
ТЕМА 5 

Економетричні моделі динаміки 
 

 
Динаміка темпів інфляції, курсів акцій, валют або темпів зростання ВВП є предметом детального вивчення 

економістів. Основною задачею таких досліджень постає прогнозування з метою прийняття економічних рішень, 
вживання заходів економічної політики, що спрямована на антикризове (антициклічне) регулювання тощо. 
Для складання прогнозів зазвичай використовують економетричні моделі динаміки, які дозволяють дослідити 
тенденцію процесу, періодичність його коливань та можливі непередбачувані впливи екзогенних факторів. 
У цій темі розкри-ваються такі питання, як автокореляція рівнів часового ряду, моделювання тенденції, сезонних 
та циклічних коливань, стаціонарність часових рядів. 

Основні питання, що розглядаються: 
1. Основні елементи часового ряду. 
2. Автокореляція рівнів часового ряду і виявлення його структури 
3. Моделювання тенденції часового ряду 
4. Моделювання сезонних і циклічних коливань 
5. Стаціонарні і нестаціонарні часові ряди 

Основні терміни: 
Просторові моделі; моделі часових рядів; часовий ряд; адитивна та мультиплікативна моделі; 

автокореляція рівнів ряду; автокореляційна функція; корелограма; аналітичне вирівнювання часового ряду; 
тенденція; сезонні або циклічні коливання; стаціонарний часовий ряд; строго та слабко стаціонарний 
часовий ряд; автоковаріація; ергодичність; ковзне середнє; модель авторегресії; авторегресійні моделі ковзного 
середнього; нестаціонарний часовий ряд; випадкове блукання; детерміністичний тренд. 

 

5.1. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЧАСОВОГО РЯДУ 
Економетричну модель можна побудувати, використавши два типи вихідних даних: 
– дані, що характеризують сукупність різних об’єктів у певний момент (період) часу; 
– дані, що характеризують один об’єкт за ряд послідовних моментів (періодів) часу. 

Моделі, побудовані за даними першого типу, називаються просторовими моделями. Моделі, побудовані 

за даними другого типу, називають моделями часових рядів.  

Часовий ряд – це сукупність значень будь-якого показника за декілька послідовних моментів (періодів) 

часу. Кожен рівень часового ряду формується під впливом великої кількості факторів, які умовно можна 

поділити на 3 групи: 

1) фактори, що формують тенденцію ряду; 

2) фактори, що формують циклічні коливання ряду; 

3) випадкові фактори. 

При різних сполученнях цих факторів залежність рівнів ряду від часу може приймати різні форми. 

По-перше, більшість часових рядів економічних показників мають тенденцію, що характеризує сукупну 

довгочасну дію множини факторів на динаміку показника, що вивчається. Швидше за все, ці фактори, взяті 

окремо, можуть спричиняти різноспрямовану дію на показник, що досліджується. Однак у сукупності вони 

формують його зростаючу та спадну тенденцію. На рис. 5.1., а показано компоненту гіпотетичного часового 

ряду, що містить зростаючу тенденцію. 

По-друге, для показника, що вивчається, можуть бути характерні циклічні коливання. Ці коливання 

можуть носити сезонний характер, оскільки економічна діяльність ряду галузей залежить від часу року (ціни 

на сільськогосподарську продукцію, ціни на відпочинок на курорті). При наявності великих масивів даних 

за тривалі проміжки часу можна виявити циклічні коливання, пов’язані із загальною динамікою 

кон’юнктури ринку, а також з фазою бізнес-циклу, в якій знаходиться економіка країни (рис. 5.1., б – 

містить тільки сезонну компоненту).  

Деякі часові ряди не містять тенденції та циклічну компоненту, а кожен наступний їх рівень утворюється 

як сума середнього рівня ряду і деякої (додатної або від’ємної) випадкової компоненти. Приклад ряду, що 

містить тільки випадкову компоненту, наведений на рис. 5.1., в.  

Очевидно, що реальні дані не відповідають повністю жодній з описаних вище моделей. Частіше за все, 

вони містять усі три компоненти. Кожен їх рівень формується під впливом тенденції, сезонних коливань і 

випадкової компоненти. 

У більшості випадків фактичний рівень часового ряду можна представити як суму або добуток 

Треньової, циклічної та випадкової компонент.  

Модель, у якій часовий ряд представлений як сума перерахованих компонент, називається адитивною 

моделлю часового ряду.  

Модель, в якій часовий ряд представлений як добуток перерахованих компонент, називається 

мультиплікативною моделлю. 



 
Рис. 5.1. Основні компоненти тимчасового ряду: 

а – зростаюча тенденція; б – сезонна компонента; в – випадкова компонента 

 

Модель, у якій часовий ряд представлений як сума перерахованих компонент, називається адитивною 

моделлю часового ряду.  

Модель, у якій часовий ряд представлений як добуток перерахованих компонент, називається 

мультиплікативною моделлю. 

Основна задача економетричного дослідження окремого часового ряду – виявлення і надання кількісного 

вираження кожній з перерахованих вище компонент, з тим, щоб використовувати отриману інформацію для 

прогнозування майбутніх значень ряду або при побудові моделей взаємозв’язку двох або більше часових 

рядів. 

 

5.2. АВТОКОРЕЛЯЦІЯ РІВНІВ ЧАСОВОГО РЯДУ І ВИЯВЛЕННЯ ЙОГО СТРУКТУРИ 

При наявності тенденції і циклічних коливань значень кожного наступного рівня ряду залежать від 

попередніх значень. Кореляційну залежність між послідовними рівнями часового ряду називають 

автокореляцією рівнів ряду. 

Кількісно її можна виміряти за допомогою лінійного коефіцієнту кореляції між рівнями вихідного 

часового ряду і рівнями цього ряду, зсунутими на декілька кроків у часі. Розглянемо приклад. 

Приклад. Нехай є такі умовні дані про середні витрати на кінцеве споживання (yt, у.о.), за 8 років. 
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Розумно припустити, що витрати на кінцеве споживання в поточному році залежать від витрат на кінцеве 

споживання попередніх років.  

Визначимо коефіцієнт кореляції між рядами yt та yt-1 та виміряємо тісноту зв’язку між витратами на 

кінцеве споживання поточного і попереднього років. Додаємо зсунутий на один період часу часовий ряд yt-1. 

