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Анотація. У статті описана методика і комп’ютерна програма CONROW, 

за допомогою якої виконується прогнозування розвитку динамічно зв’язаних 
нестаціонарних економічних процесів. Таке прогнозування економічних процесів 
украй важливо у випадках, коли їх розвиток може призвести до небажаних 
наслідків, тобто вийти у так звану критичну область. Екстраполяція 
в критичну область з використанням інформації про поведінку системи 
в області, близької до неї, дозволяє оцінити до проведення експерименту 
в критичній області його наслідки.  

Для імітації поведінки об’єкта задається функція відгуку на вхідний вплив. 
Для конкретного об’єкту ця функція може виражати, наприклад, залежність 
зміни рівня продаж від зміни в часі витрат на рекламу і задається у вигляді 
чисельно ряду 

Статистика за результатами аналізу ряду відображається у таблиці, де 
задається рівень значущості статистик, а також параметри зданих критеріїв.  

Графічне відображення даних призначене для візуалізації аналізу. Тут 
відображаються по точках графіки, додаються криві згладжування, які 
обчислюються як поліноміальні регресії. Найліпше наближення контролюється 
візуально по відповідних графіках, а також мінімізацією їх 
середньоквадратичних похибок.  

Моделі прогнозування візуально і у вигляді формул відображаються на гра-
фіках, при цьому визначається середнє залишків і перевіряється за 
статистикою знаків їх випадковість. За отриманими моделями визначаються 
також й прогнозні значення впливів і відгуків.  

Встановлення порядку моделей СR(p) коінтеграційної регресії 
здійснюється окремими елементами управління. Коефіцієнт лагової кореляції 
ruФ являє собою парну кореляцію між рядками з послідовним зрушенням відносно 
один одного на величину лагу l = 1, 2, 3, … .  

Програма була протестована на прикладі ex-post прогнозу при 
встановленні інтеграційного зв’язку і можливості прогнозування зростання 
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номінальної середньомісячної заробітної плати на основі статистичних даних 
індексів споживчої інфляції в Україні. 

Ключові слова: програма, ряди динаміки, прогноз, коінтеграція. 
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Abstract. A method and computer program CONROW, which prognostication of 

development of the dynamically CPLD economic transients is executed by, is described 
in the article. Such prognostication of economic processes is very important in the 
cases when their development can result in undesirable consequences, that to go out 
in the so-called critical area. Extrapolation in a critical area with the use of information 
about the conduct of the system at an area, near to it, allows to estimate to the lead 
through of experiment in the critical area of his consequence.  

For the imitation of conduct of object the function of review is set on entrance influence. 
For a concrete object this function can express, for example, dependence of change of 
level sale from time-history of charges on advertising and set as a numeral row. 

Statistics as a result of analysis of row are represented in a table, where the level 
of meaningfulness is set statistician, and also parameters of the handed over criteria.  

The graphic reflection of information is intended for visualization of analysis. Here 
represented on the points of graphic arts, the crooked smoothing which are calculated 
as полиномиальные regressions is added. The best approaching is controlled by sight 
on the proper graph, and also by minimization of their rms errors.  

Models of prognostication by sight and as formulas represented on graphic arts, the 
middle is here determined tailings and their chance is checked up on statistics of signs. 
After the got models determined also and prognosis values of influences and reviews.  

Establishing an order models of Сr(p) of co integrate regression is carried out 
separate custom controls. The coefficient of clay correlation of ruФ shows by itself pair 
correlation between lines with a successive change in relation to each other on a size 
to лагу of l = 1, 2, 3. 

The program was tested on the example of ex-post prognosis at establishing an 
integration connection and possibility of prognostication of growth of nominal average 
monthly settlings on the basis of these statistical indexes of consumer inflation in Ukraine. 

Keywords: computer program, rows of dynamics, prognosis, co integration. 
 
