
 
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1  

з курсу ”Моделювання часових рядів” 
 
 

Змістовий модуль 1. Декомпозиція часових рядів. 
 
Дані :  GDP – gross domestic product (ВВП - валовий внутрішній продукт)  
                       для однієї з країн Європи  (квартальні дані); 
             ER – exchange rate (обмінний курс) однієї з валют до долара США 
                      (місячні дані). 
 
На основі зібраних статистичних даних для окремої країни: 

 
1. описати зміст рядів, що досліджуються;  
2. графічно зобразити динаміку рядів, коротко описати їх візуальні властивості;  
3. обчислити середнє значення кожного ряду, дисперсію, середньоквадратичне 

відхилення, асиметрію, ексцес, протестувати нормальність розподілу ряду; 
4. побудувати  декілька Scatter діаграм залежності між кожним з обраних часових 

рядів та трендом;  
5. протестувати гіпотези про рівність середнього та дисперсії на різних часових 

проміжках; 
6. оцінити модель детермінованого тренду для вихідного ряду (y) на короткій 

вибірці, враховуючи різну трендову динаміку для різних періодів часу 
(використати фіктивні змінні), проаналізувати результати; зобразити динаміку 
фактичних та оцінених значень, динаміку залишків моделі; 

7. оцінити модель детермінованого тренду для логарифмів вихідних рядів (ln y) 
на короткій вибірці, враховуючи різну трендову динаміку для різних періодів 
часу (використати фіктивні змінні), проаналізувати результати; зобразити 
динаміку фактичних та оцінених значень, динаміку залишків моделі; 

8. побудувати прогнози рядів на усьому часовому проміжку на основі обох 
моделей (y i ln y); описати характеристики обох Forecast таблиць, 
проаналізувати точність отриманих ex-post прогнозів; 

9. обчислити межі прогнозованих інтервалів, зобразити фактичні та прогнозовані 
значення (отримані на основі обох моделей тренду) разом з границями  
прогнозованих інтервалів на одному рисунку, зробити висновок про якість 
прогнозів; 

10. окремо обчислити RMSE обох прогнозів; перевірити правильність обчислень, 
здійснивши прогнозування для обох моделей лише для періоду 
прогнозування; проаналізувати точність отриманих ex-post прогнозів на основі 
Forecast таблиць; порівняти прогнози моделей детермінованого тренду між 
собою. 

11. проілюструвати сезонну динаміку обраних часових рядів  (за окремим 
місяцями, кварталами);  

12. за  допомогою мультиплікативного методу рухомого середнього обчислити 
сезонні фактори та побудувати відповідні десезоновані ряди; проаналізувати 
обчислені мультиплікативні сезонні фактори; 

13. за  допомогою адитивного методу рухомого середнього обчислити сезонні 
фактори та побудувати відповідні десезоновані ряди; проаналізувати 
обчислені адитивні сезонні фактори; 

14. зобразити динаміку вихідного ряду та обох десезонованих рядів; 



15. обчислити сезонні фактори та відповідні десезоновані ряди для натуральних 
логарифмів вихідного ряду за допомогою обох методів рухомого середнього; 
зобразити динаміку логарифмів ряду та відповідних йому десезонованих рядів; 

16. графічно зобразити обчислені сезонні фактори, проаналізувати отриманий 
результат; 

17. оцінити моделі тренду для чотирьох десезонованих рядів; для кожної моделі 
графічно зобразити фактичні та оцінені значення разом із динамікою залишків; 

18. побудувати прогнози десезонованих рядів на підставі чотирьох оцінених 
моделей тренду, зобразити їх графічно разом із відповідним рядом, що 
прогнозувався (4 рисунки); 

19. враховуючи обчислені відповідні сезонні фактори, побудувати прогнози 
початкового ряду (за допомогою 4 підходів), зобразити на одному рисунку 
разом з вихідним рядом для всієї вибірки, а також для періоду, на який 
здійснювалось прогнозування; 

20. обчислити RMSE усіх прогнозів, зобразити їх графічно; визначити найкращий 
варіант серед застосованих   методів десезонування. 

21. за допомогою методу простого та подвійного експоненціального згладжування 
Брауна побудувати згладжений ряд та визначити прогнозовані значення ряду, 
проаналізувати оцінене значення параметра; 

22. за допомогою методу Голта – Вінтерса (без урахування сезонності) 
побудувати згладжений ряд та визначити прогнозовані значення ряду; 
проаналізувати оцінені значення параметрів; 

23. за допомогою адитивного методу Голта – Вінтерса (з урахуванням сезонності) 
побудувати згладжений ряд та визначити прогнозовані значення ряду; 
проаналізувати оцінені значення параметрів; 

24. за допомогою адитивного методу Голта – Вінтерса (з урахуванням сезонності) 
побудувати згладжений ряд та визначити прогнозовані значення ряду; 
проаналізувати оцінені значення параметрів; 

25. на одному рисунку зобразити динаміку вихідного ряду та згладжених різними 
методами рядів на повній вибірці, а також для періоду на яких здійснювалось 
прогнозування; 

26. на обчислити RMSE побудованих прогнозів за допомогою різних методів 
експоненціального згладжування, порівняти їх між собою. 
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