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ВСТУП 

Актуальність теми. Задача моделювання та прогнозування часових 

рядів була і залишається актуальною. Відповідні моделі успішно 

використовуються при аналізі даних в техніці, економіці, соціології, 

медицині та інших сферах. Серед науковців, які займалися розвитком теорії 

моделювання та прогнозування часових рядів, слід виділити Айвазяна С. А., 

Давніса В. В., Кардаша В. А., Канторовича Г. Г., Носко В. П., 

Федоренко В. П., Клементса М., Дікі Д., Доладо Д., Філліпса П., Перона П. 

Велика увага приділяється і у роботах українських вчених Бідюка П. І., 

Гейця В. М., Гуляницького Л. Ф., Зайченка Ю. П., Згуровського М. З., 

Івахненка О. Г., Панкратової Н. Д., Скрипниченко М. І., Степашка В. С., 

Харазішвілі Ю. М., Черняка О. І та інших науковців. 

Моделі, що дозволяють моделювати та прогнозувати часові ряди, 

можуть бути успішно використані й при знаходженні ефективних стратегій 

управління інвестиційним портфелем. Необхідність використання у сучасній 

портфельній теорії математичних та обчислювальних методів, які б могли 

враховувати зростаючу складність досліджуваних систем, можна пояснити 

наступним чином. По-перше, розвиток фінансових ринків, їх інструментарію 

та доступність статистичної інформації про поточний стан активів у кожний 

момент часу спонукають до розвитку математичних методів моделювання 

таких систем. По-друге, неперервне зростання обчислювальних потужностей 

комп’ютерів та одночасне зниження витрат на устаткування дозволяють 

розвивати та використовувати новий, ефективний оптимізаційний та 

алгоритмічний інструментарій. При цьому збільшується об’єм доступної 

статистичної інформації, тому природнім є й збільшення розмірності 

досліджуваних задач. По-третє, у сучасній теорії портфелів почали 

використовуватися моделі, які дозволяють прогнозувати доходності активів. 

Твердження, що можна знайти значення ціни активу в майбутній момент 

часу, суперечить класичній фінансовій теорії, яка вважає цю величину 

випадковою та непередбачуваною. Відмова від цієї тези привела до швидкого 
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розвитку моделей, що використовуються при прогнозуванні ціни активу на 

основі доступної інформації та дозволяють будувати ефективні інвестиційні 

стратегії. Розвитком сучасної портфельної теорії займалися Марковіц  Г., 

Шарп В., Тобін Дж., Блек Ф., Лінтнер Дж., Магнус Я., Чоу Г., Давіс Й., 

Дероон Ф., Фабоззі Ф., Фішер Б., Ортобеллі С., Рачев С., Стоянов С., 

Біглова А. та інші науковці. 

У даній роботі розроблена та апробована інформаційна технологія 

моделювання та прогнозування часових рядів, що базується на 

запропонованих нових моделях та може бути використана при досліджені 

процесів різної фізичної природи. Для її підтримки реалізовано 

спеціалізоване алгоритмічно-програмне забезпечення для розв'язання 

проблем параметричної ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного 

портфеля. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі моделювання складних систем 

Сумського державного університету та пов’язана з виконанням науково-

дослідної теми «Моделювання та ідентифікація слабоформалізованих 

динамічних систем» (№ 0111U006334). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

моделей, що використовуються при моделюванні та прогнозуванні часових 

рядів. Особлива увага приділяється імітаційним, робастним та прогнозним 

властивостям запропонованих моделей.  

Для досягнення поставленої мети в роботі ставляться такі задачі: 

• підтвердити доцільність використання прогнозування часових рядів 

при параметричної ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного 

портфеля; 

• дослідити підходи до визначення стаціонарності та нестаціонарності 

часових рядів; 
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• розробити інформаційну технологію моделювання та прогнозування 

часових рядів, яка може бути використана для розв'язання проблем 

параметричної ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного портфеля;  

• запропонувати методологію аналізу розв’язків оптимізаційних задач, 

параметри яких були знайдені за допомогою класичних та запропонованих 

моделей; 

• удосконалити моделі, що базуються на гнучких функціональних 

формах та використовуються для дослідження ефектів другого роду.  

Об’єктом дослідження є системи, для яких характерні такі ознаки: 

• неповнота інформації про динаміку змінних, що входять у 

математичні моделі даних систем;  

• неможливість проведення безпосереднього експерименту;  

• доступність статистичної інформації про динаміку змінних. 

Предметом дослідження є регресійні та статистичні моделі, що можуть 

бути використані при моделюванні та прогнозуванні часових рядів.  

Методи дослідження. У дисертаційній роботі застосовано методи 

математичного моделювання, матричної алгебри, математичного аналізу, 

прикладної статистики, економетрики, теорії стійкості, теорії алгоритмів та 

чисельні методи. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше запропоновано 

нові дискретно-неперервні моделі з двозначними та тризначними фіктивними 

змінними, які можуть бути використані при моделюванні та прогнозуванні 

часових рядів різної фізичної природи. Попередній аналіз на стаціонарність 

та нестаціонарність часових рядів підвищує надійність специфікації цих 

моделей, а ітераційна процедура побудови дискретної складової дозволяє 

покращити імітаційні властивості. Дискретно-неперервні моделі дозволяють 

будувати множину ймовірних варіантів прогнозу. Використано множинні 

логіт- та пробіт-моделі для встановлення найбільш ймовірного варіанту 

прогнозу із числа згенерованих. Дискретно-неперервні моделі з двозначними 

фіктивними змінними можуть бути використані для задач великої 
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розмірності. Моделі з тризначними фіктивними змінними передбачають 

процедуру верифікації, яка дозволяє автоматично виконати всі передумови 

коректного використання методу найменших квадратів при оцінювані 

невідомих параметрів моделей і покращити робастні та прогнозні 

властивості. 

Розроблено інформаційну технологію моделювання та прогнозування 

часових рядів, що базується на запропонованих моделях. На її основі 

реалізовано спеціалізоване алгоритмічно-програмне забезпечення для 

розв'язання проблем параметричної ідентифікації в задачах оптимізації 

інвестиційного портфеля. 

Отримали подальшого розвитку моделі, що базуються на гнучких 

функціональних формах та використовуються для дослідження ефектів 

другого роду. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій. Якість і достовірність запропонованих методів розглянута в 

контексті моделювання портфельних інвестицій та макроекономічного 

розвитку. Всі алгоритми апробовані на статистичних даних динаміки 

розвитку реальних систем. Проведений порівняльний аналіз запропонованих 

моделей з класичними, що використовуються при прогнозуванні ціни активу. 

Чисельний експеримент показав високу якість та адекватність розроблених 

моделей та можливість їх використання в практиці моделювання складних 

систем. 

Наукове значення роботи. Дана робота присвячена розвитку ідеї, що 

для ідентифікації задачі оптимізації портфеля доцільніше використовувати 

методи, які відрізняються своєю гнучкістю та простотою. Отримані 

конкретні результати дозволяють провести порівняльний аналіз з 

класичними методиками і показати доцільність досліджень у цьому 

напрямку. 

В роботі запропоновані нові моделі, які можуть бути використані при 

аналізі систем, динаміка розвитку яких описується за допомогою часових 
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рядів різної фізичної природи. Особливістю даних моделей є ітераційна 

процедура побудови, яка дозволяє враховувати стаціонарність чи 

нестаціонарність часових рядів та досліджувати дискретні та неперервні 

ефекти. Процедура верифікації налаштовує модель на досліджуваний процес 

і дозволяє знаходити прогнозні значення, які є нечутливими до незначних 

змін вхідної інформації. 

Практичне значення отриманих результатів. Наукові результати 

дисертаційного дослідження дозволили розробити інформаційну технологію 

моделювання та прогнозування часових рядів, що базується на 

запропонованих нових моделях та може бути використана при досліджені 

процесів різної фізичної природи. Реалізовано спеціалізоване алгоритмічно-

програмне забезпечення для розв'язання проблем параметричної 

ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного портфеля. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій висвітлені власні ідеї і розробки автора, що дозволили 

вирішити поставлені завдання. Робота містить теоретичні та методичні 

положення і висновки, сформульовані дисертанткою особисто. Використанні 

в роботі ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають відповідні 

посилання і використанні лише для підкріплення запропонованих ідей. 

Особистий внесок здобувача наступний: 

• досліджено методи встановлення стаціонарності чи нестаціонарності 

часових рядів; проведено огляд літератури та порівняльний аналіз 

використання різних статистичних процедур на дослідження 

стаціонарності чи нестаціонарності часових рядів на практиці; 

• запропоновано дискретно-неперервні моделі з двозначними та 

тризначними фіктивними змінними; досліджено недоліки та 

переваги використання даних моделей на практиці, проведено 

порівняльний аналіз з відомими моделями прогнозування ціни 

активу; 



 

 

9 

• досліджено гнучкі функціональні форми та ефекти, що можуть бути 

дослідженні при оцінюванні відповідних регресійних моделей; 

• побудово оптимізаційні задачі інвестиційного портфеля з 

параметрами, які ідентифіковані запропонованими та класичними 

методами; удосконалено методологію порівняння отриманих 

результатів;  

• розроблено та апробовано інформаційну технологію моделювання та 

прогнозування часових рядів, що базується на запропонованих 

нових моделях та може бути використана при досліджені процесів 

різної фізичної природи. Для її підтримки реалізовано 

спеціалізоване алгоритмічно-програмне забезпечення для 

розв'язання проблем параметричної ідентифікації в задачах 

оптимізації інвестиційного портфеля.  

У спільних роботах з науковим керівником О. М. Назаренком були 

сформульовані постановки задач, проаналізовано вибір методів їх 

дослідження та обговорено результати.  

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися на 

VII регіональній науковій конференції «Актуальні проблеми математики та 

інформатики» (Запоріжжя, ЗНУ, 2009), на ХVI Всеукраїнській науковій 

конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» 

(Львів, ЛНУ, 2009), на ХV Міжнародному симпозіуму «Методи дискретних 

особливостей в задачах математичної фізики» (Харків – Херсон, 2011), на  

Міжнародній конференції «Моделювання та дослідження стійкості 

динамічних систем» (Київ, Київський національний університет 

ім. Т. Г. Шевченка, 2011), на I Міжнародній ХХ Всеукраїнській науковій 

конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» 

(Львів, ЛНУ, 2014), на наукових семінарах кафедри моделювання складних 

систем та кафедри прикладної та обчислювальної математики Сумського 

державного університеті (2011, 2014), на науковому семінарі кафедри вищої 

математики і інформатики Харківського національного університету 
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ім. В. Н. Каразіна (2012), на міжкафедральному науковому семінарі кафедри 

моделювання складних систем та кафедри системного аналізу та теорії 

прийняття рішень Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка 

(2013, 2014), на міжнародному науковому семінарі відділу кібернетики 

Північно-Східного центру НАН України «Чисельне моделювання методами 

дискретних особливостей в математичній фізиці» (Харків, 2014). 

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 

13 наукових праць, серед яких 4 наукові статті у фахових журналах України, 

1 наукова стаття, яка включена до міжнародної наукометричної бази, 4 тез 

доповідей у збірниках матеріалів наукових симпозіумів та конференцій, а  

також 3 статті та 1 теза конференції, які додатково відображають наукові 

результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Робота містить 7 таблиць та 53 рисунки. Загальний обсяг дисертаційної 

роботи становить 112 сторінок, 140 найменувань літератури на 14 сторінках 

та додатки на 32 сторінках. 



 

 

11 

РОЗДІЛ 1. 

ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ЯК ЗАДАЧА 

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В УМОВАХ СТАТИСТИЧНОЇ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Важливу роль у розвитку розуміння фінансових ринків та прийнятті 

фінансових рішень відіграла концепція оптимізації портфеля та 

диверсифікації. Її основи були запропоновані в 1952 році Г. Марковіцем у 

статті «Portfolio selection» [103], а пізніше розвинуті в книзі з аналогічною 

назвою [104]. 

Ця теорія намагалася дати відповідь на питання: як повинен інвестор 

розподіляти свої кошти серед множини можливих активів портфеля? 

Г. Марковіц пропонував інвестору шукати компроміс між доходністю та 

ризиком, розглядаючи їх в комплексі. Ця думка була революційною для 

1952 року, адже на той час вважалось, що зв'язок між ризиком та доходністю 

є випадковим. 

Важливість ідей, введених Г. Марковіцем, пояснюється тим, що 

основні запропоновані принципи його теорії залишаються актуальними 

сьогодні. По-перше, був запропонований принцип диверсифікації портфеля – 

включення в портфель найрізноманітніших фінансових активів, кожен з яких 

має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику 

портфеля вцілому. Г. Марковіц запропонував вважати, що ризик портфеля 

залежить від коваріації його компонентів. Цей принцип був чужим 

класичному фінансовому аналізу, який базувався на ідеї цінності окремих 

компонентів портфеля. Тобто вважалось, що ризик портфеля залежить лише 

від ризику його окремих компонентів. По-друге, у Г. Марковіца фінансовий 

процес прийняття рішень розглядався як математична задача оптимізації. 

Такий підхід став причиною розвитку кількісних методів у фінансах [9, 23, 

44, 52, 60, 65, 102]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Не дивлячись на великий вплив сучасної портфельної теорії, сьогодні – 

через 60 років після першої роботи Г. Марковіца – її використовують лише 

кількісно орієнтовані фірми. В управлінні інвестиціями, вцілому, управління 

портфелем часто є лише поверхневим процесом, що базується не на 

кількісних, а на якісних характеристиках [73, 138]. При цьому доступність 

кількісних характеристик не є проблемою в епоху розвитку інформаційних 

технологій.  

У моделі Г. Марковіца існують недоліки, що не дозволяють 

використовувати дану модель при знаходженні ефективних інвестиційних 

стратегій. По-перше, у якості очікуваних доходностей використовуються їх 

усереднені значення на основі статистичної інформації минулого. Такий 

спосіб є досить неефективним методом прогнозування, щоб його можна було 

використовувати на практиці. По-друге, модель Г. Марковіца будується на 

припущенні, що доходності мають нормальний розподіл, але більшість 

фінансових показників мають розподіл з більш важкими хвостами. Третім 

недоліком є чутливість розв’язку оптимізаційної задачі до незначних змін 

вхідної інформації. Для систем, для яких фактор статистичної невизначеності 

має вагомий вплив, цей недолік є суттєвим. 