При дослідженні складних динамічних економічних систем як кібернетичних, 

тобто керованих об’єктів, вони розглядаються як «чорна скриньця» [1] із якійсь 
передатною функцією y(t) = W[x(t)], яка перетворює вхідний векторний часовий 
вплив x(t) в векторний вихід (виконавчу реакцію системи) y(t). Відповідно до цього 
специфічний підхід і задачі кібернетичного моделювання можна вважати в якійсь 
мірі співпадаючими з підходом і задачами функціонального моделювання систем 
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управління [1], в яких підбираються параметри входу, що дозволяють 
підтримувати задане значення виходу. При цьому істотна єдність 
функціонального підходу і оптимізації як засобів отримання даних для 
якнайкращого управління системою.  

При прогнозуванні розвитку динамічних економічних процесів (ДЕП), які 
відбуваються у »чорної скриньці» у часі, та обиранні оптимального вхідного 
впливу на нього виникає задача ідентифікації динамічної моделі цього процесу, 
тобто оператора перетворення W[x(t)]. Можливі дві ситуації [2]: 

1. Прогнозування наслідків впливу на вихідний параметр досліджуваного 
економічного процесу за якою-небудь стратегією, наприклад, вибір оптимальних 
поточних витрат на проведення рекламної компанії для отримання 
максимального додаткового об’єму продаж. 

2. Прогнозування наслідків впливів x(t) на вихідні параметри y(t), коли таки 
впливи можуть призвести до виходу процесу за межи його критичного стану, 
наприклад, поточна зміна в пропорціях випуску підприємством продукції під час 
реструктуризації технології може привести до тимчасового, а іноді й критичного, 
падіння його рентабельності. 

При цьому частіше за усе поведінка динамічного СЕП прогнозується лише на 
рівні гіпотези, а вихід процесу за критичні межі тягне за собою значні затрати часу 
і коштів на його відновлення, або просто недоотриманий прибуток. Природною 
в цьому випадку є стратегія досліджень, коли вихід в критичну область функ-
ціонування об’єкта чи процесу здійснюється поступово при накопиченні 
навчальної інформації про його поведінку. Стратегія планування досліджень, 
таким чином, полягає в поступовому виконанні таких циклічних етапів:  

1) здійснення навчальних досліджень (спостережень) у докритичній зоні 
функціонування об’єкта з метою накопичення інформації про його поведінку — 
навчальна вибірка;  

2) обробка цієї інформації з метою отримання математичної моделі, яка 
відображає динамічні властивості об’єкта — навчання;  

3) екстраполяція поведінки об’єкта при його управлінні, яке веде у критичну 
зону функціонування, та оцінка глибини цього управління і його відновлення; 
проведення дослідження в критичній зоні (якщо воно обґрунтоване);  

4) вибір навчальної серії експериментів на новому, досягнутому в критичній 
зоні, рівні. Така стратегія дозволяє звести до мінімуму ризик виникнення 
небезпечних ситуацій. 

Аналіз макроекономічних емпіричних даних майже завжди стикається з про-
блемою наявності нестаціонарних рядів і/або рядів тих, що мають тренд. Прикла-
дом таких рядів є дохід, споживання, попит на грошову масу, рівень цін, торгові 
потоки і біржові показники.  

Незважаючи на наявність значної кількості досліджень, присвячених даній те-
матиці, дотепер практично немає методик експериментальної ідентифікації 
динамічних характеристик економічного об’єкта, які необхідні для адекватного 
моделювання економічної системі в цілому. Ця проблема залишається недостатньо 
вивченою. 

Досвід підказує, що для роботи з такими даними необхідно використовувати 
різниці і інші перетворення (як наприклад, поправка на сезонні коливання), для 
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того, щоб добитися їх стаціонарності і аналізувати результати методом Бокса-
дженкинса [3]. Але останнє дослідження показали, що існує цікавіший і адекват-
ніший спосіб аналізу тимчасових рядів з трендами, пов’язаний з поняттям їх 
коінтеграції — причинно-наслідковій залежності в рівнях двох (і більш) 
тимчасових рядів, яка виражається в збігу або протилежній спрямованості їх 
тенденцій і випадкової волатильности. Між двома тимчасовими рядами існує 
коінтеграція у випадку, якщо лінійна комбінація цих тимчасових рядів є 
стаціонарний часовий ряд (тобто ряд містить тільки випадкову компоненту і що 
має постійну дисперсію на тривалому проміжку часу).  