Одна із робочих формул для розрахунку коефіцієнта кореляції має вигляд: 
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Для автокореляції рівнів ряду першого порядку коефіцієнт кореляції матиме вигляд: 
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Цю величину називають коефіцієнт автокореляції рівнів ряду першого порядку, оскільки він вимірює 

залежність між сусідніми рівнями ряду t та t-1, тобто при лагу 1. 

Для даних з прикладу співвідношення ,y t  1ty  складуть: 
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Скориставшись формулою коефіцієнта кореляції отримаємо коефіцієнт автокореляції рівнів першого 

порядку: 
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44
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Отримане значення свідчить про дуже тісну залежність між витратами на кінцеве споживання поточного 

і безпосередньо попереднього років, і відповідно, про наявність у часовому ряді витрат на кінцеве 

споживання сильної лінійної тенденції. 

Аналогічно можна визначити коефіцієнти автокореляції другого та більш високих порядків. Так, 

коефіцієнт автокореляції другого порядку характеризує тісноту зв’язку між рівнями ряду yt та yt-2 і 

визначається за формулою: 
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Для наших даних отримаємо: 
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Для розрахунку коефіцієнта автокореляції другого порядку будується аналогічна таблиця. 

Підставивши дані в формулу, отримаємо: 
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Отримані результати ще раз підтверджують висновок про те, що ряд витрат на кінцеве споживання 

містить лінійну тенденцію. 

Кількість періодів, за яким розраховується коефіцієнт автокореляції, називається лагом. Із збільшенням лагу 

кількість пар значень, за якими розраховується коефіцієнт автокореляції, зменшується. Деякі автори 

вважають доцільним для забезпечення статистичної достовірності коефіцієнтів автокореляції 

використовувати правило «максимальний лаг повинен бути не більше n/4». 

Відзначимо властивості коефіцієнту автокореляції. 

По-перше, він будується за аналогією з лінійним коефіцієнтом кореляції і, таким чином, характеризує 

тісноту тільки лінійного зв’язку поточного і попереднього рівнів ряду. Тому за коефіцієнтом автокореляції 

можна судити про наявність лінійної (або близької до лінійної) тенденції. Для деяких часових рядів, що мають 

сильну нелінійну тенденцію (наприклад, параболу другого порядку або експоненту), коефіцієнт 

автокореляції рівнів вихідного ряду може наближатися до нуля. 

По-друге, по знаку коефіцієнта автокореляції неможливо зробити висновок про зростаючу або спадну 

тенденцію в рівнях ряду. Більшість часових рядів економічних даних містять позитивну автокореляцію рівнів, 

однак при цьому вони можуть мати спадну тенденцію. 

Послідовність коефіцієнтів автокореляції рівнів першого, другого і т. д. порядків називають 

автокореляційною функцією часового ряду. Графік залежності її значень від величини лагу (порядку 

коефіцієнту кореляції) називають корелограмою. 



Аналіз авто кореляційної функції і корелограми дозволяє визначити лаг, за якого автокореляція більш 

висока, відповідно, лаг, за якого зв’язок між поточним і попереднім рівнями ряду найбільш тісний, тобто за 

допомогою аналізу автокореляційної функції і корелограми можна виявити структуру ряду. 

Якщо найбільш високим виявився коефіцієнт автокореляції першого порядку, досліджуваний ряд містить 

тільки тенденцію. Якщо найбільш високим виявився коефіцієнт автокореляції порядку і , то ряд містить 

циклічні коливання з періодичністю в і моментів часу. Якщо жоден з коефіцієнтів автокореляції не є 

значущим, можна зробити припущення відносно структури цього ряду: або ряд не містить тенденції і 

циклічних коливань і має структуру, схожу зі структурою ряду, або ряд містить сильну нелінійну тенденцію, 

для виявлення якої необхідно провести додатковий аналіз. Тому коефіцієнт автокореляції рівнів і 

автокореляційну функцію доцільно використовувати для виявлення в часовому ряді наявності або 

відсутності трендової компоненти Т і циклічної (сезонної) компоненти S.  

Корелограма показана в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1. 

Коефіцієнти автокореляції та корелограма 
Лаг Коефіцієнт автокореляційних рівнів Корелограма 

1 0,165154 ** 

2 0,566873 ******* 

3 0,113558 * 

4 0,983025 ************ 

5 0,118711 * 

6 0,722046 ********* 

7 0,003367  

8 0,973848 ************ 
 

Аналіз значень автокореляційної функції дозволяє зробити висновок про наявність у часовому ряді, що 
вивчається, по-перше, лінійної тенденції, по-друге, сезонних коливань періодичністю в 4 квартали. 

Аналогічно, якщо, наприклад, при аналізі часового ряду найбільш високим виявився коефіцієнт 
автокореляції другого порядку, ряд містить циклічні коливання з циклом, рівним двом періодам часу, тобто 
має пилоподібну структуру. 

 

5.3. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ЧАСОВОГО РЯДУ 
Одним із найбільш поширених способів моделювання тенденції часового ряду є побудова аналітичної 

функції, що характеризує залежність рівнів ряду від часу, або тренду. Цей спосіб називають аналітичним 

вирівнюванням часового ряду. 
Оскільки залежність від часу може приймати різні форми, для її формалізації можна використовувати 

різні види функцій. Для побудови трендів найчастіше всього застосовуються такі функції: 

– лінійний тренд: tbayt
€ ; 

– гіпербола: tbayt /€ ; 

– експоненційний тренд tba
t ey€  або 

tba
t ey€ ; 

– тренд у формі степеневої функції: b

t tay€ ; 

– парабола другого і більш високого порядків 
k

kt tbtbtbay ...€ 2
21

. 

Параметри кожного з перерахованих вище трендів можна визначити звичайним МНК, використовуючи в 
якості незалежної змінної t=1, 2, …, n, а в якості залежної змінної уt. Для нелінійних трендів необхідно 
провести попередню процедуру їх лінеаризації. 

Відомо декілька способів визначення типу тенденції. До більш поширених відносяться якісний аналіз 
процесу, що вивчається, побудова і візуальний аналіз графіку залежності рівнів ряду від часу, розрахунок 
деяких основних показників динаміки. В цих же цілях можна використати і коефіцієнти автокореляції рівнів 
ряду.  