Тому для використання на практиці класична структура повинна бути 

змінена таким чином, щоб досягти надійності, стабільності в отриманих 

результатах. Згадані вище недоліки привели до розвитку різного роду 

моделей, які враховують пріоритети моделі Г. Марковіца. Тобто вони теж 

розглядають задачу оптимізації портфеля як задачу математичного 

програмування та враховують переваги диверсифікації. Відомими моделями, 

що мають важливу практичну цінність є моделі Шарпа, Тобіна, Блека, 

Тобіна-Шарпа-Лінтнера, які детально описані в роботах [44, 73]. 

Отже, у даному розділі: 

• розглянуто класичну задачу Г. Марковіца, її переваги та недоліки; 

• показано, чому принципи, введені Г. Марковіцем є актуальними 

сьогодні і враховуються в сучасній портфельній теорії; 
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• досліджені основні модифікації моделі Г. Марковіца, які дозволяють 

знаходити стійкі та адекватні розв’язки, враховувати обмеження, що 

виникають на практиці. 

1.1. Класична модель Г. Марковіца 

Нехай на періоді [1, N] відома статистична інформація про динаміку 

цін n активів NtnjPjt ...,,2,1,...,,2,1,  . Оскільки ціна є розмірною 

величиною, то при аналізі динаміки розвитку таких систем розглядають 

доходності активів замість ціни: 

 

 . ,…2, 1, = ],,1[,
)1(

)1(
njNt

P

PP
R

tj

tjjt

jt








 (1.1) 

 

Будемо використовувати наступні характеристики динаміки змін 

доходностей кожного з n активів: 

• )...,,,( 21 ncccc  – вектор очікуваних доходностей в наступний 

момент часу 1 Nt , компонентами якого є математичні сподівання 

поточних доходностей: 

• ,,( 21 jjj RRr ,)..., 
jNR ....,,2,1 nj                (1.2) 

• Q  – матриця коваріації матриці r, стовпцями якої є вектори jr . 

Розглянемо задачу оптимізації портфеля в момент часу 1Nt . Нехай 

портфель інвестора складається з n активів, причому jx  – доля капіталу, 

вкладена в j-й актив ( nj ...,,2,1 ). Тоді )...,,,( 21  nxxxx  – вектор, що 

визначає структуру портфеля, на елементи якого накладається обмеження 

1
1




n

j
jx . Якщо дозволена операція короткого продажу, то на компоненти 

вектора x  накладається обмеження njx j ...,,2,1,11  . Короткий продаж 

– операція продажу цінного паперу, що інвестор запозичує у брокера. Згодом 
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інвестор повертає борг, купуючи такий же цінній папір на торгах. На 

практиці багатьом фондам та інституційним інвесторам заборонені операції 

короткого продажу, тому в модель додається обмеження 

njx j ...,,2,1,10  .  

У момент часу 1Nt  доходність портфеля  

 

 ,
1





n

j
jj

cxR  (1.3) 

 

є випадковою величиною з математичним сподіванням cxμ  та дисперсією 

Qxx2  (величину   називають ризиком портфеля). 

Розглянемо інвестора, який намагається мінімізувати ризик при 

заданому рівні доходності портфеля. В цьому випадку пошук оптимального 

портфеля зводиться до розв’язання наступної задачі квадратичного 

програмування: 
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Розв’язок задачі оптимізації (1.4) має вигляд [20]: 
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Можна показати, що ефективний портфель з найменшим ризиком 

D/1*   отримується при очікуваній доходності DB /*   і дорівнює [20]: 

 .
1 1

*
iQx


D

 (1.6) 

 

Згідно з підходом Г. Марковіца, будь-який портфель з множини всіх 

можливих можна описати двома характеристиками – математичним 

сподіванням та дисперсією, які характеризують надії та побоювання 

інвесторів. Недоліком такого припущенням є те, що майбутні значення 

доходностей формуються на основі усереднених значень минулого. Тоді 

ефекти давнішнього минулого можуть суттєво впливати на значення 

очікуваних доходностей. Як показують практичні дослідження [44], при 

такому підході зі збільшенням об’єму вибірки спостерігається тенденція до 

відхилення середніх значень доходностей від реальних в більшу сторону, що 

приводить до завищеної очікуваної доходності. Іншим недоліком є те, що , 

хоча Г. Марковіц і ввів ідею диверсифікації портфеля як метод боротьби з 

несистематичним ризиком, сама його модель дозволяє сформулювати 

портфель лише з однорідних активів (акцій, облігацій) [22]. 

Модель Г. Марковіца також базується на припущенні, що або 

доходності мають нормальний розподіл, або всі інвестори на ринку 

приймають рішення виходячи лише від значень своїх математичних 

сподівань та дисперсій. На практиці більшість фінансових показників мають 

розподіл з більш важкими хвостами (heavy-tailed distributions) [120] і 

інвестори використовують всю доступну інформацію на ринку. 

Ідея диверсифікації. Г. Марковіцем була введена концепція 

диверсифікації портфеля – включення в портфель найрізноманітніших 

фінансових активів, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою 

зниження загального ступеня ризику портфеля вцілому. Г. Марковіц 

розглянув цей підхід кількісно через статистичні поняття коваріації між 

окремими активами та загального стандартного відхилення портфеля [104]. В 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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цьому випадку диверсифікація пов’язана з центральною граничною 

теоремою [11, 13], що стверджує про збіжність розподілу суми однаково 

розподілених незалежних випадкових величин з обмеженою дисперсією до 

нормального розподілу. Формально це можна записати у такому вигляді: 

якщо nxxx ...,,, 21  – n  незалежних випадкових величин з однаковим 

розподілом та скінченими значеннями математичного сподівання   та 

дисперсії 
2 , тоді: 
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Для портфеля з n  активів з доходностями ,...,,, 21 nRRR у кожен з яких 

ми інвестуємо рівну долю капіталу, загальний дохід портфеля:  
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є випадковою величиною, що прямує до нормального розподілу при n . 

Тоді дисперсія такого портфеля: 
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  (1.9) 

 

де 
2  – дисперсія активів. 

Таким чином можна показати, що збільшення кількості активів веде до 

зменшення загального ризику в портфелі. 

Такий підхід є ідеалістичним, так як на практиці навіть для портфелів, 

що включають велику кількість активів, не можна очікувати, що ризик буде 

прямувати до нуля. Пояснити це можна наступним чином. По-перше, 
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більшість фінансових показників мають розподіл з більш важкими хвостами 

(heavy-tailed distribution) [120]. По-друге, дисперсія деяких доходностей 

активів не є обмеженою [135]. Тому можна поставити під сумнів сам 

принцип диверсифікації. Але більшість дослідників визнають, що деякий 

рівень диверсифікації є досяжним на практиці. У роботах [100, 137] 

показано, що за допомогою різних мір ризику можна більш точно оцінити 

диверсифікацію. Найбільш відомими мірами ризику, що використовуються  

на практиці, є дисперсія, вартісна міра ризику (Value-at-Risk, VaR) та умовна 

вартісна міра ризику (Conditional Value-at-Risk, CVaR) [14, 88, 92, 109, 114, 

124, 134, 137]. Зазначимо, що, вивчаючи диверсифікацію портфелів, можна 

проаналізувати більш загальні характеристики досліджуваної системи, як 

ефективність ринку [75, 127]. 

Отже, Г. Марковіцем була введена і досліджена ідея диверсифікації 

портфеля, але його модель не забезпечує реалізацію цієї ідеї на практиці. 

Отримані оптимальні портфелі часто мають погано диверсифіковану 

структуру. Серед усіх ненульових розв’язків x  класичної задачі оптимізації, 

більшість nixi ...,,2,1,   близькі до нуля. У такі активи вкладається 

незначна сума коштів. Якщо врахувати трансакційні витрати  на покупку та 

продаж цих активів, то інвестору не має сенсу вкладати кошти в такий 

портфель. Розподіляючи свій капітал серед невеликої кількості активів з усієї 

множини можливих, інвестор тим самим зовсім не використовує ідею 

диверсифікації. 

Задача оптимізації портфеля як задача з лінійним та квадратичним 

критеріями якості. Задачу оптимізації інвестиційного портфеля можна 

розглянути як задачу багатокритеріальної оптимізації з лінійним і 

квадратичними критеріями якості [87, 125]. Дані критерії є найбільш 

вивченими і не вимагають складних алгоритмів для вирішення, тому є 

поширеними у різних сферах науки, техніки та економіки [15, 49, 133]. 

Особливо це актуально при оптимізації складних систем, що описуються 

математичними моделями великої розмірності. Для адекватного опису таких 
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систем на практиці потрібна обробка великої кількості інформації за 

незначний проміжок часу [44, 119]. В (1.4) задача розглядається в класичній 

постановці. Однак, у загальному вигляді задача статичної оптимізації 

портфеля полягає в тому, щоб мінімізувати ризик та максимізувати 

доходність. Ураховуюче те, що величини μ  та 
2  мають різну розмірність, 

на практиці замість них доцільно розглядати безрозмірні величини. Нехай 

)
1

...,,
1

,
1
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nnn

px  – портфель з рівними компонентами. Виберемо  
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Очевидно в околі оптимальної за Парето точки 1)(,1)( 21  xx ff . 

Точка *
x  з області визначення   є оптимальним за Парето розв’язком задачі 

(1.4), якщо в деякому околі точки *
x  не існує такого x , що  )( *

xx , 

}...,,2,1{),()( ** kiff ii  xxx  та )()( **
xxx jj ff  для деякого ij   [61]. 

Тоді задачу оптимізації інвестиційного портфеля можна записати як 

наступну задачу багатокритеріальної оптимізації: 
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Методи, що використовуються для розв’язання задачі (1.11), 

дозволяють знайти точку або множину точок оптимальних за Парето. 

Нагадаємо, що у подібних випадках часто використовують методи 

скаляризації [72, 134]. Вектор цільових функцій задачі багатокритеріальної 

оптимізації перетворюють на функцію зі скалярним значенням. Таким чином , 

задача багатокритеріальної оптимізації зводиться до задачі оптимізації  з 
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однією скалярною цільовою функцією. Розглянемо два відомих методи 

скаляризації. 

Метод зважених сум. Дана стратегія перетворює багатокритеріальну 

задачу мінімізації вектора в деяку скалярну задачу оптимізації шляхом 

побудови зважених сум для всіх компонентів [128]. 

Використовуючи цей метод, оптимізаційну задачу (1.11) можна звести 

до задачі квадратичного програмування: 
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Тут   – скалярна величина, яка характеризує відношення інвестора до 

ризику. Перебираючи різні значення   з проміжкку, вибраного з якихось 

міркувань, можна знайти множину оптимальних за Парето розв’язків.  

Величину   називають коефіцієнтом неприйняття ризику (risk-aversion 

coefficient). В економіці, фінансах, і в психології   характеризує схильність 

споживачів і інвесторів до прийняття того чи іншого рішення в умовах 

ризику. Про неприйняття ризику кажуть у випадку, коли інвестор віддасть 

перевагу певному результату ніж невизначеному результату з вищим 

середнім доходом. Наприклад, інвестор, що не приймає ризик, швидше 

покладе свої гроші на банківський рахунок з більш низькою, але 

гарантованої процентною ставкою замість того, щоб вкласти свої гроші в 

акції, які в середньому забезпечують більш високу прибутковість, але й 

несуть в собі високий ризик втрати значної частини інвестицій. На практиці, 

для більшості інвесторів значення   знаходиться в межах між 2 та 4 [73]. 

Метод ε-обмежень. У цьому випадку здійснюється мінімізація однієї з 

цільових функцій, а інші цільові функції подаються у формі обмежень типу 

нерівностей [134]. Тоді задача (1.11) може бути сформульована двома 

способами:  
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Перебираючи різні значення 1  та 2  з вибраного з якихось міркувань 

проміжку, можна знайти множину оптимальних за Парето розв’язків.   

Таким чином, класичну задачу оптимізації портфеля можна розглядати 

у різних формах. Найбільш розповсюдженим представленням є (1.12) або 

(1.14), так як у цих випадках розглядаються  задачі квадратичного 

програмування. Дані задачі оптимізації добре вивчені та використовують 

чисельні методи зі складністю алгоритмів, які дозволяють розв’язувати 

задачі з великою розмірністю за допустимий на практиці  

час [2]. 

Проблема стійкості. Класичним методом визначення параметрів с  і Q  

є використання усереднених значень на основі статистичної інформації 

минулого. Недолік такого підходу в тому, що він дає прогнозні значення з 

великою похибкою. А розв’язки оптимізаційної задачі (1.11), яка 

використовується для знаходження оптимального портфеля, є чутливими до 

незначних змін визначення параметрів с  і Q . 

Основні аспекти цієї проблеми розглянуті в роботах М.  Беста, 

Р. Грауера, В. Чопра, В. Зіемба, Ж. Каллберга. В [62, 78, 105, 138] 

проводиться аналіз чутливості структури оптимальних портфелів *
x  до 
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незначної зміни компонент вектора с , дисперсій (діагональні елементи 

матриці Q ) та коваріацій (недіагональні елементи матриці Q ). 

Використовуючи метод Монте-Карло, у даних роботах досліджуються 

розв’язки класичної задачі оптимізації портфеля (1.12) в залежності від 

значень параметра  . Показано, що похибки в оцінках компонент вектора с  

більше впливають на стійкість розв’язку *
x , ніж неправильна ідентифікація 

елементів матриці Q . Величина даної різниці впливу залежить від значень 

 : чим більше значення  , тим більша різниця. В [62, 78, 105, 138] 

використовуються різні критерії оцінювання даної різниці, але кожний з них 

приводить до такого висновку: неправильна ідентифікація компонент 

вектора с  приблизно в 10 разів більше впливає на структуру оптимального 

портфеля, ніж неправильна ідентифікація дисперсій (діагональні елементи 

матриці Q ), а неправильна ідентифікація дисперсій приблизно в 2 рази 

більше впливає на структуру оптимального портфеля, ніж неправильна 

ідентифікація коваріацій (недіагональні елементи матриці Q ) [73]. 