Коінтеграція тимчасових рядів спрощує процедури і методи, використовувані 
в цілях їх аналізу, оскільки інформація, що міститься в початкових даних, 
враховується в повному об’ємі. Однією з основних умов успішного застосування 
цього методу для прогнозування є наявність тривалих і достовірних даних про 
досліджувані показники. Важливо, що метод дозволяє не тільки оцінити прогнозну 
величину, але і визначити помилку оцінки прогнозної величини. 

Основною метою проведення експерименту є дослідне визначення шляхів 
вдосконалення бізнес — процесів. Розглянемо основні задачі прогнозування 
часових тенденцій, скажімо, на прикладі експериментальних досліджень 

рекламних компаній з використанням векторного критерію оптимізації Y
r

, 
компонентами якого є часткові показники якості рекламної компанії, таки як: рівень 
продаж Ф(t), яка визначається приростом рекламних витрат ( )u t ; динаміка 

процесу продаж тощо. Вони в основному визначають ефективність рекламної 
компанії. Таким чином, у відмінності від простого прогнозування часових 
тенденцій, тобто розвитку процесу у часі, маємо 2 часових ряди: ряд впливу ( )u t  

і ряд відгуку Ф(t), які пов’язані між собою деякою функцією перетворення W 
у вигляді:  

 

Ф(t) = W[u(t)].                                                  (1) 
 

Це призводить задачу до пошуку функції перетворення W (1), знаючи яку 
можна не тільки прогнозувати відгук Ф(t), але підбором ( )u t  обирати його 
оптимальний розвиток. 

Таке прогнозування економічних процесів украй важливо у випадках, коли їх 
розвиток може призвести до небажаних наслідків, тобто вийти у т.з. критичну 
область.  

Екстраполяція в критичну область з використанням інформації про поведінку 
системи в області, близької до неї, дозволяє оцінити до проведення експерименту 
в критичній області його наслідки. Такий експеримент може проводитися без 
наявності однієї з трьох ситуацій, які не завжди прогнозуються (рис. 1): 
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Рис. 1. Ілюстрація можливих ситуацій зміни процесу Ф(t) поблизу критичної області 

 
1) показник Ф(t) багаторазово зростає поблизу критичної області з ростом 

управляючого впливу (чинника) ( )u t  — при цьому можлива довготривале 

існування на постійному рівні Ф в критичній області (крива 1); 
2) показник Ф(t) різко зростає поблизу критичної області з ростом ( )u t  — 

при цьому робота за границею критичної області приводить до виходу процесу 
з ладу (крива 2); 

3) показник Ф(t) при рості ( )u t  досягає екстремального значення поблизу 

критичної області (або в ній), а потім різко падає — процес переходить в інший 
режим (крива 3). Управляючим впливом в цьому випадку є u(t). При цьому система 
може мати інерцію, а вид Ф(t) залежить від закону зміни u(t), тобто 

    .Ф t W u t    

При експериментальному дослідженні нових об’єктів або нових процесів 
виникає задача управління в критичній області їх функціонування. При цьому 
часом поведінка досліджуваного об’єкта прогнозується лише на рівні гіпотези, 
а вихід об’єкта із ладу тягне за собою значні затрати часу і коштів на його від-
новлення. Природною в цьому випадку є стратегія експериментальних дослі-
джень, коли вихід в критичну область функціонування об’єкта здійснюється 
поступово при накопиченні навчальної інформації про його поведінку. Стратегія 
планування експериментів, таким чином, полягає в поступовому виконанні таких 
циклічних етапів: здійснення навчальних експериментів в докритичній зоні 
функціонування об’єкта з метою накопичення інформації про його поведінку; об-
робка цієї інформації з метою отримання математичної моделі, яка відображає 
цікаві властивості об’єкта; екстраполяція поведінки об’єкта при його управлінні, 
яка веде у критичну зону функціонування, та оцінка глибини цього управління і йо-
го амортизація; проведення експерименту в критичній зоні; вибір навчальної серії 
експериментів на новому, досягнутому в критичній зоні, рівні. Така стратегія 
дозволяє звести до мінімуму ризик виникнення небезпечних ситуацій. 