Тип тенденції можна визначити шляхом порівняння коефіцієнтів автокореляції першого порядку, 
розрахованих за вихідними і перетвореними рівнями ряду.  

Якщо часовий ряд має лінійну тенденцію, то його сусідні рівні уt та уt-1 тісно корелюють. У цьому 

випадку коефіцієнт автокореляції першого порядку має бути високим. Якщо часовий ряд містить нелінійну 

тенденцію, наприклад, у формі експоненти, то коефіцієнт автокореляції першого порядку за логарифмами 

рівнів вихідного ряду буде вище, ніж відповідний коефіцієнт, розрахований по рівнях ряду. Чим сильніше 

виражена нелінійна тенденція у часовому ряді, що вивчається, тим більшою мірою будуть різнитися значення 

вказаних коефіцієнтів. 

Вибір найкращого рівняння у випадку, якщо ряд містить нелінійну тенденцію, можна здійснити шляхом 

перебору основних форм тренду, розрахунку за кожним рівнянням скоригованого коефіцієнта детермінації 
2R  і вибору рівняння тренду з максимальним значенням скоригованого коефіцієнта детермінації. Реалізація 

цього методу відносно проста при комп’ютерній обробці даних. 

 

5.4. МОДЕЛЮВАННЯ СЕЗОННИХ І ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ 

Відомо декілька підходів до аналізу структури часових рядів, що містять сезонні або циклічні коливання.  



Найпростіший підхід – розрахунок значень сезонної компоненти методом ковзного середнього та 

побудови адитивної або мульти-плікативної моделі часового ряду. 

Загальний вигляд адитивної моделі такий: 

Y=T+S+E. 

Ця модель передбачає, що кожен рівень часового ряду може бути представлений як сума трендової Т, 

сезонної S та випадкової Е компонент. Загальний вигляд мультиплікативної моделі виглядає так: 

Y=T·S·E. 

Дана модель передбачає, що кожен рівень часового ряду може бути представлений як добуток трендової 

Т, сезонної S та випадкової Е компонент. Вибір однієї з двох моделей відбувається на основі аналізу 

структури сезонних коливань. Якщо амплітуда коливань приблизно постійна, будують адитивну модель 

часового ряду, в якій значення сезонної компоненти передбачаються постійними для різних циклів. Якщо 

амплітуда сезонних коливань зростає або зменшується, будуть мультиплікативну модель часового ряду, яка 

ставить рівні ряду в залежність від значень сезонної компоненти. 

Побудова адитивної і мультиплікативної моделей зводиться до розрахунку значень Т, S та Е для кожного 

рівня ряду. 

Процес побудови моделі включає в себе такі кроки. 

Крок 1. Вирівнювання вихідного ряду методом ковзного середнього. 

Для цього: 1) просумуємо рівні ряду послідовно за кожні і кварталів із зсувом на один момент часу і 

визначимо умовні значення (укрупнюємо дані); 2) розділимо отримані суми на число, яке дорівнює кількості 

періодів, що укрупнювалися; 3) приведемо ці значення  відповідно з фактичними моментами часу, для чого 

знайдемо середні значення з двох послідовних ковзних середніх – центровані ковзні середні. 

Крок 2. Розрахунок значень сезонної компоненти S. 

Крок 3. Усунення сезонної компоненти з вихідних рівнів ряду і утримання вирівняних даних (Т+Е) в 

адитивній або (Т·Е) в мультиплікативній моделі. 

Крок 4. Аналітичне вирівнювання рівнів (Т+Е) або (Т·Е) і розрахунок значень Т з використанням 

отриманого рівняння тренду. 

Крок 5. Розрахунок отриманих по моделі значень (Т+S) або (Т·S). 

Крок 6. Розрахунок абсолютних та/або відносних помилок. 

Якщо отримані значення похибок не містять автокореляції, ними можна замінити вихідні рівні ряду і в 

подальшому використовувати часовий ряд похибок Е для аналізу взаємозв’язків вихідного рівня та інших 

часових рядів. 

Розглянемо алгоритм побудови на прикладі адитивної моделі. 

Приклад. Є дані про споживання електроенергії мешканцями регіону за останні 4 роки. 
Номер 

кварталу, t 

Споживання 

електроенергії,  

yt 

Разом за 4 

квартали 

Ковзна середня за 4 

квартали 

Центрована ковзна 

середня 

Оцінка сезонної 

компоненти 

1 6 – – – – 

2 4,4 24,4 (1+2+3+4) 6,1 ((1+2+3+4)/4) – – 

3 5 25,6 (2+3+4+5) 6,4 ((2+3+4+5)/4) 6,25 ((2+3)/2) -1,250 (5-6,25) 

4 9 26 6,5 6,45 ((3+4)/2) 2,550 (9-6,45) 

5 7,2 27 6,75 6,625 0,575(7,26-625) 

6 4,8 28 7 6,875 – 2,075 

7 6 28,8 7,2 7,1 – 1,1 

8 10 29,6 7,4 7,3 2,7 

9 8 30 7,5 7,45 0,55 

10 5,6 31 7,75 7,625 – 2,025 

11 6,4 32 8 7,875 – 1,475 

12 11 33 8,25 8,125 2,875 

13 9 33,6 8,4 8,325 0,675 

14 6,6 33,4 8,35 8,375 – 1,775 

15 7 – – – – 

16 10,8 – – – – 

Даний ряд містить сезонні коливання періодичністю 4. За графіком ряду можна встановити наявність 

приблизно рівної амплітуди коливань. Це свідчить про відповідність ряду адитивній моделі. Розрахуємо її 

компоненти. 

 



Крок 1. Проведемо вирівнювання вихідних рівнів ряду методом ковзної середньої. Для цього 

розраховуємо ковзну середню за 4 квартали, центровану ковзну середню.  

Крок 2. Знайдемо оцінки сезонної компоненти як різницю між фактичними рівнями ряду і центрованими 

ковзними середніми. Вико-ристовуємо ці оцінки для розрахунку значень сезонної компоненти S. У моделях 

існує припущення, що сезонні дії за період взаємно пога-шаються. В адитивній моделі це виражається в тому, 

що сума значень сезонної компоненти по всіх кварталах повинна дорівнювати нулю.  
 