Отже, неправильна ідентифікація компонент вектора с  набагато більше 

впливає на стійкість розв’язку *
x , ніж неправильна ідентифікація елементів 

матриці Q . До того ж, існує багато альтернативних оцінок ризику, які дають 

досить адекватні результати на практиці. Найбільш відомими мірами ризику 

є дисперсія, вартісна міра ризику (Value-at-Risk, VaR) та умовна вартісна 

міра ризику (Conditional Value-at-Risk, CVaR) [88, 92, 109, 114, 124, 134, 136]. 

Отже, актуальним є отримання оцінок вектора с , які забезпечують 

стійкі розв’язки оптимізаційних задач. Найбільш простий спосіб полягає у 

побудові довірчих інтервалів компонент вектора с . Припустимо, що різниця 

між прогнозним iĉ  і реальним ic  значеннями не перевищує ),...,1( nii  . 

Тоді множину невизначеності можна задати у вигляді: 

 

 }.,...,1,ˆ,{)δ,ˆ( niccU iii  cc  (1.15) 
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Задачу (1.12) можна сформулювати так: 
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Використання модуля пояснюється таким чином. Якщо величина ix  буде 

додатною, то найгіршим можливим значенням з усіх значень прогнозного 

інтервалу буде iic ˆ . Якщо ж ix  від’ємна, то найгіршим варіантом  буде 

значення iic ˆ . Тоді задача оптимізації (1.16) полягає в мінімізації 

найгірших випадків. При такій постановці, чим ширші довірчі інтервали, тим 

менше значення ix , а при зменшенні i  значення ix  збільшується (у 

порівнянні з класичним розв’язком) [73]. Випадок використання більш 

складних оптимізаційних задач, що враховують невизначеність, розглянутий 

у [50, 93, 96]. При необхідності, запропоновані методики можуть бути 

використані з цими моделями. 

1.2. Задача оптимізаці портфеля на практиці. Обмеження до моделі  

Складність фінансових ринків та операцій на них вимагає використання 

моделей з більш складними обмеженнями. Наприклад, інвестор може 

вводити прості обмеження на різницю між власним портфелем та обраним 

бенчмарком. Бенчмарк, benchmark – показник, що використовується для 

оцінки стану ринку або його сегментів. Найчастіше бенчмарками виступають 

фондові індекси. Або у інвестора може виникнути потреба обмежити розмір 

коштів, вкладених в ту чи іншу галузь. Ці та деякі інші портфелі з 

обмеженнями моделюються шляхом включення в класичну модель 

Марковіца відповідних лінійних чи квадратичних нерівностей. Також до 

оптимізаційної задачі можуть бути включені більш складні обмеження –  
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врахування трансакційних витрат чи ринкового ризику. Такі обмеження 

вимагають зміни як обмежень, так і цільової функції. Розглянемо детальніше 

деякі з обмежень, які є найбільш поширенеми на практиці.  

Обмеження на включення лише довгострокових активів. У 

випадку, якщо заборонений короткий продаж, до моделі (1.4) додається 

обмеження 0x . Короткий продаж – операція продажу цінного паперу, який 

інвестор запозичує у брокера. Згодом інвестор повертає борг, купуючи такий 

же цінній папір на торгах. Це обмеження є досить поширеним, так як 

багатьом фондам та інституційним інвесторам заборонені операції короткого 

продажу. Тоді оптимізаційна задача з обмеженнями на операцію короткого 

продажу буде мати вигляд: 
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Обмеження на кількість коштів, що знаходяться в обігу. Портфелі, 

що потребують великих коштів для свого обігу, часто пов’язані з великими 

трансакційними витратами. Трансакційні витрати, transaction costs – витрати, 

що пов’язані з укладенням контрактів (в тому числі й при використані 

ринкових механізмів); витрати, що супроводжують взаємовідносини 

економічних агентів. У цьому випадку обмежують кількість витрат або по 

кожному активу: 
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або по всьому портфелю: 
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У деякий випадках, враховуючи операції на ринку, інвестору вигідно 

обмежувати свої витрати відповідно до середньодобового обсягу торгів 

(наприклад, iU  становить 5% від середньодобового обсягу торгів). 

Середньодобовий обсяг торгів, average daily volume – рівень активності по 

одному з цінних паперів на ринку. 

Обмеження на пакет активів. Добре диверсифікований портфель не 

повинен містити велику кількість активів одного типу, тому виникають такі 

обмеження: 

 

 ,
iii

UxL   (1.19) 

 

де iL  та  iU  - нижня та верхні границі на долю ix  активу і  в портфелі. 

Обмеження на вплив бенчмарка (середнє абсолютне відхилення від 

бенчмарка). При пасивній стратегії управління інвестори будують свій 

портфель у залежності від стану бенчмарка ринку. Тому інвестори можуть 

накласти обмеження на різницю між власним портфелем та деяким 

бенчмарком.  

Нехай bx  - портфель бенчмарка. Тоді інвестор може накласти 

обмеження: 
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Обмеження на різницю між портфелями інвестора та бенчмарка можуть 

бути різними для різних активів у залежності від області, до якої емітент, що 

випустив актив, належить, тобто: 
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На практиці для виявлення різниці між портфелями інвестора та 

бенчмарком використовують значення середнього арифметичного 

відхилення (TEVp) від бенчмарка: 
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Середнє арифметичне відхилення, tracking error – це варіація від 

різниці між доходністю портфеля інвестора RxpR  та доходністю 

портфеля бенчмарка Rx 'bbR  . 

Тоді відповідне обмеження буде мати вигляд [74]: 
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Обмеження на мінімум збережень. Використання класичної теорії 

портфелів на практиці часто приводить до того, що розв’язок містить 

декілька великих і багато малих компонент портфеля. Але малі компоненти є 

небажаними із-за різного роду витрат. Тому існують такі обмеження: 
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ixii

   (1.24) 

 

де xiL – найменший розмір збережень i-го активу. 

Також існують обмеження на малі угоди: 
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ixii

   (1.25) 

 

де xiL  – найменший трансакційний збір, дозволений для i-го активу. 

Обмеження потужності. Метою даних обмежень, як і в попередньому 

випадку, є уникнення малих компонент в портфелі. В даному випадку 

портфельний менеджер може встановити межі на число активів, що входять в 

портфель: 
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де n – всі доступні активи, )( nkk   – натуральне число, яке зазвичай значно 

менше, ніж n.  

Даний випадок виникає на практиці, коли інвестор намагається 

побудувати портфель, який складається з активів, що входять в портфель 

бенчмарка, але суттєво з меншою кількістю складових. Купівля портфеля 

бенчмарка може потребувати великих трансакційних витрат. 

Обмеження «Стандартна угода». При формуванні «стандартної 

угоди», ix  має вигляд: 

 

 ,...,,1, nifzx iii   (1.27) 

 

де if  - доля капіталу портфеля, ix  - розмір «стандартної угоди». Стандартна 

угода, round lot – пакет, що складається з круглого числа акцій чи інших 

цінних паперів, за який інколи на ринку пропонують кращі ціни покупки, ніж 

у випадку нестандартної угоди (odd stocks) [87, 89]. 
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При цьому умова 
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або 
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У даному випадку   ,  повинні бути якомога меншими. Тоді задача 

оптимізації портфеля буде мати вигляд: 
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Значення   та   обирає портфельний менеджер. 

Врахування трансакційних витрат. Трансакційні витрати – це 

витрати, пов’язані з продажею та купівлею активів у портфель, наприклад –

витрати на комісію брокеру. При включенні трансакційних витрат у модель, 

функція цілі змінюється і отримаємо наступну оптимізаційну задачу [90, 98, 

107]: 
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TC – функція штрафів трансакційних витрат, TC  – параметр уникнення 

трансакційних витрат. 

Нехай 0xxy  – частина угоди така, що x  – це початковий портфель, 

0x  – портфель після включення трансакційних витрат. Тоді: 

 

 .)()(
1





n

i
ii

yTCTC y  (1.32) 

 

Часто у якості )( ii yTC  використовують або її квадратичну форму, або 

лінійно-неперервну функцію [74, 98]. 

Врахування ринкового ризику. При класичній задачі оптимізації 

портфеля вважається, що інвестор може оптимізувати лише несистематичний 

ризик. Систематичний ризик є наслідком функціонування фондового ринку 

вцілому, тому не може бути скорегований за допомогою диверсифікації 

портфеля. Його вплив є рівноцінним для всіх активів ринку. Але 

використовуючи ідею, покладену в Capital Asset Pricing Model, у модель 

Г. Марковіца можна включити вплив систематичного ризику, якщо вважати, 

що цей ризик відповідає ризику деякого бечмарка. Тим самим функція цілі 

буде мати вигляд: 

 

 max, xxgx Q  (1.33) 

 

де g  – очікувана доходність бенчмарка. 

Таким чином до класичної задачі оптимізації (1.11) на практиці можуть 

бути включені лінійні чи квадратичні обмеження. Також на розв’язок іноді 

накладаються додаткові обмеження, що змінюють саму оптимізаційну 

задачу. Наприклад, необхідність отримання цілочисельних розв’язків. 
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1.3. Висновки до розділу 1 

У даному розділі здійснено аналіз літературних джерел, які 

розглядають оптимізаційні моделі, що використовуються при оптимізації 

портфеля. Описано класичну задачу оптимізації портфеля Г. Марковіца, її 

переваги, недоліки та модифікації. Можна зробити такі висновки.  

Основні принципи, введені Г. Марковіцем, мають змістовний зміст, 

тому повинні враховуватися при побудові оптимального портфеля. Моделі 

оптимізації, що можуть використовуватися на практиці, повинні відповідати 

наступним вимогам: 

• враховувати фактор невизначеності. Незважаючи на те, що повністю 

врахувати фактор невизначеності неможливо, при розв’язанні 

практичних задач метою дослідження може бути зменшення впливу 

невизначених факторів; 

• враховувати можливість використання оптимізаційної задачі для 

задач великої розмірності. Використані чисельні методи повинні 

мати складність, яка б дозволяла розв’язувати практичні задачі за 

прийнятний час; 

• враховувати всі обмеження, що виникають на практиці. 

У даному розділі задача оптимізації портфеля розглянута як задача 

багатокритеріальної оптимізації з лінійними і квадратичними критеріями 

якості. Цей клас задач оптимізації дозволяє адекватно описувати 

досліджувані процеси при досить вивченому та простому алгоритмі 

розв’язання таких задач. Тому для підвищення ефективності отриманих 

розв’язків актуальним є використання адекватних методів параметричної 

ідентифікації невідомих параметрів цих моделей. Проблема такої 

ідентифікації виникає для задач, що описують досить складні процеси [24, 

94]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ДИСКРЕТНО-НЕПЕРЕВНИХ МОДЕЛЕЙ З ДВОЗНАЧНОЮ 

ДИСКРЕТНОЮ ЗМІННОЮ 

Останнім часом спостерігається стрімкий розвиток моделей та методів, 

що використовуються на практиці при портфельному інвестуванні [56, 58, 

60, 63, 66, 74, 88, 105, 107]. Однією з причин такого зростання є поширення 

методів технічного аналізу в даній галузі. Технічний аналіз базується на 

побудові моделей, що намагаються виявити періодично повторювальні та 

передбачувані зміни в ціні активів [51]. Він повязаний з розвитком теорії 

моделювання та прогнозування часових рядів.  

Технічний аналіз, разом з фундаментальним аналізом, 

використовується при активному управлінні портфелем. Зазначимо,  що 

загально прийнятими стратегіями в управлінні портфелем є активне та 

пасивне управління [73]. Цей поділ базується на Гіпотезі ефективного ринку, 

введеною Ю. Фамой та П. Семуелсоном [75, 127]. Згідно гіпотези ринок є 

ефективним по відношенню до будь-якої інформації, якщо ця інформація 

відразу і повністю відбивається в ціні активу. Це робить цю інформацію 

непотрібною для отримання надприбутків [43]. При активному управлінні 

передбачається, що ринки не повністю ефективні. Активні стратегії 

передбачають пошук недооцінених інструментів і часту реструктуризацію 

портфеля відповідно до змін ринкової кон'юнктури. Таким чином, на 

практиці ефективність активних стратегій пов'язана з розвитком 

обчислювального та оптимізаційного інструментарію. При пасивному 

управлінні вважається, що ринки ефективні. Пасивні стратегії вимагають 

мінімуму інформації і, відповідно, невисоких витрат. Найбільш простою 

стратегією цього типу є стратегія «купив і тримай до погашення певного 

терміну». 
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Використання технічного аналізу при активному управлінні є досить 

поширеним на практиці. В основі такого аналізу лежить аналіз часових рядів. 

При даному підходу не розглядаються причини змін у ціні активу, а 

враховується лише той факт, що ціна змінюється в деякому передбачуваному 

напрямку. Сучасний технічний аналіз базується на трьох гіпотезах  [51]. 

1. Зміна ціни на ринку враховує всю інформацію. Тобто вся 

інформація, що впливає на ціну активу, вже врахована в самій ціні й обсязі 

торгів і немає необхідності окремо вивчати залежність ціни від політичних, 

економічних та інших факторів. 

2. Рух цін підпорядковується тенденціям, тобто ціни змінюються не 

просто випадковим чином. 

3. Історія повторюється, тому актуальним є дослідження статистичних 

даних цін активу в минулому. 

Розвиток інформаційних технологій та фінансових ринків накладає 

додаткові обмеження на моделі, що використовуються при технічному 

аналізі. Алгоритми, які використовуються при побудові моделі, повинні 

забезпечувати швидке знаходження прогнозного значення, обробляючи всю 

доступну статистичну інформацію. Тому актуальним є побудова моделей, що 

характеризуються своєю гнучкістю та простотою. 

У даному розділі: 

• досліджено та удосконалено комплексний підхід до встановлення 

стаціонарності чи нестаціонарності (TS або DS класу) часового ряду; 

• запропоновано дискретно-неперервні моделі з двозначними 

фіктивними змінними, які можуть бути використані при 

моделюванні та прогнозуванні часовий рядів різної фізичної 

природи; 

• дискретно-неперервні моделі дозволяють будувати множину 

ймовірних варіантів прогнозу, тому розглянуто моделі, що 

дозволяють визначати найбільш ймовірний варіант прогнозу із 

числа згенерованих; 
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• розроблена та апробована інформаційна технологія моделювання та 

прогнозування часових рядів, що базується на запропонованих 

нових моделях та може бути використана при досліджені процесів 

різної фізичної природи; 

•  для підтримки запропонованої інформаційної технології реалізовано 

спеціалізоване алгоритмічно-програмне забезпечення для 

розв'язання проблем параметричної ідентифікації в задачах 

оптимізації інвестиційного портфеля. 