Для реалізації обраної стратегії зручно використовувати метод 
багатовимірної лінійної екстраполяції (БВЛЕ) з псевдо обертанням матриці 
навчання [4]. Тому для автоматизації цього процесу було розроблено програму 
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СonRow з розробкою додаткової процедури перевірки імітації експериментування 
з екстраполюванням, яке засноване на цьому методі. 

Поведінка об’єкта, що досліджується імітується інерційною динамічною 
ланкою (може бути й іншою) з передатною функцією: 

  ,
1и

k
W s

T s



                                                   (2) 

де k — коефіцієнт передачі;  
    Ти — постійна часу;  
     s — комплексна змінна Лапласа. 

Для імітації поведінки об’єкта необхідно задати функцію φ відгуку на вхідний 
вплив u(t). Для конкретного об’єкту ця функція може виражати, наприклад, 
залежність зміни обсягу продаж товару Y(t), від зміни витрат на його 

рекламування u(t), тобто     .Y t u t     

В даному випадку функція Y(t) задається інтегралом згортки: 

       
0

,
t

Y t h t u d V t                                      (3) 

де u(t) — вхідний сигнал;  
h(1 – ) — імпульсна характеристика або вагова функція системи, яка представляє 
собою відгук системи в даний момент часу на одиничний імпульсний вхідний 
вплив у вигляді  — функції Дірака, прикладений на час 1 –  раніше — для 
інерційної ланки вагова функція має вигляд [5]: 

       
0

,и

t
t T

и

k
Y t e u d V t

T
                                   (4) 

де V(t) — адитивна помилка на виході системи. 
Тоді вираз для імітації системи має вигляд: 

       
0
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t
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и

k
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T
               (5) 

де в (5)  
u() = u() + S(),         (6) 

де S() — адитивна помилка сигналу u(). В розрахунках V()  і S() задаються 

нормальним законом розподілу з параметрами    0, ; 0, .y y u uN S N S  Генерація 

нормального закону проводиться за формулами: 

   
   

;

,

y

u

V t S N t

S t S N t




       (7) 

де    ,N t N t — нормально розподілені випадкові числа з параметрами розподілу 

N (0, 1) генеруються за формулою: 

   ,2ln cos 2N r r                                       (8) 

де r — рівномірно розподілені випадкові числа в інтервалі [0;1]. 
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У процедурі розрахунку u() закладена можливість стабілізації значення u()  
на рівні  =  tф, де tф визначається з співвідношення (5). Ці процедурі по суті 
імітують поведінку об’єкта.  

Інтерфейс програми ConRow на вкладці «Часові ряди» зображений на рис. 3. 
Форма має ще 2 вкладки: «Прогноз» і «Протокол». Нижня панель форми (поз. 16) 
має кнопки відкриття інформаційних файлів: «Правила формування задачі», 
«Основні поняття» і «Метод оцінювання Ф(t)», які дозволяють користувачеві 
адаптуватися до роботи з програмою. Основні компоненти вкладки помічені 
позиціями від 1 до 16 (див. рис. 3). 

Режим введення даних (поз. 1) передбачає дві можливості: генерацію 
траєкторій рядів даних (див. поз. 4 і 5, рис. 3) і читанням даних з файлу (див. поз. 
6, рис. 3). В режимі «Генерації траєкторій» довжина рядів даних задається 
користувачем у вікні поз. 2, рис. 3. 

 
Рис. 2. Інтерфейс (головна форма) програми ConRow 

 

Для імітації поведінки об’єкта необхідно задати функцію відгук на вхідний 
вплив. Для конкретного об’єкту ця функція може виражати, наприклад, залежність 
зміни рівня продаж Y(t) від зміни в часі витрат на рекламу u(t). 

Параметри об’єкту К, Т, вводяться в блоці «Параметри об’єкту тестування», 
параметри шуму — в блоці «Ст. відхил. шуму». 
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Процедури за допомогою яких здійснюється генерація заданого сигналу u(t) 
і обчислюють відгук Y(t). При цьому у процедурах передбачена генерація трьох 
видів: 

1) лінійний     ;u t A Bt S t    

2) показовий    ;cu t A Bt S t    

3) експоненціальний      1 exp .u t A B t c S t        

Форма цих вхідних сигналів демонструється на графіку поз. 8. В тому самому 
вікні може бути показана схема генерації за допомогою пакету моделювання МВТУ. 