Показник Рік 
Номер кварталу, і 

І ІІ ІІІ IV 

 1 – – –1,25 2,55 

 2 0,575 – 2,075 – 1,100 2,700 

 3 0,550 – 2,025 – 1,475 2,875 

 4 0,675 – 1,775 – – 

Разом за і-й квартал (за всі роки) x 1,8 – 5,875 – 3,825 8,125 

Середня оцінка сезонної компоненти для і-го кварталу, iS  x 0,6 (1,8/3) – 1,958 – 1,275 2,708 

Скоригована сезонна компонента, Si x 0,581 – 1,977 – 1,294 2,690 
 

Для даної моделі маємо: 0,6-1,958+1,275+2,708=0,075. 

Визначимо коригуючий коефіцієнт: 

k=0,075/4=0,01875. 

Розрахуємо скориговані значення сезонної компоненти як різницю між її середньою оцінкою і 

коригуючим коефіцієнтом k: 

kSS ii ,  

де і = 1 : 4. 

Перевіримо рівність нулеві суми значень сезонної компоненти: 

0,581–1,977–1,294+2,690=0. 
Таким чином, отримано такі значення сезонної компоненти: 

І квартал: S1 = 0,581 
II квартал: S2 = – 1,977 
III квартал: S3 = – 1,294 
IV квартал: S4 = 2,690 

Занесемо ці значення в таблицю для відповідних кварталів. 
Крок 3. Елімінуємо вплив сезонної компоненти, вираховуючи її значення з кожного рівня вихідного 

часового ряду. Отримуємо: T + E = Y – S. Ці значення розраховуються для кожного моменту часу і містять 
тільки тенденцію та випадкову компоненту. 

 

t yt Si T+E=yt-Si T T+S E=yt-(T+S) E2 

1 6 0,581 5,419 5,902 6,483 – 0,483 0,2333 

2 4,4 – 1,977 6,377 6,088 4,111 0,289 0,0835 

3 5 – 1,294 6,294 6,275 4,981 0,019 0,0004 

4 9 2,690 6,31 6,461 9,151 – 0,151 0,0228 

5 7,2 0,581 6,619 6,648 7,229 – 0,029 0,0008 

6 4,8 – 1,977 6,777 6,834 4,857 – 0,057 0,0032 

7 6 – 1,294 7,294 7,02 5,727 0,273 0,0745 

8 10 2,690 7,31 7,207 9,896 0,104 0,0108 

9 8 0,581 7,419 7,393 7,974 0,026 0,0007 

10 5,6 – 1,977 7,577 7,580 5,603 – 0,030 0,0009 

11 6,4 – 1,294 7,694 7,766 6,472 – 0,072 0,0052 

12 11 2,690 8,31 7,952 10,642 0,358 0,1282 

13 9 0,581 8,419 8,139 8,720 0,280 0,0784 

14 6,6 – 1,977 8,577 8,325 6,348 0,252 0,0635 

15 7 – 1,294 8,294 8,519 7,218 – 0,218 0,0475 

16 10,8 2,690 8,11 8,698 11,388 – 0,588 0,3457 
 

Крок 4. Визначимо компоненту Т даної моделі. Для цього проведемо аналітичне вирівнювання ряду (Т+Е) 
за допомогою лінійного тренду. Результати аналітичного вирівнювання (побудови регресії (Т+Е) залежно 
від t):  

Т=5,715+0,186·t 
Підставивши в рівняння значення t, знаходимо рівні Т для кожного моменту часу. 
Крок 5. Знайдемо значення рівнів ряду, отримані за адитивною моделлю. Для цього додамо до рівнів Т 

значення сезонної компоненти для відповідних кварталів.  
Крок 6. Відповідно до методики побудови адитивної моделі розрахунок похибки проводиться за 

формулою 
Е = Y – (T + S). 

Це абсолютна похибка.  
За аналогією з моделлю регресії для оцінки якості побудови моделі, а також для вибору найкращої 

моделі можна використовувати суму квадратів абсолютних помилок. Для даної моделі сума квадратів 
абсолютних помилок дорівнює 1,10. По відношенню до загальної суми квадратів відхилень рівнів ряду від 
його середнього рівня, рівної 71,59, ця величина складає трохи більше 1,5 %: 



(1-1,10/71,59)·100 = 1,536 
Отже, можна сказати, що адитивна модель пояснює 98,5 % загальної варіації рівнів часового ряду 

споживання електроенергії за останні 16 кварталів. 
Мультиплікативна модель будується аналогічно, тільки у виразах «–» замінюється на «/», а «+» на «·». 
 

5.5. СТАЦІОНАРНІ І НЕСТАЦІОНАРНІ ЧАСОВІ РЯДИ 
Для того, щоб задача статистичного аналізу часових рядів була практично реалізованою, необхідно 

певним чином обмежувати клас моделей часових рядів, що розглядаються, з точки зору структури ряду і 
його імовірнісних характеристик. Пошук адекватної моделі часових рядів зазвичай проводять у рамках 
класу стаціонарних часових рядів. 

На інтуїтивному рівні можна дати таке визначення стаціонарного часового ряду: це такий ряд, який має 
постійну середню, а значення ряду коливаються навколо цієї середньої з деякою постійною дисперсією. 

 
 

Стаціонарні ряди поділяються на строго і слабко стаціонарні процеси.  
Ряд yt називається строго стаціонарним (або стаціонарним у вузькому значенні), якщо сумісний розподіл 

імовірності m спостережень yt1, yt2, …, ytm такий самий, як і для m спостережень yt1+r, yt2+r, yt3+r, …, ytm+r , для 
будь-яких m, t1, t2, …, tm та r. 

Властивості строго стаціонарних часових рядів не змінюються при зміні початку відліку часу. 

Ряд yt називається слабко стаціонарним (або стаціонарним у широкому розумінні), якщо його середнє 

значення і коваріації не залежать від t, тобто для нього виконуються такі співвідношення: 

1. )( tyE  

2. 
2))(( tt yyE  

3. 21,21 ,))((
12

ttyyE tttt  

Зміст цих трьох рівнянь полягає в тому, що слабко стаціонарний процес повинен мати постійні 

математичне сподівання, дисперсію та автоковаріацію. 