2.1. Дослідження на стаціонарність та нестаціонарність часових рядів 

Різноманітні дані в техніці, економіці, соціології, медицині та інших 

сферах надходять у вигляді часових рядів [42, 79, 83]. Вони є, як правило, 

нестаціонарними, оскільки їх основні характеристики змінюються в часі. При 

практичних дослідженнях нестаціонарна частина часто розкладається в ряд 

по базисним функціям, які є розв’язками деякої системи диференціальних 

рівнянь. Цей метод ефективно працює при моделюванні макроекономічних 

процесів [25, 111]. Широке розповсюдження отримали методи, які базуються 

на масштабних властивостях часового ряду та його приростів (циклічний 

аналіз, фрактальні методи, вейвлет аналіз) [3, 8, 38]. 

У даній роботи розглядаються моделі, що адекватно описують 

нестаціонарні ряди й дозволяють будувати високоточні короткострокові 

прогнози для майбутніх значень часового ряду. Метою прогнозування мають 

бути оцінки з наступними властивостями: 

• прогнозні оцінки повинні мати можливість передбачати поведінку 

деякого часового ряду, а не лише відображати основні 

характеристики статистики історичних даних; 

• техніка оцінювання прогнозного значення не повинна збільшувати 

похибку, яка існує в статистичних даних; 

• прогнозна оцінка має відповідати фізичному змісту процесу.  
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Стаціонарність та нестаціонарність. Першим етапом дослідження є 

попередня обробка даних часових рядів та перевірка можливості 

прогнозування часового ряду. Особлива увага приділяється класифікації 

часових рядів у залежності від їх стаціонарності чи нестаціонарності. 

Стаціонарним вважається процес, для якого його ймовірнісні характеристики 

не змінюється з часом, тому його математичне сподівання, дисперсія та 

автокореляція не залежать від часу. Якщо ж процес не є стаціонарним, то при 

його аналізі не можна використовувати отримане значення математичного 

сподівання, дисперсії та автокореляції, тому прогнозні значення не є 

обґрунтованими. Більшість методів, що стосуються обробки нестаціонарних 

рядів, базуються на способах усунення нестаціонарної частини так, щоб 

утворювався ряд, з яким можна поводитися як із стаціонарним [16]. 

Таким чином, для врахування стаціонарності чи нестаціонарності 

досліджуваного часового ряду в даній роботі спочатку проводиться 

попередня обробка вихідних даних, розбиття часових рядів на класи та 

віднесення до одного з класів (TS або DS класу [33]). До TS класу належать 

ряди, які є стаціонарними відносно детермінованого тренду, тому для них 

прийнято виділяти трендову складову [64]. До DS класу входять ряди з 

присутнім стохастичним трендом. Такі ряди зводяться до стаціонарних 

шляхом k-кратного диференціювання [64]. Ці два класи нестаціонарності 

вимагають різних методів моделювання. Важливою характеристикою для 

прогнозування рядів TS класу є те, що вплив минулих відхилень затухає з 

часом, а в рядах DS класу кожне відхилення впливає з однаковою силою на 

всі наступні значення часового ряду [83]. 

Неправильне встановлення типу ряду може привести до помилкового 

аналізу властивостей досліджуваного процесу. В роботі [57] було показано, 

що виділення трендової складової в DS ряді змінює спектр ряду, що 

приводить до появи хибної періодичності. Періодичність може бути 

неправильно витлумачена як прояв деякої циклічності в досліджуваному 

процесі. З іншого боку, диференціюючи TS ряд, хоча й отримуємо 
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стаціонарний ряд, але в ньому з’являються небажані властивості. В даному 

випадку виникає хибна автокореляція сусідніх значень. Таким чином, для 

адекватного аналізу досліджуваного часового ряду важливим є правильне 

встановлення типу ряду. 

У створенні та розвитку теорії, що враховує стаціонарність часових 

рядів, брали участь багато вчених, серед яких Д. Дікі, В. Фуллер, 

К. Гренджер, Б. Хансен, С. Йохансен, К. Юселіу, П. Перрон, П. Філліпс, 

К. Сімс, Дж. Сток, М. Ватсон [17, 79] та інші науковці. 

Для віднесення ряду до TS або DS класу існують процедури, які 

вирішують поставлену задачу в класі ARMA моделей: 
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У такому випадку перевірка нульової гіпотези щодо належності 

досліджуваного часового ряду DS класу може бути зведена до перевірки 

того, що авторегресійний поліном містить хоча б один одиничний корінь 

(гіпотеза одиничного кореня) [17]. Але кожна з відомих процедур не є 

універсальною і має різні недоліки. Наприклад, отримується досить низька 

потужність, що веде до частого підтвердження нульової гіпотези, хоча 

насправді вона не виконується. Іншим недоліком може бути невиконання 

теоретичних передумов, на яких базується дана процедура. Це може 

привести до частого відхилення нульової гіпотези, хоча вона справджується 

в дійсності [37]. Тому при віднесенні часового ряду до одного з класів у 

даній роботі використовують одразу декілька процедур. 

Найчастіше на практиці використовується критерій Дікі-Фулера [69, 

95], за допомгою якого перевіряється нульова гіпотеза – досліджуваний ряд 

належить класу DS (DS-гіпотеза); альтернативна гіпотеза – досліджуваний 

ряд належить класу TS (TS-гіпотеза). 
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Цей критерій фактично припускає, що часовий ряд описується моделлю 

авторегресії першого порядку (можливо, з поправкою на  лінійний тренд). 

Якщо ж часовий ряд описується моделлю більш високого (але кінцевого) 

порядку і характеристичний многочлен має більше одного одиничного 

кореня [79], то тоді можна скористатися розширеним критерієм Дікі-

Фуллера. Зауважимо, що цей критерій застосовується тоді, коли ряд 

описується змішаною моделлю авторегресії-ковзаючого середнього [17]. 

У розширеному критерії Дікі-Фулера методом найменших квадратів 

оцінюється модель: 
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де tu  – незалежні, нормально розподілені залишки з нульовим математичним 

сподіванням; N – об’єм вибірки. 

Нульова гіпотеза про те, що ряд належить DS класу, еквівалентна 

рівності   = 0. Альтернативна гіпотеза – ряд належить TS класу та 

 < 0.  

При практичному використанні тесту Дікі-Фуллера важливо правильно 

специфікувати регресійну модель (2.2). Для рядів можливі випадки 

відсутності тренду, вільного члена чи вибору різної довжини лагу p. 

Неправильна специфікація тесту може істотно відбитися на потужності 

критерію Дікі-Фуллера [83]. Наприклад, якщо часовий ряд породжується 

моделлю випадкового блукання зі зносом, а статистичні висновки робляться 

за результатами оцінювання статистичної моделі без включення до її правої 

частини трендової складової, то потужність критерію прямує до нуля із 

зростанням кількості спостережень. З іншого боку, оцінювана статистична 

модель не повинна бути надмірною, оскільки це також веде до зменшення 

потужності критерію. 
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Для вибору оптимальної величини лагу пропонуються різні підходи. В 

даному випадку можна використовувати коефіцієнт детермінації, 

скорегований коефіцієнт детермінації, інформаційний критерій Шварца або 

баєсівський інформаційний критерій (BIC), інформаційний критерій Акіакі 

(AIC), тощо. У роботі [126] розглянута можливість використання різних 

інформаційних критеріїв. Методом Монте-Карло показано, що для даного 

типу тестів найкраще підходить інформаційний критерій Шварца: 
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де 
2ˆ
u  – оцінка дисперсії залишків регресійної моделі (2.2). 

При виборі оптимального p  перевага надається моделям з найменшим 

значенням BIC  та високим значенням коефіцієнта детермінації 2R . 

Якщо встановлена оптимальна кількість лагів, то існують процедури 

для остаточної правильної специфікації моделі (2.2). Найбільш відомі з них 

описані в [115]. На практиці ефективним є метод Дж. Доладо, Т. Дженкінса, 

С. Сосвіля-Ріверо [71]. Цей метод ґрунтується на тому, що включення в 

модель (2.2) додаткових незначущих складових приводить до завищення 

розрахованого значення тесту. При зменшенні кількості регресорів у моделі 

(2.2) критичне значення збільшується (при заданих рівні значущості та числу 

ступенів вільності). Вказаний метод враховує ці особливості і полягає в 

наступному. 

Проводиться оцінювання регресійної моделі (2.2). Якщо критичне 

значення вище отриманого за розширеним тестом Дікі-Фуллера, то ми 

відкидаємо нульову гіпотезу і відносимо даний ряд до TS класу. Якщо немає 

підстав відхилити нульову гіпотезу, то однозначно визначити клас ряду 

неможливо, оскільки неправильна специфікація регресійної моделі (2.2) 

могла привести до завищеного значення тесту. 
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На наступному кроці перевіряється значущість включеного 

детермінованого тренду. Для цього оцінюємо регресійну модель (2.2) при 

значенні   = 0 і перевіряємо значущість оцінки ̂  коефіцієнта  . Якщо 

̂ виявиться значущим, то модель (2.2) специфікована правильно і не має 

підстав для відхилення нульової гіпотези (даний ряд належить DS класу). 

Якщо оцінка ̂  незначуща, то переходимо до наступного кроку. 

Оцінюється регресійна модель (2.2) при відсутності детермінованого 

тренду (  = 0). Якщо нульова гіпотеза відхиляється, то часовий ряд не 

містить одиничного кореня та лінійного тренду. Якщо нульова гіпотеза не 

відхиляється, то перевіряємо значущість оцінки нульового члена в моделі 

(2.2) при   = 0 і   = 0. Далі слідуємо аналогічно до першого кроку.  

У випадку незначущості оцінки вільного члена ( 0 ) оцінюється 

модель (2.2) при відсутності лінійного тренду ( 0  і  = 0). У залежності 

від значущості чи незначущості оцінки параметра   однозначно 

встановлюємо клас даного ряду. 

Передумовами тесту Дікі-Фуллера є неавтокорельованість, 

гомоскедастичність та нормальний розподіл залишків tu  регресійної моделі 

(2.2). Якщо одна з цих умов не виконується, то на практиці використовується 

тест Філліпса-Перрона, який також базується на оцінюванні моделі (2.2), але 

стандартні помилки розглядає в формі Н’юї-Веста [83]. В такій формі 

стандартні помилки є конзистентними навіть у випадку гетероскедастичності 

та автокореляції залишків моделі. Отже, на відміну від критерію Дікі-

Фуллера, випадкова складова tu  з нульовим математичним сподіванням 

може бути автокорельована (з достатньо швидким спадом автокореляційної 

функції), гетероскедастична (мати різні дисперсії) та не обов’язково 

нормально розподілена (але така, що математичне сподівання  

CuM t


∞ для деякого 2 ). Тим самим, критерій Філліпса-Перрона 

розглядає більш широкий клас часових рядів, але при використанні його 
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виникає питання вибору кількості лагів l  в оцінці Ньюї-Веста (параметр l  

називають «шириною вікна»). Недостатня ширина вікна веде до відхилення 

від номінального значення критерію (рівня значущості). З іншого боку, 

збільшення ширини вікна для уникнення відхилення від номінального 

розміру критерію приводить до зменшення потужності критерію. Таким 

чином, значення l  повинно встановлювати компроміс між цими двома 

протилежними тенденціями. Питання встановлення оптимального значення l  

розглянуте в [118, 129]. У даній роботі використовуються рекомендації, 

запропоновані у [129]. Ширина вікна обирається таким чином: 
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де ][a  – ціла частина числа a , значення K  прийнято обирати від 4 до 12 в 

залежності від типу даних. 

Зазначимо, якщо досліджуваний часовий ряд буде належати DS класу, 

то описана методика імітації та прогнозування буде застосовуватися для 

диференційованого часового ряду. Для цього розширений тест Дікі-Фуллера 

використовується для регресійної моделі 
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n ccc  – кінцеві різниці n-го порядку. Значення n 

збільшується до тих пір, доки не буде встановлена стаціонарність 

відповідного ряду. 

Враховуючи складність реальних часових рядів та ненадійність 

результатів методу Дікі-Фуллера, на практиці застосовуються й інші 

критерії. 
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С. Лейбурн [95] запропонував обчислювати значення статистики 

критерію Дікі-Фуллера DF для вихідного ряду та для ряду, отриманого з 

вихідного зверненням часу, а потім брати максимум DFmax з двох отриманих 

значень. С. Лейбурн вивчив асимптотичний розподіл статистики DFmax і 

побудував таблиці критичних значень при різних значеннях вибірки для 

моделей з лінійним трендом та без тренду. Отримані критичні значення 

можуть бути використані і для розширеного критерію Дікі-Фуллера. 

Критерій Лейбурна володіє дещо більшою потужністю в порівнянні з 

критерієм Дікі-Фуллера. 

Критерій Квятковського-Філліпса-Шмідта-Шина (KPSS) [82] в якості 

нульової бере гіпотезу TS. У даному випадку розгляд ведеться в рамках 

моделі: 

 

 

 

Стохастичний тренд подається випадковим блуканням і нульова 

гіпотеза припускає, що дисперсія спостережень, яка породжує це випадкове 

блукання, дорівнює нулю. Альтернативна гіпотеза відповідає припущенню 

про те, що ця дисперсія відмінна від нуля, так що даний ряд належить класу 

DS. Сформульований таким чином критерій є критерієм LM для перевірки 

вказаної нульової гіпотези. Як і в критерії Філліпса-Перрона, вимоги до 

помилок тут менш суворі, ніж у критерії Дікі-Фуллера. Однак при 

застосуванні цього критерію виникає проблема вибору ширини вікна l  в 

оцінці Ньюї-Веста, оскільки значення статистики критерію досить чутливі до 

значення l . 

