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Короткий опис навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із теоретичними і 

практичними питаннями застосування методів стохастичного прогнозування та аналізу 

даних у соціально-економічних дослідженнях з використанням комп’ютерної техніки; 

навчити впроваджувати системи інтелектуальної обробки даних в задачах системного 

аналізу і управління, та системах підтримки прийняття рішень, створювати на основі 

структури математичної моделі та алгоритмів функціонування процесів, що моделюються, 

програмне забезпечення із застосуванням сучасних технологій програмування, аналізу-

вати отримані результати на адекватність. 

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів основам застосування методів 

стохастичного прогнозування та аналізу даних для розв’язання прикладних задач з 

використанням пакету прикладних програм STATISTICA. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у результаті вивчення дисципліни: у 
результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати основні теоретичні і практичні питання стохастичного прогнозування та 

аналізу даних,  

вміти застосовувати методи стохастичного прогнозування та аналізу даних до 

соціально-економічних досліджень з використанням системи STATISTICA; проектувати 

інтелектуальні, інформаційні, інформаційно-пошукові системи; застосовувати 

інтелектуальний аналіз даних при побудові СППР, експертних систем. 

 

Структура навчальної дисципліни (теми занять) 
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Теми СРС 

1 Тема 1. Задачі стохастичного 

прогнозування. Опис модуля Time 

series analysis & Forecasting у системі 

STATISTICA 

 

 

 

 

 Основи теорії стохастичного 

прогнозування. Постановка задачі. 

Модельні приклади. Стартова 

панель модуля. Діалог ARIMA 

(перетворення часових рядів, запуск 

процедури оцінювання). Діалог 

"ARIMA з інтервенцією". Діалог 

"Експоненційне згладжування і про-

гнозування". Діалог "Спектральний 

(Фурьє) аналіз". Діалог "Аналіз роз-

поділених лагів". 



2 Лабораторне заняття 1: Опис модуля 

Time series analysis & Forecasting у 

системі STATISTICA (частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

3 Тема 2. Загальна теорія стохастичного 

прогнозування. 

2 Оптимальний предиктор і його 

властивості. Лінійне прогнозування. 

Використання у прогнозі додаткових 

змінних. 

4 Лабораторне заняття 1: Опис модуля 

Time series analysis & Forecasting у 

системі STATISTICA (частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

5 Тема 3. Прогнозування стаціонарних 

послідовностей (загальний випадок). 

Параметричні моделі часових рядів. 

2 Стаціонарні часові ряди. Лінійний 

предиктор та його оновлення. 

Асимптотична точність прогнозу. 

Загальна лінійна модель. Процеси 

ковзаючого середнього. Експонен-

ційно зважений ковзаючим середнім 

предиктор. Процеси авторегресії. 

Змішані процеси. 

6 Лабораторне заняття 2: Ідентифікація 

моделей ARIMA (АРПКС) у системі 

STATISTICA (частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

7 Тема 4. Нестаціонарні часові ряди. 

Оцінювання параметрів моделі АРПКС. 

2 Визначення та представлення 

процесу авторегресії та проін-

тегрованого ковзаючого середнього 

(АРПКС). Прогнозування в моделі 

АРПКС. Приклади прогнозуючих 

функцій. Ідентифікація моделі 

АРПКС (загальна схема). Оцінки 

найменших квадратів параметрів 

моделі АРКС(p,q). Метод макси-

мальної правдоподібності. 

8 Лабораторне заняття 2: Ідентифікація 

моделей ARIMA (АРПКС) у системі 

STATISTICA (частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 



9 Тема 5. Елементи статистики 

стаціонарних процесів. Ідентифікація 

моделей ARIMA (АРПКС) у системі 

STATISTICA. 

2 Елементи статистики стаціонарних 

процесів. Оцінка середнього значен-

ня. Оцінка автоковаріації. Оцінка 

спектральної щільності. 

Ідентифікація порядку різниці 

моделі, стаціонарності моделі 

(АР(1), АР(2), КС(1), КС(2), 

АРКС(1,1)). Ідентифікація сезонних 

моделей АРПКС. 

10 Лабораторне заняття 3: Оцінювання 

параметрів моделей АРПКС та 

дослідження адекватності  у системі 

STATISTICA (частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

11 Тема 6. Оцінювання параметрів 

моделей АРПКС та дослідження 

адекватності  у системі STATISTICA 

2 Оцінювання параметрів моделей 

АРПКС. Моделі АР(1), СС(1), 

АРКС(1,1). Дослідження 

адекватності моделі. 

12 Лабораторне заняття 3: Оцінювання 

параметрів моделей АРПКС та 

дослідження адекватності  у системі 

STATISTICA (частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

13 Тема 7. Прогнозування АРПКС  у 

системі STATISTICA. 

2 Прогноз модельних даних. Прогноз 

у випадку неадекватної моделі. 

14 Лабораторне заняття 4: Прогнозування 

АРПКС  у системі STATISTICA. 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

15 Тема 8. Елементи технічного аналізу в 

системі  STATISTICA. 

1 Графічний аналіз. Робота з 

графіками. Основні види тенденції. 

Згладжування методом ковзаючого 

середнього. 

Лабораторне заняття 5: Елементи 

технічного аналізу в системі  

STATISTICA. 

1 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання 
Кількість балів 

(модуль-

контроль) 

Сумарна  

к-ть балів 
Змістовий  

модуль  

№1 

Змістовий модуль  

№2 

ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР5 
40 100 

10 10 15 15 10 
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Форма контролю та оцінювання результатів навчання:  

захист лабораторних робіт, модуль-контроль (тестування). 