У практичній аналітичній роботі стаціонарність часового ряду означає відсутність: 

– тренду; 

– систематичних змін дисперсії; 

– строго періодичних флуктуацій (коливань); 

– систематично мінливих залежностей між елементами часового ряду. 

Автоковаріацією називається коваріація, виміряна для різних значень одного й того ж ряду. Величина 

автоковаріації визначається співвідношенням: 

m

yyyy
m

t

ststtt

s
1

))((

, 

де s – часовий лаг, період часу, з яким, як припускається, змінна першого рівня впливає на відповідну змінну 

s-го рівня. 

Автоковаріація має ті ж недоліки, що й коваріація – тобто з важкістю піддається безпосередній 

інтерпретації, оскільки залежить від одиниць вимірювання yt. Тому більш зручним для практичного 

застосування вважається коефіцієнт автокореляції. 

Стаціонарним рядам притаманна така властивість як ергодичність. 

Нехай {yt} – слабкостаціонарний процес, Е(yt) = μ, μ<∞ та Е[(yt-μ)
2
] = σ

2
y. Нехай 

n

t tt y
n

y
1

1
 – середня по 

часу. Якщо ty сходиться за імовірністю з μ при n→∞, то кажуть, що ряду {yt} властива ергодичність по 

відношенню до середньої. Тобто ергодичність – це поведінка великого класу стаціонарних процесів, коли 

арифметичне середнє з часом збігається до математичного сподівання μ. 



Слід звернути увагу на те, що ергодичність є асимптотичною властивістю ряду, а стаціонарність 

відображає постійність характеристик в часі. Ергодичність є важливою умовою – вона дозволяє використовувати 

вибіркові аналоги генеральних характеристик ряду для визначення його властивостей.  

Найчастіше динамічні ряди володіють властивістю ергодичності, проте це необов’язково.  

Перевірити ряд на стаціонарність можливо за допомогою критерію, заснованого на медіані. Алгоритм 

перевірки передбачає проходження таких кроків: 

1. Ранжування рівнів ряду в порядку зростання. 

2. Знаходження медіани. 

3. Замість кожного рівня ряду ставимо «плюс», якщо він більше медіани, та «мінус», якщо менше. При 

рівності медіани – рівень ряду не відмічається. 

4. Послідовність плюсів та мінусів – це число серій v(n), а протяжність найдовшої серії τ(n). Серія – це 

послідовність плюсів та мінусів, що йдуть підряд. 

5. Висувається гіпотеза, що якщо аналізована послідовність складається із статистично незалежних 

спостережень, що випадково варіюють навколо деякого постійного рівня, то чергування плюсів та мінусів 

повинно бути випадковим, тобто не повинно бути занадто довгих серій, а загальна кількість серій має бути 

великою. 

6. Для перевірки гіпотези використовується наближене правило: якщо хоча б одна з нерівностей 

v(n)> [1/2(n+2-1,96 (n-1)
1/2

)] 

(n)<[1,43 ln(n+1)] 

виявиться порушеною, то гіпотеза відхиляється з 5 % рівнем значущості і відповідно, підтверджується 

наявність залежної від часу невипадкової складової. 

Приклад. У таблиці неведено дані по особистих споживчих витратах на громадський транспорт (млрд дол 

США) з 1966 до 1983 рр. у Сполучених Штатах. 
 

Рік Витрати Рік Витрати Рік Витрати 

1966 3,3 1972 3,4 1978 3,7 

1967 3,2 1973 3,4 1979 3,8 

1968 3,3 1974 3,5 1980 3,5 

1969 3,5 1975 3,5 1981 3,2 

1970 3,4 1976 3,6 1982 3,2 

1971 3,4 1977 3,6 1983 3,1 

Необхідно за допомогою медіанного критерію перевірити ряд на стаціонарність (незмінність середнього 

значення часового ряду). 

Визначимо кількість спостережень. Їх 18. Ранжуємо часовий ряд: 
 

3,1 3,4 3,5 

3,2 3,4 3,5 

3,2 3,4 3,6 

3,2 3,4 3,6 

3,3 3,5 3,7 

3,3 3,5 3,8 

Визначаємо медіану: медіана ділить ряд на дві рівних частини: 18/2=9. Значить, вона знаходиться між 9 та 

10 спостереженням: 

Ме = (х9 + х10) : 2 =(3,4 + 3,4) / 2 = 3,4. 

Створюємо ряд з плюсів та мінусів: 
1966 3,3 – 1975 3,5 + 

1967 3,2 – 1976 3,6 + 

1968 3,3 – 1977 3,6 + 

1969 3,5 + 1978 3,7 + 

1970 3,4  1979 3,8 + 

1971 3,4  1980 3,5 + 

1972 3,4  1981 3,2 – 

1973 3,4  1982 3,2 – 

1974 3,5 + 1983 3,1 – 

Кількість серій становить v(n)=3. Найдовша серія складається з «плюсів» і становить (n)=8. 

Перевіряємо нерівності: 

v(18) > [0,5·(18+2-1,96(18-1)
1/2

]=5 3<5 

(18) < [1,43 ln(18+1)]=4  8>4 

Висновок: гіпотеза про незмінність середнього значення відхиляється з імовірністю похибки від 0,05 до 

0,0975. 

Моделі ковзного середнього (moving average) – поширений клас моделей часових рядів, у яких 

модельована величина задається функцією від попередніх помилок. 

Нехай εt (t=1, 2, …) – послідовність незалежних величин з нульовим математичним сподіванням і 

постійною дисперсією σ
2
. Тоді модель виду 

qtqtttty ...2211  

називається моделлю ковзного середнього порядку q і позначається MA(q). 



Властивості ковзних середніх порядку q формуються таким чином: 

1. Е(уt) = μ 

2. σ
2

y = (1+β1
2
+ β2

2
+…+ βq

2
)σ

2
ε 

3. Статистичний зв’язок між спостереженнями зберігається протягом q одиниць часу (тобто «тривалість 

пам’яті» процесу дорівнює q). 

 
 

Моделі авторегресії – це клас моделей часових рядів, у яких поточне значення модельованої змінної 

задається функцією від попередніх значень самої цієї змінної. 

Модель виду 

tptpttt yyyy ...2211 , 

де εt – «білий шум», називається моделлю авторегресії порядку р і позначається AR(p). 
 