Як зазначалося, кожен з критеріїв не є універсальним та має свої 

недоліки. При розв’язанні задачі віднесення даного ряду до класу TS чи DS 

двома статистичними критеріями, один з яких в якості нульової гіпотези 

приймає те, що ряд належить TS класу, а другий – DS, можливе отримання 
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суперечливих результатів. У цьому випадку пропонується вирішувати 

конфлікт критеріїв наступним чином. У таблиці 2.1 показані всі можливі 

ситуації. Зазначимо, що випадок низької потужності в першу чергу залежить 

від протяжності ряду в часі, а не від частоти, з якою проводяться 

спостереження [118, 133].  

Після встановлення типу ряду наступним етапом є побудова дискретно-

неперевної моделі з двозначною фіктивною змінною. У випадку, якщо даний 

ряд належить TS класу, то при специфікації моделі до неперервної складової 

включається відповідний тренд. Якщо часовий ряд відноситься до DS класу, 

то дискретно-неперевна модель буде побудована для диференційованого 

ряду відповідного порядку. 

 

Таблиця 2.1 

Можливі варіанти використання двох суперечливих критеріїв 

 TS:H0 - не відхиляється TS:H0 - відхиляється 

DS:H0 - не відхиляється Низька потужність обох 

критеріїв 

DS ряд 

DS:H0 - відхиляється TS ряд Неправильна специфікація 

оцінюваних моделей хоча б в 

одному з критеріїв 

 

2.2. Дискретно-неперервна модель з двозначною дискретною змінною 

У роботі для ідентифікації параметра c  (1.4) пропонується 

використовувати точкові та інтервальні прогнози відповідних дискретно-

неперервних моделей статистичної інформації минулого, що подається у 

вигляді часових рядів. У даній главі запропоновані дискретно-неперервні 

моделі з двозначними фіктивними змінними, які можуть бути використані 

при формуванні портфеля інвестицій при активному управлінні. Ці моделі 

базуються на гіпотезах технічного аналізу і мають такі переваги. 
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1. Ураховують попередній аналіз даних на стаціонарність та 

нестаціонарність, так як більшість фінансових часових рядів є 

нестаціонарними. Запропоновані моделі враховують тип нестаціонарності і 

тим самим дозволяють підвищити надійність специфікації моделі. Під 

специфікацією будемо розуміти етап математичного моделювання, який 

передбачає визначення модельних співвідношень загального вигляду, що 

пов’язують між собою вхідні та вихідні параметри [1]. На даному етапі 

знаходиться лише структура та аналітичний запис моделі, яка містить 

величини з відомим фізичним змістом, але їх чисельні значення не визначені. 

2. Досліджують наявність у даних часових рядах ефектів двох типів: 

неперервних та дискретних. 

3. Дискретно-неперервні моделі дозволяють будувати множину 

ймовірних варіантів прогнозу, а множинні логіт- та пробіт-моделі 

використовуються для встановлення найбільш ймовірного варіанту прогнозу 

із числа згенерованих. Прогнозні властивості моделі характеризуються 

довжинами довірчих інтервалів точкових прогнозів побудованої моделі [83]. 

Аналіз прогнозних властивостей моделі у математичному моделюванні 

називається перспективним. 

4. Ітераційна процедура побудови дискретної складової дозволяє 

покращити імітаційні властивості. Під імітаційними властивостями у 

математичному моделюванні розуміють здатність моделі імітувати 

(апроксимувати) заданий ряд динаміки [1]. Такий аналіз моделі ще називають 

проспективним. Показником якості імітаційних властивостей для моделей, 

оцінених за методом найменших квадратів, прийнято вважати коефіцієнт 

детермінації, який у загальному випадку визначається як відношення 

дисперсії регресанду, що відповідає оціненій моделі, до дисперсії 

регресанду, що задається системою. 

При моделюванні часового ряду будемо виходити з того, що в динаміці 

ціни спостерігаються ефекти неперервної та дискретної зміни [22], причому 

ні моменти часу, коли відбуваються стрибки в значеннях регресанду, ні 
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величини цих стрибків невідомі. Тому модель і процедура її побудови 

повинні бути такими, щоб параметри неперервної моделі і дискретні ефекти 

ідентифікувалися ітераційним шляхом, в результаті якого взаємодія 

неперервної та дискретної складових налаштовувала б регресанд на 

адекватне відображення реального процесу. 

Після зведення даного часового ряду до стаціонарного наступним 

етапом є побудова регресійної моделі для кожного з }...,,2,1{ ni : 

 

 ,),( tt tfc  zda  (2.6) 

 

де tc – значення ряду в момент часу t , ),( atf – неперервна складова, zd  – 

дискретна складова, )...,,,(,)...,,,( 1010  ml dddaaa da  – вектори 

оцінювальних параметрів, )...,,,( 21  mttt zzzz  – вектор змінних дискретної 

складової; t  – випадкове збурення. 

В якості неперервної складової розглядаються авторегресійні моделі, а 

при наявності змінного математичного сподівання в часовому ряді до 

неперервної складової включається тренд.  

Недостатня складність у виборі неперервної складової моделі може 

бути компенсована ітераційним шляхом. У даній роботі розглянуто два 

варіанти специфікації фіктивних дискретних змінних. Перевагою першого 

варіанту є простота побудови регресійної моделі. У цьому випадку при 

обробці великої кількості статистичних даних зменшується час знаходження 

прогнозного значення. А недоліком є те, що на практиці можуть не 

виконуватись передумови лінійної регресійної моделі (гомоскедастичність, 

відсутність автокореляції та нормальний розподіл залишків). Другий варіант 

характеризується кращими апроксимаційними та прогнозними 

властивостями, але час отримання прогнозного значення збільшується. 

Врахування фактору часу є актуальним для систем, що функціонують в 

режимі реального часу і час на прийняття рішення з використанням 
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оптимізаційних задач є досить незначним. Зазначимо, що зменшити час на 

прийняття рішення можна за допомогою паралельних розрахунків. У даній 

роботі апробація запропонованих моделей буде проводитись на реальних 

фінансових рядах курсу акцій. Саме для цього типу даних характерні швидка 

зміна стану системи та доступність інформації про цю зміну. 

Та частина моделі, що відображає дискретні зміни, на кожному кроці 

визначається в результаті оцінювання регресійної моделі для залишків 

)()( ˆ k
tt

k
t cc  , k=1, …, m . На першому кроці )ˆ,(ˆ )1(

atfct   і дискретна змінна 

формується таким чином: 

 

 









.0,1

,0,1

)1(

)1(

1

t

t

tz



 (2.7) 

 

На k-у кроці після оцінювання невідомих коефіцієнтів моделі 
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Описана процедура вказує на те, що за допомогою вектору z  фіктивних 

змінних можна досягти необхідну точність апроксимації. Однак таке 

введення фіктивних змінних приводить до неоднозначності при визначенні 

прогнозного значення регресанда. Для прогнозної точки *t  регресанд може 

приймати m2  та m3  значень для двозначної та тризначної змінних відповідно, 

оскільки кожна з фіктивних змінних може приймати одне із двох або трьох 

значень, а кількість ітерацій дорівнює m. Для вибору оптимального значення 

фіктивної змінної в точці *t  пропонується використовувати множинну логіт-

модель, яка враховує властивості функції логістичного розподілу [13, 20]. 
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Ймовірність появи одного із значень фіктивної змінної можна описати таким 

чином: 
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де *
iz  – значення фіктивної змінної itz  в прогнозній точці *t , )(ˆ* jzi

 – оцінка 

прогнозного значення для варіанта j, ),,( 321
 bbbb  – вектор оцінювальних 

параметрів. 

У результаті нормалізації (2.11) оцінюється не три функції, а дві 

функції одного вигляду 
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після чого визначається значення третьої функції шляхом віднімання від 

одиниці значення цих двох функцій. 

Модель (2.12) істотно нелінійна. Коефіцієнти моделі знаходяться з 

чисельного розв’язання системи рівнянь правдоподібності. Для цього 

вводиться змінна ijd , яка приймає значення 1, якщо в i-му спостереженні був 

j-й варіант, і 0 – в іншому випадку. Тоді для кожного i тільки одне значення 

ijd  дорівнюватиме 1. 

Використовуючи введену змінну, можна записати функцію 

логарифмічної правдоподібності: 
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Диференціюючи дану функцію по 
jb , отримаємо нелінійну систему рівнянь 

максимальної правдоподібності: 
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Чисельний розв’язок даної системи отримаємо за допомогою методу 

Ньютона-Рафсона [130]. Реалізація даного методу передбачає знаходження 

матриці часткових похідних другого порядку. По елементам цієї матриці 

розраховуються робастні властивості побудованих моделей. Для оцінювання 

якості апроксимації використовувалися інформаційні критерії Акіаке та 

Шварца [140]. 

Також використовувалася пробіт-модель, яка на відміну від множинної 

логіт-моделі, базується на функції нормального розподілу. На практиці 

пропонується обирати ту модель, яка характеризується більшим значенням 

функції правдоподібності. Зауважимо, що для вибірок з незначним розкидом 

пояснюючих змінних результати використання логіт- та пробіт- моделей з 

великою ймовірністю будуть співпадати [20]. 
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2.3. Чисельний експеримент 

У роботі розроблено та апробовано інформаційну технологію 

моделювання та прогнозування часових рядів, що може бути використана 

при досліджені процесів різної фізичної природи. В процесі знаходження 

прогнозних значень часового ряду можна виділити наступні етапі. 

1. Спочатку відповідні часові ряди розбиваються на два класи: TS та 

DS. На даному етапі використовуються розширений тест Дікі-Фуллера, тест 

Філліпса-Перрона, які базуються на процедурах, що вирішують поставлену 

задачу в класі ARMA моделей. Для правильної специфікації нульової 

гіпотези в цих критеріях використовується метод Доладо  Дж., Дженкінса Т., 

Сосвіля-Ріверо С. та інформаційний критерій Шварца. 

2. Результати першого етапу використовуються при специфікації 

дискретно-неперервної. У роботі розглянуто шість варіантів специфікації 

неперевної складової для кожного класу часових рядів. Використовуються 

авторегресійні моделі, оптимальне значення лагу яких знаходиться за 

допомогою інформаційного критерію Шварца та коефіціенту детермінації. У 

випадку змінного математичного сподівання до неперевної складової 

включається трендова складова. За допомогою методу найменших квадратів 

знаходяться відповідні МНК-оцінки дискретно-неперевних моделей на 

кожній ітерації. Критерії Стьюдента та Фішера використовуються для 

перевірки значущості МНК-оцінок. Залишки побудованих регресійних 

моделей аналізуються за допомогою критерію Дарбіна-Уотсона, критерію 

Жака-Бера та критерію Бройша-Паґана. У випадку використання дискретно-

неперервних моделей з тризначною фіктивною змінною (розділ 3) даний етап 

передбачає процедуру верифікації, що описана в наступному розділі. 

3. Дискретно-неперервні моделі дозволяють будувати множину 

ймовірних варіантів прогнозу, а множинні логіт-моделі використовуються 

для встановлення найбільш ймовірного варіанту прогнозу із числа 

згенерованих. При побудові множинних логіт-моделей використаний метод 
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максимальної вірогідності Ньютона-Рафсона. Для оцінювання якості 

апроксимації використовувалися інформаційні критерії Акіаке та Шварца  

Для підтримки розробленої інформаційної технологій реалізовано 

спеціалізоване алгоритмічно-програмне забезпечення для розв'язання 

проблем параметричної ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного 

портфеля. В пакеті прикладних програм Stata використанні алгоритми 

аналізу даних, статистичного та регресійного аналізу, в Matlab – 

оптимізаційний інструментарій. Побудований графічний інтерфейс 

користувача зображений на рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Графічний інтерфейс користувача 
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В другій та третій главах розглянуто проміжні результати побудови 

оптимальних інвестиційних портфелів на двох тестових прикладах. 

Користувач може переглянути дані тестові приклади або побудувати свої 

оптимальні портфелі, загрузивши відповідні статистичні дані.  

Розроблений програмний косплекс дозволяє апробувати запропоновану 

інформаційну технологію. Отримані точкові та інтервальні прогнози 

використовуються при ідентифікації параметру с в задачах оптимізації 

портфеля, що розглянуті в розділі 1. 

Розглянемо проміжні результати знаходження оптимального 

інвестиційного портфеля, який складається з наступних акцій:  

• Алчевського металургійного заводу (ALMK), 

• Дніпроенерго (DNEN), 

• Райфайзен Банку Аваль (BAVL), 

• УкрНафти (UNAF), 

• УкрТелекому (UTLM), 

• Стаханівського вагонобудівного заводу (SVGZ). 

Використана щодобова статистична інформація для цін акцій за період 

з 08.10.2010 р. до 11.02.2011 р. (об’єм вибірки N=88) [41]. Були вибрані саме 

вказані компанії, так як ціни на їх акції на вибраному проміжку часу мали 

тенденцію до росту та були досить волатильними.  

Розглянемо детально побудову прогнозного значення на прикладі 

Алчевського металургійного заводу. В даному випадку стаціонарність 

залишків )1(

t  забезпечується лінійним трендом, оцінювання якого дає: 

 

.8809,0,,...,2,1,00150,012082,0 2

)00006.0()00305,0(.).(

 RNttc
пс
t


 

 

Під значенням МНК-оцінок вказані відповідні значення стандартних 

помилок цих оцінок. Перевірка значущості оцінок за критерієм Ст’юдента 

при рівні значущості 5% та відповідному числу ступенів вільності [34] 
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показує, що даному критерію задовольняють всі оцінки. Перевірка на 

стаціонарність залишків )1(

t  здійснювалась за допомогою розширеного тесту 

Дікі-Фуллера.  

Нарощування дискретної складової з використанням двозначної 

дискретної змінної (2.8) дає: 
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У табл. 2.2 приводяться ймовірності, які характеризують можливі 

варіанти прогнозного розвитку регресанда в залежності від комбінацій 

фіктивних змінних.  