У програмі закладена можливість стабілізації значень u(t) і f(t) на рівні umax, fmax 
(вікно «Max f(t):», поз. 4). 

Статистика за результатами аналізу рядів відображається у таблиці (поз. 7). 
Тут задається рівень значущості статистик в % (за умовчанням — 5%), а також 
можна перейти до односторонніх критеріїв. Виводяться наступні статистики: 

1) коефіцієнт кореляції в парах рядів Rxy; 
2) коефіцієнт детермінації в парах рядів R2; 
3) автокореляція для залишків, модель АR(1); 
4) автокореляція для залишків, модель АR(2); 
5) підтвердження (або ні) гіпотези про коінтеграцію пари рядів за 

статистиками Інгла — Гренджера і Дарбіна — Уотсона [6]. 
Графічне відображення даних (поз. 12) призначене для візуалізації аналізу. 

Тут відображаються по точках графіки: f(t), u(t); F(t); Ф(t); h(t). Додатково показані 
криві згладжування Ф[u(t)] і h[u(t)], які обчислюються як поліноміальні регресії Ф 
і h від регресора u(t). Найліпше наближення Ф[u(t)] і h[u(t)] контролюється 
візуально по відповідних графіках, а також мінімізацією їх середньоквадратичних 
похибок Sf і Sh.  

Основні компоненти вкладки «Прогноз» і їх групи помічені позиціями від 1 до 
8 (рис. 4). Ця вкладка призначена для прогнозування поведінки веденого ряду Ф(t) 
при зміні параметрів визначального (причинного) ряду u(t). 

Режим прогнозу запускається клацанням на «Прогноз» (див. поз. 3, рис. 3). 
При цьому друга стрічка таблиці заповняється прогнозними значеннями Ф(t). 
Прогноз виконується за отриманими формулами згладжування Ф[u(t)] і h[u(t)], 
отриманими на попередньому кроці (див. поз. 12, рис. 3).  

Для врахування (і визначення) впливу попередніх станів ряду u(t) на значення 
веденого ряду Ф(t) необхідно знати модель такого впливу. Ця модель будується 
за аналогією з моделями авто регресії для одного ряду AR(p) [3], де p — порядок 
(лаг) моделі. Моделі СR(p) для Ф[u(t)] і h[u(t)] будуються за формулами: 

   

   

0 1 1 2 2

0 1 1 2 2

CR : ... ;

CR : ... ,

t t t p t p ФtФ u t

t t t p t p hth u t

p Ф a a u a u a u

p h b b u b u b u

    

    

      

      
                  (9) 

де Фt і ht  — процеси, які пов’язані з залишками. 
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Рис. 3. Вкладка «Прогноз» програми ConRow 
 
Ці моделі візуально і у вигляді формул відображаються на графіках (поз. 4). 

При цьому визначається середнє залишків і перевіряється за статистикою знаків 
їх випадковість. За отриманими моделями визначаються також й прогнозні 
значення Ф[u(t)] і h[u(t)].  

Встановлення порядку моделей СR(p) коінтеграційної регресії здійснюється 
окремими елементами управління (поз. 5 і 6). 

Коефіцієнт лагової кореляції ruФ являє собою парну кореляцію між рядками 
u(t) і Ф(t) з послідовним зрушенням відносно один одного на величину лагу l = 1, 
2, 3, … . Зміна ruФ (l) показується на графіку (поз. 7) суцільною лінією. 

Оскільки критичне значення коефіцієнту кореляції 0 < rm:q< 1 і залежить від 
об’єму вибірки m, яка зменшується на величину, то його значення теж 
зростають, і для заданого рівня значущості q вони показані на графіку 
відрізками. Тому що ruФ(l) змінюється у межах –1 < ruФ < 1, а 0 < rm:q< 1, то для 
зручності на графіку rm:q відкладається з тім знаком, який знак має поточне 
значення ruФ(l). Якщо на графіку обчислене значення ruФ (l) виходить за межи 
rm:q — він значущий на прийнятому двохбічному рівні q. 