 
 

 

Властивості авторегресійних процесів формулюються таким чином: 

1. Математичне сподівання процесу визначається як: 

p

tyE
...1

)(
21

. 

2. Автоковаріацію і автокореляцію можна знайти шляхом розв’язання системи рівнянь Юла-Уолкера 

(коефіцієнти автокореляції виражаються у вигляді функції від коефіцієнтів авторегресії).  

3. Часткова функція автокореляції на лагу k вимірює кореляцію між випадковими величинами yt та 

yt+k, «очищену» від впливу випадкових величин. Для лагу, що дорівнює 1, коефіцієнти автокореляції 

співпадають. 

Для лагу, що дорівнює 2, частковий коефіцієнт кореляції складе: 

2

1

2

12
22

1 r

rr
r . 

Для лагів, більших 2, формули для підрахунку часткових коефіцієнтів кореляції отримують більш складний 

вигляд.  

Поєднання авторегресійних моделей із ковзною середньою називаються авторегресійні моделі ковзного 

середнього – це моделі, які є сполученням авторегресійних процесів з процесам ковзного середнього. 

Модель виду  

tqtpttptpttt yyyy ...... 22112211  
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Рис. 5.3. Процес ковзного середнього 



називається авторегресійним процесом ковзного середнього порядку (p, q) і позначається ARMA (p, q). 

Моделі ARMA будуються за допомогою систематичного методу Бокса-Дженкінса, що був запропо-нований 

1976 року. 

Підхід Бокса-Дженкінса до побудови моделей включає в себе 3 етапи:  

1. Ідентифікація – полягає у визначенні порядку моделі, що забезпечує найбільш адекватне 

відображення відповідної динамічної природи даних, тобто здійснюється відбір p та q. На цьому ж етапі 

робляться попередні грубі оцінки коефіцієнтів αі, βі. 

2. Оцінка параметрів – полягає в знаходженні конкретних числових параметрів моделі, що 

сформована на попередньому етапі. 

3. Діагностична перевірка – встановлює, чи є модель, що отримана, адекватною для опису явища, що 

вивчається. Неадекватності, виявлені в ході даної перевірки, вказують на необхідність коригування моделі. 

Для цілей перевірки Бокс та Дженкінс пропонують два методи: «оверфіт» та діагностика залишків. 
Для того, щоб визначити, що даний часовий процес є ARMA-процесом можна здійснювати ряд перевірок 

за такими критеріями: 
1. Аналіз поведінки автокореляційної та часткової автокореляційної функцій, проте цього не достатньо, 

оскільки вони не обов’язково відповідають поведінці обраних аналогів. 
2. Графічний аналіз.  
3. Інформаційні критерії. Ці критерії включають дві основних складових: деяку функцію від залишкової 

суми квадратів і «покарання» за втрату ступенів вільності в результаті включення в модель додаткових 
змінних. Відповідно, включення в модель нової змінної (або лагового значення певного показника) буде 
спричиняти на значення інформаційних критеріїв два протилежних ефекти: величина залишкової суми 
квадратів буде спадати, а розмір «покарання» – збільшуватися.  

Метою дослідження є набір такої кількості параметрів, за якого величина інформаційних критеріїв буде 
мінімальна. Додавання нової змінної у модель буде знижувати значення критеріїв тільки в тому випадку, 
якщо зменшення величини залишкової суми квадратів зможе перевищити збільшення «покарання» за втрату 
ступенів вільності. 

Найбільш поширені інформаційні критерії: 
1) інформаційний критерій Акаїке (Akaike). Згідно з цим критерієм, серед альтернативних значень k 

обирається те, яке мінімізує величину: 

n

k
AIC

2
)€ln( 2 , 

де 2€ – залишкова дисперсія (еквівалентна залишковій сумі квадратів, поділеній на кількість ступенів 

вільності, n-k); 
k=p+q+1 – загальна кількість оцінюваних параметрів; 
n – розмір вибірки. 
2) байєсівський інформаційний критерій Шварца: 

)ln()€ln( 2 n
n

k
SBIC . 

3) Інформаційний критерій Хеннана-Куїнна: 

))ln(ln(
2

)€ln( 2 n
n

k
HQIC . 

SBIC передбачає суттєво більш строге «покарання» за втрату ступенів вільності, ніж AIC; HQIC з цієї 
точки зору знаходиться десь посередині між ними. Всі критерії є недосконалими. 

Для оцінки коефіцієнтів моделі ARMA зазвичай використовується метод максимальної подібності 
(ММП). За винятком деяких більш простих випадків, ця задача розв’язується кількісними ітераційними 
методами, які вимагають задавання деяких початкових параметрів, які потім послідовно уточнюються. 

В економічній практиці прийнято розглядати два основних типи нестаціонарних часових рядів: 

1. Випадкове блукання (із зсувом): 

ttt yy 1 . 

Такі ряди також прийнято називати часовими рядами зі стохастичним трендом. Приклад на графіку. 
 



 
Рис. 5.5. Три різні реалізації випадкового блукання ttt yy 1  

 

2. Другим основним типом є ряд виду: 

tt ty  

Такі ряди називають часовими рядами з детерміністичним трендом. Приклад на графіку. 
 

 
Рис. 5.6. Нестаціонарній часовий ряд з детерміністичним трендом 

Якщо коефіцієнт α менше 1, то процес є стаціонарним, якщо більше, то нестаціонарним. У даному випадку 

процес стає «вибуховим», тобто шок, що відбувся в системі в момент часу t, буде мати більш сильний вплив 

на неї в момент часу t+1, ще більш сильний – у момент часу t+2 і т. д. Проте для економіки такі процеси, як 

правило, нехарактерні. Подібні процеси притаманні фізичним та хімічним процесам, біологічним тощо. 

Для опрацювання економічної інформації та її детального аналізу з метою вироблення рішень слід 

зводити нестаціонарні ряди до стаціонарних. 

Спосіб зведення нестаціонарного ряду до стаціонарного залежить від того, з яким типом 

нестаціонарності ми маємо справу. 

1) Якщо часовий ряд має детерміністичний тренд, то для досягнення стаціонарності ряду необхідно 

просто видалити тренд з даних. Після цього з рядом можна працювати звичайними методами, які 

використовуються для стаціонарних часових рядів. 