 

Таблиця 2.2 

Прогнозні властивості варіантів логіт-моделі 

№ Комбінація (
*** 321

,,
ttt

zzz ) Ймовірність появи 

1 (1, 1, 1) 8,90% 

2 (1, 1, –1) 25,99% 

3 (1, –1, 1) 24,30% 

4 (1, –1, –1) 11,37% 

5 (–1, 1, 1) 6,74% 

6 (–1, 1, –1) 10,23% 

7 (–1, –1, 1) 5,08% 

8 (–1, –1, –1) 6,54% 
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Аналіз результатів показує, що оптимальна регресійна модель 

відповідає другому варіанту значень фіктивних змінних у прогнозний 

момент часу. 

Графіки доходностей подані на рис. 2.2, де штриховою лінією 

позначені реальні доходності, а суцільною – криві, що відповідають 

отриманому розкладу. 

Аналогічно проводилася побудова моделей для решти акцій 

інвестиційного портфелю. Результати апроксимації інших компаній наведені 

у додатку Б. У кожному випадку стаціонарність залишків і високоточні 

прогнозні характеристики забезпечувалися при степені поліноміального 

тренду 3s  і кількості ітерацій 4k . Як виявилося, цього достатньо, щоб 

досягти високих апроксимаційних властивостей. Але процедура визначення 

двозначної змінної може привести до того, що не буде виконуватись одна з 

умов на нормальність розподілу, відсутності автокорельованості та 

гетероскедастичності залишків. Тому прогнозні значення будуть мати гірші 

імітаційні властивості в порівняні з тризначною фіктивною змінною. 

 

 

Рис. 2.2. Статистичні та модельні дані доходностей акцій Алчевського 

металургійного заводу 
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У даній роботі побудований оптимальний портфель з шести акцій 

вказаних вище компаній (на 12.02.2011). 

Отже, у роботі запропоновано підхід до моделювання цін активів, який 

дозволяє отримувати високі імітаційні та прогнозні властивості доходностей 

цих активів. Використання прогнозних доходностей при формуванні 

реальних інвестиційних портфелів дає можливість більш ефективно 

формувати портфель і отримувати вищі доходності у порівнянні з класичним 

підходом. 

Після отримання прогнозних значень якість отриманих результатів 

перевірялася з точки зору управління портфелем. З цією метою був 

проведений порівняльний аналіз розв’язків відповідних задач оптимізації, що 

ідентифікувалися різними способами. Наприклад, використовуючи класичну 

задачу оптимізації Г. Марковіца, були побудовані фронти ефективних 

портфелів, які зображені на рис. 2.3.  

 

 

Рис. 2.3. Фронти ефективних портфелів 
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Фронт ефективних портфелів – це графічне зображення залежності 

доходності від ризику портфеля при різних рівнях прийняття ризику 

інвестором. Тут зображені фронти ефективних портфелів, які відповідають 

задачі оптимізації інвестиційного портфеля Г. Марковіца у випадках, коли 

використані: а) середні доходності (лінія з точками); б) прогнозні доходності 

(суцільна лінія). Також для порівняння подається фронт ефективних 

портфелів для реальних доходностей (точками). Запропонована методика 

дозволяє якісно апроксимувати реальний розв’язок задачі. 

Аналіз отриманих результатів показує, що у випадку прогнозних 

доходностей (б) фронт ефективних портфелів зміщується вліво у порівнянні з 

(а). Це означає, що інвестор може сформувати ефективний портфель з тією ж 

середньою доходністю, але меншою дисперсією (ризиком). Відзначимо, що 

фронт ефективних портфелів для реальних даних зміщується ще лівіше, але 

модельний фронт значно ближче до реального, ніж розрахований за 

класичною схемою. 

Для порівняння результатів обчислимо реальний рівень доходів у 

випадку, коли інвестор прийме рішення будувати портфель з найменшим 

ризиком. У випадку (а): 

 

*
x ;183,0( ;389,0 ; ;146,0;167,0 ;176,0 )061,0 ; 

 

у випадку (б): 

 

;265,0;185,0;311,0(* x ;237,0;046,0 )044,0 . 

 

Від’ємне значення 
6

x  відповідає операції короткого продажу. Це 

операція продажу цінного паперу, що інвестор запозичує у брокера. Згодом 

інвестор повертає борг, купуючи такий же цінній папір на торгах. Якщо 
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дозволена операція короткого продажу, на компоненти вектора x  

накладається обмеження njx j ...,,2,1,11  . 

Реальні значення доходностей для цих портфелів дорівнюють 0,8%  і 

1,1% відповідно. 

Як бачимо, методика побудови ефективного портфеля істотно впливає 

як на значення реальних доходностей, так і на склад самого портфеля. 

Портфелі, що знайдені з використанням прогнозних значень доходностей, є 

більш диверсифікованними в порівнянні з портфелями, знайденими за 

класичною методикою.  

Отже, використання прогнозних значень, отриманих за допомогою 

запропонованих дискретно-неперевних моделей, дозволяє використовувати 

не лише якісні, а й кількісні результати, отриманні при розв’язанні класичної 

задачі оптимізації портфеля Г. Марковіца, тому моделювання прогнозних 

доходностей має практичне значення і може  використовуватися при 

прийнятті інвестиційних рішень. 

2.4. Висновки до розділу 2 

У даному розділі запропоновані дискретно-неперервні моделі з 

двозначною фіктивною змінною. Перевагою даних моделей є: 

• простота та гнучкість при практичному застосуванні; 

• врахування попереднього аналізу даних на стаціонарність чи 

нестаціонарність; 

• аналіз наявності у даних часових рядах ефектів двох типів: 

неперервних та дискретних; 

• використання при прогнозуванні множинних логіт- та пробіт- 

моделей, що дозволяє визначити найбільш ймовірний варіант зміни 

ціни та отримати високі прогнозні властивості. 

Практичні дослідження показують, що в деяких випадках моделі з 

двозначними фіктивними змінними не забезпечують виконання вимог 
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регресійного аналізу, і тому їх використання при прогнозуванні є не зовсім 

обґрунтованим. У наступному розділі пропонуються моделі з тризначними 

фіктивними змінними, які усувають можливі недоліки моделей з 

двозначними фіктивними змінними. 

Основні наукові результати, подані у розділі 2, опубліковані в працях 

автора [36]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ДИСКРЕТНО-НЕПЕРЕВНИХ МОДЕЛЕЙ З ТРИЗНАЧНОЮ 

ДИСКРЕТНОЮ ЗМІННОЮ 

У даному розділі розглядаються дискретно-неперервні моделі з 

тризначними фіктивними змінними. Дані моделі мають наступні переваги. 

1. Ураховують попередній аналіз даних на стаціонарність чи 

нестаціонарність, так як більшість фінансових часових рядів є 

нестаціонарними. Запропоновані методи враховують тип нестаціонарності і 

тим самим дозволяють правильно специфікувати модель. Під специфікацією 

будемо розуміти етап математичного моделювання, який передбачає 

визначення модельних співвідношень загального вигляду, що пов’язують між 

собою вхідні та вихідні параметри [1]. На даному етапі знаходиться лише 

структура та аналітичний запис моделі, яка містить величини з відомим 

фізичним змістом, але їх чисельні значення не визначені. 

2. Досліджують наявність в даних часових рядах ефектів двох типів: 

неперервних та дискретних. Така структура моделей дозволяє врахувати 

статистичну невизначеність та отримати високі робастні властивості 

досліджуваної моделі. В даній роботі робастні властивості моделей будемо 

характеризувати індексом обумовленості CI інформаційної матриці рівняння 

регресії після нормування останньої. В [80] показано, що саме ця матриця 

може бути причиною нестійкості отриманих оцінок. Індекс обумовленості 

визначається за формулою  

 

 
)(min

)(max

XX

XX




CI ,  (3.1) 

 

де XX  – нормована інформаційна матриця; Λ(·) – її спектр. 
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Значення CI до 100 вважається припустимим, проте при практичних 

дослідженнях часто вимагають виконання умови CI < 20 [80]. 

3. Дискретно-неперервні моделі дозволяють будувати множину 

ймовірних варіантів прогнозу, а множинні логіт- та пробіт-моделі 

використовуються для встановлення найбільш ймовірного варіанту прогнозу 

із числа згенерованих. Прогнозні властивості моделі характеризуються 

довжинами довірчих інтервалів точкових прогнозів побудованої моделі [83]. 

Аналіз прогнозних властивостей моделі у математичному моделюванні 

називається перспективним. 

4. Ітераційна процедура побудови дискретної складової дозволяє 

покращити імітаційні властивості. Під імітаційними властивостями у 

математичному моделюванні розуміють здатність моделі імітувати 

(апроксимувати) заданий ряд динаміки [1]. Такий аналіз моделі ще називають 

проспективним. Показником якості імітаційних властивостей для моделей, 

оцінених за методом найменших квадратів, прийнято вважати коефіцієнт 

детермінації, який у загальному випадку визначається як відношення 

дисперсії регресанду, що відповідає оціненій моделі, до дисперсії 

регресанду, що задається системою. 

5. Передбачають процедуру верифікації, що дозволяє виконати всі 

передумови коректного використання методу найменьших квадратів при 

оцінювані параметрів моделей. В математичному моделюванні визначається 

процедури зіставлення модельних висновків, оцінок та наслідків з 

реальністю. Цей етап включає статистичний аналіз точності та адекватності 

побудованих моделей [1]. 

Отже, у даному розділі: 

• удосконалено дискретно-неперервні моделі введенням тризначної 

дискретної змінної, що забезпечує виконання всіх передумов 

регресійного аналізу, підвищує робастні та прогнозні 

характеристики; 
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• розроблена та апробована інформаційна технологія моделювання та 

прогнозування часових рядів, що базується на запропонованих 

нових моделях та може бути використана при досліджені процесів 

різної фізичної природи; 

•  для підтримки запропонованої інформаційної технології реалізовано 

спеціалізоване алгоритмічно-програмне забезпечення для 

розв'язання проблем параметричної ідентифікації в задачах 

оптимізації інвестиційного портфеля. 

3.1. Дискретно-неперервна модель з тризначною дискретною змінною 

У другому розділі запропоновані дискретно-неперервні моделі з 

двозначними фіктивними змінними. Перевагою цих моделей є простота та 

гнучкість при практичному застосуванні. Але на практиці можуть не 

виконуватися деякі вимоги регресійного аналізу для подальшого 

прогнозування. Тому виникла ідея побудувати дискретно-неперервні моделі з 

тризначними фіктивними змінними. Цей підхід підсилює апроксимаційні та 

прогнозні властивості, при цьому дозволяє враховувати статистичну 

невизначеність у вхідних даних. Розроблені моделі застосовувалися для 

параметричної ідентифікації оптимізаційних задач і дали значно кращі 

результати у порівнянні з класичними моделями. 

Отже, при моделюванні часового ряду будемо виходити з того, що в 

динаміці ціни спостерігаються ефекти неперервної та дискретної зміни [22], 

причому ні моменти часу, коли відбуваються стрибки в значеннях 

регресанду, ні величини цих стрибків невідомі. Тому модель і процедура її 

побудови повинні бути такими, щоб параметри неперервної моделі і 

дискретні ефекти ідентифікувалися ітераційним шляхом. В результаті 

взаємодія неперервної та дискретної складових налаштовувала б регресанд 

на адекватне відображення реального процесу. 
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Після зведення даного часового ряду до стаціонарного наступним 

етапом є побудова регресійної моделі для кожного з }...,,2,1{ ni : 

 

 ,),(
tt

tfc  zda  (3.2) 

 

де 
tc – значення ряду в момент часу t , ),( atf  – неперервна складова, zd  – 

дискретна складова, )...,,,(,)...,,,( 1010
 ml dddaaa da  – вектори 

оцінювальних параметрів, )...,,,( 21
 mttt zzzz  – вектор змінних дискретної 

складової, 
t  – випадкове збурення. 

В якості неперервної складової розглядаються авторегресійні моделі, а 

при наявності змінного математичного сподівання у часовому ряді до 

неперервної складової включається тренд.  

Після оцінювання неперервної складової регресійної моделі (3.2) і 

обчислення залишків )ˆ,()1(
atfctt   на першому кроці тризначна дискретна 

змінна формується наступним чином: 
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Тут )1(  – точність наближення, )1(S  і )1(T  – кількість точок з даного 

проміжку, в яких виконуються нерівності )1()1(  t
 і )1()1(  t

 відповідно 

(тоді середнє значення фіктивної змінної автоматично дорівнює нулю). Далі 

оцінюється регресійна модель )2(

11

)1(

ttt zd   . На k-кроці (k = 2, 3, …, m) 

обчислюються залишки tkk

k

t

k

t zd )1()1(

)1()( ˆ


   , нова фіктивна змінна 

дорівнює 
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і оцінюється регресійна модель )1()(  k

tktk

k

t zd  . Ітераційний процес 

продовжується до тих пір, доки не буде досягнута задана якість 

апроксимації. Практичні дослідження показують, що для досягнення 

високого значення коефіцієнта детермінації 2R  регресійної моделі (3.2) 

достатньо 2-3 ітерації.  

При визначенні кожної з фіктивних змінних невідомим залишається 

значення точності mkk ...,,1,)(   на кожному кроці ітерації. У даній роботі 

це значення визначається наступним чином.  

Нехай відома статистична інформація на періоді ],1[ N , тобто ],[ 0 Ncc  і 

необхідно знайти короткочасні прогнози 
*

1Nc  та *

2Nc . Для визначення 

невідомих значень точності mkk ...,,1,)(   кожної з фіктивних змінних 

проведемо ідентифікацію невідомих параметрів на періоді ]3,1[ N  та 

побудуємо прогнози для точок 
*

2Nc , 
*

1Nc  та 
*

Nc . З усіх значень mkk ...,,1,)(   

вибраного інтервалу обираємо ті, для яких: 

• значення 
2*2

1

*

1

2

2

*

2 )()()( NNNNNN cccccc    є мінімальним; 

• всі залишки відповідної регресійної моделі (3.2) не автокорельовані, 

гомоскедастичні та нормально розподілені; 

• оцінена регресійна модель є стійкою до незначних змін вхідних 

параметрів (індекс обумовленості СІ менше 20). 
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При прогнозуванні дискретно-неперервних моделей використовувалися 

множинні логіт- та пробіт- моделі. 

