compile( 

  optimizer = optimizer_rmsprop(), 

  loss = "mae" 

) 

 

history <- model %>% fit_generator( 

  train_gen, 

  steps_per_epoch = 500, 

  epochs = 20, 

  validation_data = val_gen, 

  validation_steps = val_steps 

) 

 

plot(history) 

 

model <- keras_model_sequential() %>%  

  layer_gru(units = 32, input_shape = list(NULL, dim(dataMatScaled)[[-1]])) 

%>%  

  layer_dense(units = 1) 

 

model %>% compile( 

  optimizer = optimizer_rmsprop(), 

  loss = "mae" 

) 

 

history <- model %>% fit_generator( 

  train_gen, 

  steps_per_epoch = 500, 

  epochs = 20, 

  validation_data = val_gen, 

  validation_steps = 1 

) 

 

plot(history) 

 

model <- keras_model_sequential() %>%  

  layer_gru(units = 32, dropout = 0.2, recurrent_dropout = 0.2, 

            input_shape = list(NULL, dim(dataMatScaled)[[-1]])) %>%  

  layer_dense(units = 1) 

 

model %>% compile( 

  optimizer = optimizer_rmsprop(), 

  loss = "mae" 

) 

 

history <- model %>% fit_generator( 

  train_gen, 

  steps_per_epoch = 500, 

  epochs = 40, 

  validation_data = val_gen, 

  validation_steps = val_steps 

) 

 

plot(history) 

evaluate_naive_method <- function() { 

  batch_maes <- c() 

  for (step in 1:val_steps) { 

    c(samples, targets) %<-% val_gen() 

    preds <- samples[,dim(samples)[[2]],] 

    mae <- mean(abs(preds - targets)) 

    batch_maes <- c(batch_maes, mae) 
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  } 

  print(mean(batch_maes)) 

} 

 

evaluate_naive_method() 

 

my_rsq <- function (x, y) cor(x, y) ^ 2 

 

model %>% evaluate_generator(test_gen, steps = 1) 

 

some_preds = model %>% predict(test_samples) 

arima_preds = model_aa %>% forecast(h = 22) 

 

shop_aal_forecast = list() 

for(i in index(shop_aal_model)) {shop_aal_forecast = 

append(shop_aal_forecast, list(forecast(shop_aal_model[[i]], h = 1)))} 

 

shop_aal_preds = list() 

for(i in index(shop_aal_forecast)) {shop_aal_preds = append(shop_aal_preds, 

list(shop_aal_forecast[[i]]$mean))} 

 

shop_gmdh_preds = list() 

for(i in index(shop_gmdh_model)) {shop_gmdh_preds = append(shop_gmdh_preds, 

list(shop_gmdh_model[[i]]$mean))} 

 

shop_aal_preds = unlist(shop_aal_preds) 

 

shop_gmdh_preds = unlist(shop_gmdh_preds) 

 

targets_array = array_reshape(test_targets, c(nrow(test_targets),1)) 

 

my_rsq(some_preds, targets_array) 

RMSE(some_preds, targets_array) 

MAE(some_preds, targets_array) 

MAPE(some_preds, targets_array) 

my_rsq(arima_preds$mean, targets_array) 

RMSE(arima_preds$mean, targets_array) 

MAE(arima_preds$mean, targets_array) 

MAPE(arima_preds$mean, targets_array) 

MAPE(shop_aal_preds, targets_array) 

my_rsq(shop_gmdh_preds, targets_array) 

RMSE(shop_gmdh_preds, targets_array) 

MAE(shop_gmdh_preds, targets_array) 

MAPE(shop_gmdh_preds, targets_array) 