Програма ConRow було апробована при встановленні коінтеграційного 
зв’язку і можливості прогнозування зростання номінальної середньомісячної 
заробітної плати (Z — залежний ряд) на основі помісячних індексів споживчої 
інфляції в 2010–2011 р.р. (І — визначаючий ряд) в Україні. Дані для аналізу були 
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отримані з сайтів Держкомстату і Мінфіну України. На рис. 5 і 6 надані результати 
роботи програми ConRow.  

Результати першого етапу аналізу (див. рис. 5) по суті є так званим ex-post 
прогнозом, оскільки вони являють собою ретроспективне оцінювання залежного 
ряду Z за попередній період 2010–2011 р.р. 

При цьому максимальна абсолютна похибка оцінки складає 3,67%, тобто 
досить мала. Гіпотеза про коінтеграцію рядів І та Z для останньої серії (період 
2010–2011 р.р.) не відкидається за критерієм Дарбина — Уотсона з достатньо 
великим запасом по DW — статистиці. 

Регресійні моделі згладжування першого порядку: 
Ф[u(t)] = –1,262+2,271u(t); СК похибка σF = 0,016;                     (10) 
h[u(t)] = –0,980+1,989u(t); СК похибка σh = 0,007.                     (11) 

З графіку бачимо, що оцінка Ф[u(t)] дуже непогано відслідковує спостережену 
криву F(t). Коефіцієнт детермінації R2 = 0,135 — лінійний стохастичній зв’язок між 
рядами за шкалою Чеддока [6] є слабким, що є виправданим для динамічно 
зв’язаних рядів. Автокореляція залишків відсутня, що говорить про то, що модель 
враховує суттєві детерміновані зв’язки. 

Для прогнозу обрані дані визначаючого ряду u(t) — темпи зростання 
споживчої інфляції за перші 8 місяців 2012 року ті ж самі, що й з початку 2011 року. 
Ці дані закладалися Урядом при плануванні держбюджету країни.  

 

 
 

Рис. 4. Початкові дані і результати аналізу Отримані найбільш адекватні 
коінтеграційні регресивні моделі CR(1) першого порядку для прогнозування Ф[u(t)] 
і h[u(t)] (див. рис. 6)  
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Отримані найбільш адекватні коінтеграційні регресивні моделі CR(1) 
першого порядку для прогнозування Ф[u(t)] і h[u(t)] (див. рис. 6) : 
 

модель Ф[u(t)] CR(1):  

Фi+1 = –2,205+3,206ui; середнє залишків Ф = 0,055;                 (12) 

ряд залишків ВИПАДКОВИЙ; 
модель h[u(t)] CR(1):  

hi+1 = –2,804+3,799ui; середнє залишків Фh = 0,053;                (13) 
ряд залишків ВИПАДКОВИЙ. 

Тут і — номер поточної точки для прогнозування. Наприклад модель Ф[u(t)] 
CR(1) для січня 2012 р. має вигляд Ф21=-2,205+3,206u20 

Графік лагової кореляції RuФ показує значущий від’ємній зв’язок лише для 
лагів l = 6 і 7, тобто збільшення інфляції оказує слабко негативний вплив на рівень 
зарплати в Україні через 6, 7 місяців потому. 

Обидва виду прогнозу за формулами (10) і (11) прогнозують зростання 
зарплати в період з січня до серпня 2012 року і її падіння у серпні до темпу 0,96, 
що підтверджується даними Держкомстату за 2012 рiк. 

 

 
 

Рис. 5. Результати прогнозу 
Висновки 
На підставі проведених досліджень можна зробити наступні висновки: 
1. Розроблено і програмно реалізовано метод екстраполяції тенденції з вико-

ристанням методу БВЛЕ по двох коінтегрованих часових рядах.  
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2. За методом екстраполяції тенденції по часовому ряду складена програму 
ConRow.  

3. Тестування програми ConRow на основі імітації моделі і впливів 
підтверджує доцільність використання цього програмного засобу і методики 
прогнозування. 

4. Проведено ex-post прогнозування зростання середньомісячної зарплати на 
основі планування індексів інфляції на 2012 рік. 

5. Розроблена методика імітації проведення експерименту забезпечує 
достовірний прогноз і може використовуватися при експериментальних 
дослідженнях зв’язаних динамічних економічних процесів з керуванням.  
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