3.2. Чисельний експеримент 

У другому розділі описано дискретно-неперервні моделі дозволяють 

будувати множину ймовірних варіантів прогнозу, тому розглянуто моделі, 

що дозволяють визначати найбільш ймовірний варіант прогнозу із числа 

згенерованих; 

У роботі розроблена та апробована інформаційна технологія 

моделювання та прогнозування часових рядів, що базується на 

запропонованих нових моделях та може бути використана при досліджені 

процесів різної фізичної природи. Для її підтримки реалізовано 

спеціалізоване алгоритмічно-програмне забезпечення для розв'язання 

проблем параметричної ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного 

портфеля. 

Для знаходження оптимальних інвестиційних портфелів був 

розроблений програмний комплекс, який використовував пакет прикладних 

програм Stata і пакет прикладних програм Matlab.  

В Stata були використанні алгоритми аналізу даних, статистичного та 

економетричного аналізу, а саме: 

• при встановленні типу стаціонарності чи нестаціонарності вихідних 

часових рядів використанні розширенний критерій Дікі-Фуллура та 

критерій Філліпса-Перрона; 

• за допомогою методу найменших квадратів були знайдені відповідні 

МНК-оцінки дискретно-неперевних моделей;  

• критерії Стьюдента та Фішера були використанні для перевірки 

значущості МНК-оцінок; 
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• залишки побудованих регресійних моделей аналізувалися за 

допомогою критерію Дарбіна-Уотсона, критерію Жака-Бера та 

критерію Бройша-Паґана; 

• для побудови множинних логіт-моделей використаний метод 

максимальної вірогідності Ньютона-Рафсона; 

• якості апроксимації оцінювалася за допомогою інформаційного 

критерію Акіаке, інформаційного критерію Шварца, коефіцієнту 

детермінації та скорегованого кофіціенту детермінації. 

В Matlab був використаний оптимізаційний інструментарій. В даному 

випадку були розв’язанні: 

• задачі оптимізації з квадратичними критеріями якості та лініними 

обмеженнями на параметри; 

• задачі оптимізації з квадратичними критеріями якості та 

квадратичними обмеженнями на параметри. 

На кожному етапі будувалися графічні об’єкти для кращого сприйняття 

результатів дослідження.  

У додатку Г приведений опис алгоритмів і програм вирішення задач за 

допомогою електронно-обчислювальних засобів, які розроблені у процесі 

виконання дисертаційної роботи.  

У другому розділі розглянутий приклад знаходження оптимального 

інвестиційного портфеля у випадку, коли використанні дискретно-неперервні 

моделі з двозначною фіктивною змінною. У даному розділі розглянуто 

особливості побудови та використання на практиці дискретно-неперервних 

моделей з тризначною фіктивною змінною. 

На сьогоднішній день за класифікацією FTSE (Financial Times Stock 

Exchange, провайдер всесвітньо відомих фондових індексів) усі фінансові 

ринки за рівнем розвитку розподіляються наступним чином: розвинені; ті, 

що розвиваються; приграничні. Згідно з оцінкою FTSE, український 

фондовий ринок поки що не задовольняє вимогам навіть найнижчого рівня, 
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відстаючи в розвитку від таких країн, як Ботсвана, Кот-д’Івуар, В’єтнам, 

Маврикій та Нігерія [25]. 

До основних проблем фондового ринку України можна віднести його 

недостатню розвиненість, слабку законодавчу базу, низький рівень 

ліквідності цінних паперів, недостатню технічну оснащеність та низьку 

інформованість громадян про фондовий ринок і його інструменти. 

Тому апробація запропонованого методу проводилася також для цін 

акцій українських акцій на Варшавській фондовій біржі, що входять до 

індексу WIGUkraine. Варшавська Фондова Біржа є ринком акцій у 

Центральній Європі, який характеризується динамічним розвитком, а 

WIGUkrainе – це перший і поки що єдиний фондовий індекс поза Україною, 

кошик якого включає виключно компанії з нашої країни. До індексу 

WIGUkraine Варшавської фондової біржі входять: 

• KSG Agro S.A. (KSG), 

• Astarta Holding N.V. (AST), 

• Coal Energy S.A. (CLE), 

• Milkiland N.V. (MLK), 

• Agroton Public Limited (AGT), 

• Kernel Holding S.A. (KER), 

• Industrial Milk Company S.A. (IMC), 

• Sadovaya Group S.A. (SGR), 

• Ovostar Union N.V. (OVO), 

• Westa ISIC S.A. (WES). 

В дужках вказані котировки акцій на Варшавській фондовій біржі. 

Використовувалась статистична інформація за період з 03.10.2011 р. до 

17.02.2012 р. (об’єм вибірки N=100) [40]. 

Розглянемо детально моделювання цін та доходностей акцій на 

прикладі KSG Agro S.A. (KSG) та Astarta Holding N.V. (AST). Зазначимо, що 

дискретно-неперевні моделі для всіх вказаних компаній тут будувались з 

використанням тризначної дискретної змінної. 
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Діаграма розсіювання цін акції KSG показана на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Статистичні дані цін акцій KSG 

 

Перевірка за розширеним тестом Дікі-Фуллера з використанням методу 

Дж. Доладо, Т. Дженкінса, С. Сосвіля-Ріверо та інформаційного критерію 

Шварца вказує на значущість оцінки коефіцієнта   (рівень значущості − 5%) 

при 0,0   і ),1(0 pii  . За допомогою інформаційного критерію 

Шварца встановлюємо, що оптимальною є авторегресійна модель з одним 

лагом. Р-значення розширенного тесту Дікі-Фуллера для моделі (2.2) при 

1p  дорівнює −3,007, при цьому критичне значення при рівні значущості 

5% становить −2,891.  Аналіз залишків tu  не виявляє автокорельованості  

(P-значення статистики Дарбіна-Уотсона дорівнює 2,09), значущих відхилень 

від нормального розподілу (P-значення критерію Жака-Бера  дорівнює 1,59), 

гетероскедастичності (P-значення критерію Бройша-Паґана дорівнює 2,53). 

Таким чином вважаємо результати використання тесту Дікі-Фуллера 
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обґрунтованими. Отже, маємо стаціонарний ряд відносно лінійного 

детермінованого тренду.  

Розрахунки формують неперервну складову моделі у вигляді  
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Тут під значенням МНК-оцінок вказані відповідні значення стандартних 

помилок цих оцінок. Перевірка значущості оцінок за критерієм Ст’юдента 

при рівні значущості 5% та відповідному числу ступенів вільності [34] 

показує, що цьому критерію задовольняють всі оцінки. 

Методом перебору визначаємо оптимальні значення ξ . Тоді при 

6,3;2,4
21
  після нарощування за вказаним алгоритмом дискретної 

складової після двох ітерацій приходимо до наступної дискретно-

неперервної моделі: 
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Аналіз залишків не виявляє автокорельованості (P-значення статистики 

Дарбіна-Уотсона дорівнює 1,85), значущих відхилень від нормального 

розподілу (P-значення критерію Жака-Бера  дорівнює 1,48), 

гетероскедастичності  (P-значення критерію Бройша-Паґана дорівнює 0,04), 

тому обґрунтованим є використання результатів t- і F-критеріїв [80]. 

На рис. 3.2 показані модельні та реальні значення цін акції на 

досліджуваному проміжку часу. 

Після прогнозування за допомогою множинної логіт-моделі отримаємо 

наступні ймовірності появи кожного з можливих значень 

).4763,0;2611,0;2626,0(:),4342,0;0177,0;5481,0(:
21

zz  Тобто в даному 

випадку на наступний момент часу 1*  Nt  найбільш ймовірним буде 
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значення 86  для першої тризначної дискретної змінної та 60 для другої 

дискретної змінної. На момент же часу 2*  Nt  після побудови відповідної 

множинної логіт-моделі отримаємо наступні ймовірності для 

),4429,0;0299,0;5272,0(:
1

z  та для ).4386,0;2772,0;2842,0(:
2

z  Тобто для цього 

моменту часу найбільш ймовірним значенням для першої дискретної змінної 

буде 90 , а для другої − 66 . В даному випадку при прогнозуванні на другий 

прогнозний день ми переоцінювали значення дискретно-неперервної моделі з 

врахуванням прогнозного значення на наступний прогнозний день. 

 

 

Рис. 3.2. Модельні та реальні значення цін акцій KSG 

 

Аналіз отриманих результатів вказує на високу якість апроксимації, 

тому дана модель може бути використана для прогнозування в точці, що 

відповідає 1*  Nt . У даному випадку отримуємо прогнозне значення 23,67. 

Зазначимо, що реальне значення становить 23,80, тому відносна похибка 

прогнозу складає 0,55%. 
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Для моменту часу 2*  Nt  отримали наступні результати. Прогнозне 

значення становить 23,94, реальне значення − 24,15, тому відносна похибка 

прогнозу складає 0,87%. 

Розглянемо тепер моделювання цін акцій компанії WES. Відповідна 

діаграма розсіювання показана на рис. 3.3. 

 

 

Рис. 3.3. Статистичні дані цін акцій WES  

 

Аналіз діаграми розсіювання та відповідних тестів на стаціонарність чи 

нестаціонарність вказує на належність даного часового ряду до DS класу, 

тому диференціюємо часовий ряд. Результати диференціювання показані на 

рис. 3.4. 

Використання описаної вище процедури встановлення стаціонарності 

часового ряду вказує на те, що часовий ряд, який відповідає рис. 3.4 є 

стаціонарним вже при n = 2.  

Відповідна неперервна складова моделі наступна: 
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Нагадаємо, тут під значенням МНК-оцінок вказані відповідні значення 

стандартних помилок цих оцінок. Перевірка значущості оцінок за критерієм 

Ст’юдента при рівні значущості 5% та відповідному числу ступенів вільності 

[34] показує, що цьому критерію задовольняють всі оцінки. 

 

 

Рис. 3.4. Статистичні дані перших різниць цін акцій WES  

 

Методом перебору визначаємо оптимальні значення ξ :  ;6,0
1
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2
  Після нарощування дискретної складової за вказаним алгоритмом 

після трьох ітерацій дискретно-неперервна модель приймає вигляд: 
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Аналіз залишків цієї моделі не виявляє автокорельованості (P-значення 

статистики Дарбіна-Уотсона дорівнює 2,11), значущих відхилень від 

нормального розподілу (P-значення критерію Жака-Бера дорівнює 1,56), 

гетероскедастичності (P-значення критерію Бройша-Паґана дорівнює 6,30), 

тому обґрунтованим є використання результатів t- і F-критеріїв. 

На рис. 3.5 показані модельні та реальні значення цін акції WES на 

досліджуваному проміжку часу. 

 

 

Рис. 3.5. Модельні та реальні значення цін акцій WES 

 

На рис. 3.6 показані модельні та реальні значення різниць цін акцій 

WES на досліджуваному проміжку часу. Аналіз рис. 3.6 вказує на досить 

високі імітаційні властивості.  

Після прогнозування за допомогою множинної логіт-моделі отримаємо 

наступні ймовірності появи кожного з можливих значень 
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найбільш ймовірним буде значення 92 для першої тризначної дискретної 

змінної, 0 − для другої дискретної змінної, та 62 − для третьої. Отримаємо 

прогнозне значення ціни, яке дорівнює 4,46. Реальне значення становить 

4,47, тому відносна похибка прогнозу складає 0,12%. 

На момент же часу 2*  Nt  після побудови відповідної множинної 

логіт-моделі отримаємо наступні ймовірності для ),5787,0;0159,0;4054,0(:1z  

для )2253,0;3317,0;4430,0(:
2

z  та для ).22359,0;3426,0;4215,0(:
3

z  Тобто для 

цього моменту часу найбільш ймовірним значенням для першої дискретної 

змінної буде 96 , для другої − 60 , для третьої − 62. В даному випадку при 

прогнозуванні на другий прогнозний день ми переоцінювали значення 

дискретно-неперервної моделі з врахуванням прогнозного значення на 

наступний прогнозний день. Прогнозне значення дорівнює 4,47, реальне 

значення становить 4,36, тому відносна похибка прогнозу складає 2,52%. 

 

 

Рис. 3.6. Модельні та реальні значення різниць цін акцій WES 
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Аналогічним чином були побудованні дискретно-неперевні моделі для 

всіх часових рядів цін активів, що входять в портфель. Комп’ютерні 

розрахунки дають:  
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для компанії KER; 
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для компанії OVO; 
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для компанії AST; 
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для компанії MLK; 
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для компанії CLE; 
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для компанії AGT; 
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для компанії IMC; 
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для компанії SGR. 

Результати апроксимації представлені у додатку В. 

Аналіз отриманих результатів вказує на високу якість апроксимації, 

тому дана модель може бути використана для прогнозування в точці, що 

відповідає 1*  Nt . 

Таблиця 3.1 

Прогнозування за допомогою дискретно-неперервної моделі 

 20.02.2012 21.02.2012 

 Реальні Прогнозні h Реальні Прогнозні h 

KER 71,10 71,77 0,94% 70,8 70,25 0,77% 

AST 65,05 64,97 0,13% 65,05 65,26 0,33% 

CLE 27,5 27,17 1,20% 27 26,65 1,29% 

MLK 18,10 18,11 0,05% 18,50 18,38 0,63% 

AGT 21,31 21,49 0,82% 21,45 21,40 0,22% 

KSG 23,80 23,67 0,55% 24,15 23,94 0,87% 

IMC 10,15 10,25 0,99% 10,15 10,25 1,02% 

SGR 10,33 10,46 1,28% 10,44 10,45 0,07% 

OVO 95,30 95,46 0,16% 95,30 96,19 0,93% 

WES 4,47 4,46 0,12% 4,36 4,47 2,52% 

  0,62%  0,87% 

 



 

 

72 

У табл. 3.1 подані реальні, прогнозні значення вектору с та відносні 

похибки прогнозу (h) на два дні (t*=N+1 та t*= N+2, що відповідає 20.02.2012 

р. та 21.02.2012 р.) для зазначених 10 українських компаній. В останньому 

рядку вказані усереднені значення відносних похибок прогнозів. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про достатньо точні 

короткострокові прогнози для цін акцій українських компаній.  

Зазначимо, що при практичних дослідженнях прогнозування часових 

рядів можна здійснювати за допомогою різних економетричних моделей 

(ARIMA, ARMAX, ARCH/GARCH, модель Прайса-Уінстена і т. п. [14, 137]). 