2) Якщо ряд має стохастичний тренд, то до нього застосовується метод взяття різниць (k-кратне), тобто 

з первісних рівнів ряду yt беруться різниці ∆yt, якщо різниці не становлять стаціонарного ряду, то між ними 

беруться різниці доти, доки не буде утворено стаціонарний ряд, який утворює клас стаціонарних різниць. 

Якщо для отримання стаціонарного процесу ARMA необхідно взяття різниць, то такий процес називається 

авторегресійною інтегрованою моделлю ковзного середнього ARIMA. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Назвіть основні елементи часового ряду. Які їх характеристики? 

2. Розкрийте сутність коефіцієнту автокореляції. 

3. Які властивості коефіцієнту автокореляції?  

4. Що собою являє корелограма? Яку інформацію вона може надати щодо структури динамічного 

ряду? 

5. Якими методами проводиться аналітичне вирівнювання динамічних рядів? 

6. У чому відмінність у побудові адитивної та мультиплікативної моделей динамічних рядів? 

7. Розкрийте послідовність побудови адитивної моделі? 

8. Як здійснюється обчислення сезонної компоненти? 

9. Дайте визначення стаціонарного часового ряду. В чому відмінність між строго та слабко 

стаціонарними рядами? 

10. Поясніть таку властивість часового ряду як ергодичність. 



11. Як перевіряється стаціонарність часового ряду? Які критерії можна використати? 

12. У чому сутність та призначення моделей ковзного середнього та моделей авторегресії? 

13. Як здійнюється вибір лагу при побудові ARMA-моделей? 

14. Назвіть приклади нестаціонарних часових рядів. Якими методами вони зводяться до стаціонарних? 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

1. За даними за 30 місяців деякого часового ряду хt були отримані коефіцієнти автокореляції рівнів: 

r1 = 0,63; r2 = 0,38; r3 = 0,72; 

r4 = 0,97; r5 = 0,55; r6 = 0,40; 

r7 = 0,65, 

де ri – коефіцієнти автокореляції і-го порядку. 

Побудуйте корелограму та охарактеризуйте структуру ряду. Визначте, яка можлива функціональна форма 

залежності для побудови рівняння регресії. 

2. У таблиці наведено дані про розміри запасів компанії «Альфа» на початок кожного місяця. 

Дослідіть ряд на автокореляцію (до лагу t = 8). Побудуйте корелограму. Зробіть висновки щодо наявності 

тенденції та періодичних коливань. 

Вихідні дані до задачі 2 
№ з/п Спостереження № з/п Спостереження 

1. 235 21. 255 

2. 320 22. 285 

3. 115 23. 250 

4. 355 24. 300 

5. 190 25. 225 

6. 320 26. 285 

7. 275 27. 250 

8. 205 28. 225 

9. 295 29. 125 

10. 240 30. 295 

11. 355 31. 250 

12. 175 32. 355 

13. 285 33. 280 

14. 200 34. 370 

15. 290 35. 250 

16. 220 36. 290 

17. 400 37. 225 

18. 275 38. 270 

19. 185 39. 180 

20. 370 40. 270 

3. Побудуйте адитивну модель на підставі наведених квартальних даних про споживання 

безалкогольних напоїв у 2007-2009 роках, у млн дкл. 
 

Вихідні дані до задачі 3 
Рік Квартал Млн дкл, yt 

1997 1 24,4 

 2 52,6 

 3 60,4 

 4 34,0 

1998 1 32,7 

 2 56,2 

 3 67,3 

 4 36,2 

1999 1 37,8 

 2 65,3 

 3 73,1 

 4 38,4 

Разом  578,4 

 

4. У таблиці наведено динаміку курсів валют на Форексі євро/долар за 28 торгових днів: 
 

Вихідні дані до задачі 4 
№ з/п Курс № з/п Курс 

1 1,2681 15 1,3453 

2 1,2721 16 1,3579 

3 1,2693 17 1,3623 

4 1,2720 18 1,3629 

5 1,2877 19 1,3801 

6 1,2992 20 1,3692 

7 1,3006 21 1,3834 

8 1,3075 22 1,3933 

9 1,3058 23 1,3925 



10 1,3064 24 1,3994 

11 1,3261 25 1,3873 

12 1,3398 26 1,3919 

13 1,3312 27 1,3960 

14 1,3486 28 1,4078 

 

Зобразіть часовий ряд графічно. Визначте, чи містить ряд детер-міністичний тренд. У разі його наявності 

зведіть ряд із нестаціонарного в стаціонарний. Перевірте отриманий ряд на стаціонарність за допомогою 

критерію, заснованого на медіані.  



ТЕСТИ 

1. Адитивна модель часового ряду має вигляд: 

а) Y=T·S·E; 

б) Y=T+S+E; 

в) Y=T·S+E. 

2. Мультиплікативна модель часового ряду має вигляд: 

а) Y=T·S·E; 

б) Y=T+S+E; 

в) Y=T·S+E. 

3. Коефіцієнт автокореляції: 

а) характеризує тісноту лінійного зв’язку поточного і попереднього рівнів ряду; 

б) характеризує тісноту нелінійного зв’язку поточного і попереднього рівнів ряду; 

в) характеризує наявність або відсутність тенденції. 

4. Адитивна модель часового ряду будується, якщо: 

а) значення сезонної компоненти вважаються постійними для різних циклів; 

б) амплітуда сезонних коливань зростає або зменшується; 

в) відсутня тенденція. 

5. Мультиплікативна модель часового ряду будується, якщо: 

а) значення сезонної компоненти вважаються постійними для різних циклів; 

б) амплітуда сезонних коливань зростає або зменшується; 

в) відсутня тенденція. 

6. На основі квартальних даних побудована модель часового ряду. Скориговані значення сезонної 

компоненти за перші три квартали дорівнюють: 7 – І квартал; 9 – ІІ квартал; 11 – ІІІ квартал. Значення 

сезонної компоненти за IV квартал становить: 

а) 5; 

б) – 4; 

в) – 5. 

7. На основі поквартальних даних побудована мультиплікативна модель часового ряду. Скориговані 

значення сезонної компоненти за перші три квартали дорівнюють: 0,8 – І квартал; 1,2 – ІІ квартал; 1,3 – 

ІІІ квартал. Значення сезонної компоненти за IV квартал становить: 

а) 0,7; 

б) 1,7; 

в) 0,9. 

8. Автокореляція рівнів ряду – це: 

а) кореляція між залежною і незалежною змінною; 

б) кореляція між двома незалежними лаговими змінними; 

в) кореляція між послідовними значеннями часового ряду; 

г) кореляція між похибкою та незалежною змінною; 

д) кореляція між помилками двох регресій. 

9. Коефіцієнт автокореляції першого порядку: 

а) вимірює залежність між рівнями ряду, зсунутими на 3 часових періоди; 

б) вимірює залежність між рівнями ряду при значенні лагу = 2; 

в) вимірює залежність між рівнями ряду при значенні лагу = 1; 

г) вимірює взаємозв’язок між рядом х та у; 

д) вимірює тісноту зв’язку між похибкою в поточному періоді та значенням незалежної змінної у 

попередньому періоді. 

10. Якщо коефіцієнт автокореляції першого порядку виявився най-більшим, то можна стверджувати, що: 

а) в ряді відсутня тенденція та сезонні коливання; 

б) в ряді присутня тільки тенденція; 

в) в ряді присутня спадна тенденція; 

г) в ряді присутня зростаюча тенденція; 

д) в ряді присутні сезонні коливання з квартальним періодом. 

11. Якщо найбільш високим виявився коефіцієнт автокореляції порядку і в часовому ряді, то ряд: 

а) містить тільки тенденцію; 

б) містить і тенденцію, і періодичні коливання; 

в) містить періодичні коливання з періодичністю в і моментів; 

г) ряд містить сильну нелінійну тенденцію; 

д) якщо і є парним, то ряд містить зростаючу тенденцію, якщо непарним, то спадну. 

12. Помилка в специфікації наявна, коли: 

а) незалежна змінна виміряна з помилкою; 

б) ми будуємо неправильну версію істинної моделі; 

в) дві чи більше незалежних змінних мають високу кореляцію; 



г) дисперсія значень помилки не постійна; 

д) дві чи більше незалежних змінних мають високу кореляцію. 

13. Автокореляція дає нам: 

а) оцінки параметрів з відхиленнями; 

б) найкращі лінійні оцінки (BLUE); 

в) неефективні оцінки параметрів; 

г) проблеми із статистичними висновками; 

д) високий ступінь кореляції між залишками та незалежною змінною. 

14. Моделі часових рядів будуються на основі: 

а) даних, що характеризують один об’єкт за ряд послідовних моментів (періодів) часу; 

б) даних, що характеризують сукупність різних об’єктів у певний момент (період) часу; 

в) даних, що являють собою номінальні ознаки; 

г) даних, що являють собою кількісні ознаки; 

д) вірні а та г. 

15. Фактори, що формують часовий ряд, являють собою: 

а) тенденцію, сезонні коливання, випадкове блукання; 

б) тенденцію, випадкові фактори; 

в) випадкове блукання, випадкові фактори, білий шум; 

г) сезонні коливання, тенденцію, випадкові фактори; 

д) циклічні коливання, випадкові фактори. 

16. Модель, в якій сезонна, трендова та випадкова компонента додаються, має назву: 

а) мультиплікативна; 

б) адитивна; 

в) авторегресивна; 

г) дистрибутивно-лагова; 

д) додатна. 

17. Модель, в якій сезонна, трендова та випадкова компонента перемножаються, має назву: 

а) мультиплікативна; 

б) адитивна; 

в) авторегресивна; 

г) дистрибутивно-лагова; 

д) додатна. 

18. Найбільш придатними для статистичного аналізу є: 

а) всі динамічні ряди; 

б) стаціонарні ряди; 

в) нестаціонарні ряди; 

г) ряд, що являє собою «білий шум»; 

д) ряд, що являє собою випадкове блукання. 

19. Ергодичність являє собою: 

а) гетероскедастичність за умови дослідження часового ряду; 

б) асимптотичну властивість ряду; 

в) ряд з постійною дисперсією і середньою у часі; 

г) автоковаріацію рівнів ряду; 

д) вірні відповіді б) та в). 

20. Характерною ознакою моделей ковзного середнього є: 

а) наявність «пам’яті процесу»; 

б) залежність рівня ряду від його попередніх значень; 

в) залежність рівня ряду від значень незалежної змінної у попередні періоди часу; 

г) залежність рівня ряду від «білого шуму»; 

д) вірні відповіді а) та б). 

21. Моделі авторегресії будуються з використанням: 

а) лагових значень помилки е; 

б) лагових значень рівня ряду; 

в) як лагових значень рівня ряду, так і лагових значень помилок; 

г) більше ніж двох незалежних змінних; 

д) вірні відповіді в) та г). 

22. Авторегресійні моделі ковзного середнього містять: 

а) тільки лагові значення помилки е; 

б) тільки лагові значення рівня ряду; 

в) як лагові значення рівня ряду, так і лагові значення помилок; 

г) «білий шум»; 

д) вірні відповіді в) та г). 



23. Для оцінки параметрів авторегресійних моделей ковзного середнього використовують: 

а) метод Монте-Карло; 

б) метод узагальнених найменших квадратів; 

в) метод Бокса-Дженкінса; 

г) метод Глейзера; 

д) метод Глаубера-Фарра. 

24. Модель випадкового блукання являє собою: 

а) ряд, що містить тенденцію та періодичні коливання; 

б) ряд, що має стохастичний тренд; 

в) ряд, що має стохастичні коливання; 

г) стаціонарний ряд; 

д) ряд, що містить тільки періодичні коливання. 

25. Моделі випадкового блукання характерні: 

а) для процесів обміну енергією в природі; 

б) для динаміки курсів акцій на фондовій біржі; 

в) для динаміки ВВП; 

г) для ділення клітин живого організму; 

д) усі відповіді вірні. 

26. Моделі з детерміністичним трендом являють собою: 

а) ряд з чітко визначеним трендом та випадковими коливаннями; 

б) ряд з невизначеним трендом та випадковими коливаннями; 

в) ряд з невизначеним трендом, але чіткими періодичними коливан-нями; 

г) ряд із стаціонарних різниць; 

д) ряд із невизначеним трендом. 

 

 