Ефективність отриманих у даній роботі результатів перевіримо, порівнюючи 

їх з аналогічними результатами  ARIMA моделі, які подані у табл. 3.2.  

 

Таблиця 3.2 

Прогнозування за допомогою ARIMA моделі 

 20.02.2012 21.02.2012 

 Реальні Прогнозні h Реальні Прогнозні H 

KER 71,10 73,04 2,73% 70,8 73,24 3,45% 

AST 65,05 64,37 1,04% 65,05 64,73 0,49% 

CLE 27,5 26,42 3,93% 27 26,82 0,67% 

MLK 18,10 17,68 2,32% 18,50 17,68 4,44% 

AGT 21,31 21,35 0,16% 21,45 21,45 0,02% 

KSG 23,80 23,76 0,15% 24,15 23,76 1,60% 

IMC 10,15 10,24 0,88% 10,15 10,33 1,75% 

SGR 10,33 10,26 0,72% 10,44 10,18 2,51% 

OVO 95,30 95,29 0,01% 95,30 95,62 0,33% 

WES 4,47 4,33 3,09% 4,36 4,31 1,20% 

  1,50%  1,66% 

 

У табл. 3.2 жирним шрифтом виділені більш якісніші прогнозні 

значення у порівнянні з відповідними значеннями табл. 3.2. Як видно, у 
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більшості випадків точніші прогнозні значення відповідають дискретно-

неперервним моделям, які розробляються у даній роботі. Усереднені 

значення похибок прогнозів ARIMA моделей на два наступні дні (1,50% та 

1,66%)  перевищують відповідні значення, дискретно – неперервних моделей  

(0,62% та 0,87%). 

Розв’яжемо тепер оптимізаційну задачу (1.12) для різних значень 

параметра   від 2 до 100, якщо вектор c  ідентифікований за допомогою 

дискретно-неперервних моделей. На рис. 3.7 пунктирною лінією зображена 

множина оптимальних за Парето рішень у вигляді фронту ефективних 

портфелів. Фронт ефективних портфелів – це графічне зображення 

залежності дохідності cx '*  від ризику 
** 'Qxx  портфеля. Точками 

тут зображено фронт ефективних портфелів у разі, якщо вектор c  

ідентифікований методом усереднення минулих значень, а суцільною лінією 

– якщо в якості компонент вектора c  взяті їх реальні значення. Як вже 

зазначалося вище, використання методики усереднення компонент вектора c  

приводить до неадекватних результатів, а запропонована методика дозволяє 

досить близько наблизитися до реального розв’язку. 

Розрахунки показують, що при використанні метода усереднення 

отримуємо наступний розв’язок відповідної оптимізаційної задачі при 

0229,0 : 

 

;0015,0;0006,0;0020,0;0018,0;0007,0;0005,0;0021,0(* x

)0051,0;0046,0;0029,0  , 

 

а при використанні дискретно-неперервних моделей: 

 

;0229,0;0081,0;1404,0;1251,0;7805,0;0034,0;0060,0(* x  

;0305,0 ;0265,0 )1178,0 . 
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Зазначимо, що реальне значення r  складає:  

 

;0181,0;0123,0;0592,0;0271,0;1501,0;0015,0;0154,0( r

)0752,0;0215,0;0000.0 . 

 

 

Рис. 3.7. Фронти ефективних портфелів 

 

На рис. 3.8 – 3.10 приведені структури оптимальних рішень в 

залежності від методу ідентифікації вектора c . Тут в залежності від 

конкретного значення параметра   показано відповідну структуру 

оптимального портфеля (одним відтінком сірого відкладається значення, яке 

відповідає відповідному розв’язку },...,2,1{,* nixi  ). Рис. 3.8 ілюструє 

випадок, коли вектор c  ідентифікований класичним методом, рис. 3.9 – 

відповідає методиці усереднення, а рис. 3.10 – реальним значеннямr . 

Проаналізуємо отримані результати. При розв’язанні задачі оптимізації 

портфеля класичним методом маємо наступний результат: якщо деякий актив 

має великий рівень очікуваних доходів та низький рівень стандартного 

відхилення, то його доля в оптимальному портфелі буде високою, в той же 
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час для портфелів з низьким доходом та високим відхиленням ця доля буде 

низькою. 

 

 

Рис. 3.8. Структура портфелів, знайдених запропонованим методом 

 

 

Рис. 3.9. Структура портфелів, знайдених класичним методом 



 

 

76 

 

Хоча цей результат є досить логічним, але він суперечить основній ідеї 

портфельного інвестування – зменшення ризиків за допомогою розподілення 

всіх своїх коштів серед багатьох активів, що корелюють між собою (ідея 

диверсифікації портфеля). Тобто основна доля інвестицій буде інвестована в 

незначну кількість акцій, а не розподілена між ними більш-менш рівномірно. 

Також в такому портфелі присутні акції, доля яких незначна. Включення 

таких активів для інвестора є невиправданим, оскільки їх дохід може не 

покривати його витрати на включення цієї акції в портфель. При цьому 

портфелі, які відповідають випадку, коли вектор c  ідентифікований 

запропонованими моделями (рис. 3.8), мають більш рівномірну структуру і 

точніше відображають реальну ситуацію (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Структура портфелів, які знайдені використовуючи реальні 

значення доходностей 

 

Також рис. 3.8 – 3.10 демонструють різницю в оптимальних розв’язках 

при різних значеннях параметра c . При чому ця різниця збільшується при 
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збільшенні ризикованості інвестиційної політики, тобто при збільшенні 

значення  .  

Аналогічний аналіз був проведений при включенні різного типу 

обмежень до задачі (1.12). Наприклад, на рис. 3.11 зображені фронти 

ефективних портфелів у випадку, коли дозволена операція короткого 

продажу, а на рис. 3.12, якщо присутнє обмеження, що частка кожного з 

активів у загальному портфелі повинна бути не менша, ніж 10%. Уточнення 

обмежень дозволяє покращити результати, отримані при розв’язанні задачі 

(1.12) в класичному випадку, але якщо обмеження накладаються досить 

жорстко, то вони повністю визначають структуру портфеля і тим самим 

відпадає необхідність використання відповідної оптимізаційної задачі.  

 

 

Рис. 3.11. Розв'язок задачі (1.12) при x 0  
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Рис. 3.12. Розв'язок задачі (1.12) при x 1,0  

 

Розрахунки показують, що при використанні метода усереднення 

отримуємо наступний розв’язок відповідної оптимізаційної задачі при 

0116,0 : 

 

)00,0;37,0;11,0;13,0;09,0;10,0;04,0;02,0;01,0;17,0(* x , 

 

а при використанні дискретно-неперервних моделей: 

 

).38,0;20,0;07,0;14,0;00,0;00,0;15,0;00,0;06,0;00,0(* x  

 

Інтервальні прогнози. У розглянутих оптимізаційних задачах 

невизначеними є вектори c  та Q . Після їх ідентифікації задача оптимізації 

(1.12) розв’язується як класична задача оптимізації з детерміністичними 

входами. Цим самим повністю ігнорується невизначеність.  
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Іншим методом вирішення проблеми впливу незначних змін 

ідентифікованих параметрів на результат є врахування невизначеності цих 

параметрів у самій оптимізаційній задачі. Недоліками цього методу є те, що 

він потребує значних технічних витрат, тому не може бути використаний для 

задач з великими розмірностями. 

У даній роботі розглянемо випадок, коли невизначеність враховується 

лише у векторі с. 

Припустимо, що різниця між знайденим прогнозним і реальним 

значеннями не перевищує nii ,...,1,  . Найбільш простим методом 

врахування невизначеності є використання довірчих інтервалів для 

компонент вектора с. Тоді множину невизначеності можна задати у вигляді: 

 

}.,...,1,ˆ{)ˆ(δ niccU iii  cc  

 

Задачу (1.12) перепишемо у вигляді: 

 

 















.1

max,δ

1

n

i
ix

Qxxxxс 

  (3.5) 

 

У цьому випадку використання модуля можна пояснити наступним 

чином. Якщо доля деякого активу буде додатною, то найгіршим можливим 

випадком з усіх значень прогнозного інтервалу буде iĉ . Якщо доля 

деякого активу буде від’ємною, то найгіршим можливим випадком з усіх 

значень прогнозного інтервалу буде iĉ . Отже, задача оптимізації (3.5) 

полягає в мінімізації найгірших випадків. При такій постановці ті значення 

частин ix  будуть зменшуватися у порівнянні з класичною постановкою, якщо 

для їх прогнозування використовувалися моделі, які характеризувалися 
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широкими довірчими інтервалами. Тобто чим більше значення 
i  для 

деякого і, тим менша доля 
ix . 

В контексті оптимізації інвестиційного портфеля інвестор розглядає не 

єдиний можливий інтервал, а деяку множину можливих сценаріїв розвитку 

дійсності. Зазначимо, що для знаходження довірчого інтервалу можна 

використовувати метод реструктуризації портфеля [105]. Він полягає в тому, 

що методом Монте-Карло точкова оцінка з деяких міркувань перетворюється 

в множину ймовірних сценаріїв. Але такий підхід вимагає досить великих 

розрахунків для портфелів великої розмірності. 

На рис. 3.13 показано ступінь диверсифікації портфелів при 

використанні оптимізаційної задачі (2.16). 

 

 

Рис. 3.13. Структура портфелів, які знайдені з використанням інтервальних 

прогнозів 

 

Розв’язуючи задачу оптимізації отримали добре диверсифікований портфель, 

як і у випадках, зображених на рис. 3.8 та рис. 3.10. При цьому реальна 

доходність для інвестора з максимальним рівнем ризику, наприклад, 12,88%  
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буде складати 1,38%.  Якщо інвестор буде використовувати методику 

усереднення, його власний капітал збільшиться на 1,15%, а використовуючи 

лише точкові прогнози – на 1,34%. Хоча різниця між доходностями не є 

суттєвою, проте вона буде збільшуватися при збільшенні рівня ризику.  

Отже, розглянуто параметричну ідентифікацію задачі оптимізації 

інвестиційного портфеля за допомогою дискретно-неперервних моделей з 

тризначною фіктивною змінною. Адекватність побудованих алгоритмів 

перевірена на реальних прикладах. Високі імітаційні та прогнозні 

властивості моделі вказують на можливість використання отриманих 

результатів при моделюванні оптимальних інвестиційних портфелів. 

Моделювання фінансових індексів. В цьому розділі розглянута 

можливість використання дискретно-непрервних моделей з тризначними 

фіктивними змінними для параметричної ідентифікації задачі оптимізації 

портфеля. Отримані прогнозні значення можеть бути використанні і для 

аналізу економічного становища. Розглянемо використання запропонованних 

моделей при прогнозуванні динаміки фінансових індеків. З врахуванням 

розглянутих портфелів можемо знайти прогнозні значення для наступних 

індеків: FTSE, WIG та WIGUkraine. Для цього використана статистична 

інформація за період з 03.10.2011 р. до 17.02.2012 р. (об’єм вибірки N=100)  

Діаграма розсіювання індексу FTSE показана на рис. 3.14. 

Перевірка за розширеним тестом Дікі-Фуллера з використанням методу 

Дж. Доладо, Т. Дженкінса, С. Сосвіля-Ріверо та інформаційного критерію 

Шварца вказує на значущість оцінки коефіцієнта   (рівень значущості − 5%) 

при 0,0   і ),1(0 pii  . За допомогою інформаційного критерію 

Шварца встановлюємо, що оптимальною є авторегресійна модель з одним 

лагом. Аналіз залишків tu  не виявляє автокорельованості  

(P-значення статистики Дарбіна-Уотсона дорівнює 2,08), значущих відхилень 

від нормального розподілу (P-значення критерію Жака-Бера  дорівнює 0,78), 

гетероскедастичності (P-значення критерію Бройша-Паґана дорівнює 12,61). 

Таким чином вважаємо результати використання тесту Дікі-Фуллера 
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обґрунтованими. Отже, маємо стаціонарний ряд відносно лінійного 

детермінованого тренду.  

 

 

Рис. 3.14. Статистичні дані індексу FTSE 

 

Розрахунки формують неперервну складову моделі у вигляді  

 

.90,0,8476,00007,08219,0ˆ 2

1
)0477,0()0003,0()2525,0(.).(




Rctc
t

пc
t

 

 

Тут під значенням МНК-оцінок вказані відповідні значення стандартних 

помилок цих оцінок. Перевірка значущості оцінок за критерієм Ст’юдента 

при рівні значущості 5% та відповідному числу ступенів вільності [34] 

показує, що цьому критерію задовольняють всі оцінки. 

Методом перебору визначаємо оптимальні значення ξ . Тоді при 

8,0;2,4
21
  після нарощування за вказаним алгоритмом дискретної 

складової після двох ітерацій приходимо до наступної дискретно-

неперервної моделі: 
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.72,27,9939,0

,0004,00023,08555,00006,07823,0ˆ

2

2
)0000,0(

1
)0000,0(

1
)0099,0()0000,0()0525,0(.).(
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Аналіз залишків не виявляє автокорельованості (P-значення статистики 

Дарбіна-Уотсона дорівнює 1,90), значущих відхилень від нормального 

розподілу (P-значення критерію Жака-Бера  дорівнює 10,45), 

гетероскедастичності  (P-значення критерію Бройша-Паґана дорівнює 0,20), 

тому обґрунтованим є використання результатів t- і F-критеріїв [80]. 

На рис. 3.15 показані модельні та реальні значення цін акції на 

досліджуваному проміжку часу. 

Після прогнозування за допомогою множинної логіт-моделі отримаємо 

наступні ймовірності появи кожного з можливих значень 

),4763,0;2611,0;2626,0(:),3668,0;3451,0;2881,0(:
21

zz  Тобто в даному 

випадку на наступний момент часу 1*  Nt  найбільш ймовірним буде 

значення 38  для першої тризначної дискретної змінної та 72  для другої 

дискретної змінної. На момент же часу 2*  Nt  після побудови відповідної 

множинної логіт-моделі отримаємо наступні ймовірності для 

),3087,0;4195,0;2718,0(:
1

z  та для ).3610,0;1472,0;4918,0(:
2

z  Тобто для цього 

моменту часу найбільш ймовірним значенням для першої дискретної змінної 

буде 0 , а для другої − 72 . В даному випадку при прогнозуванні на другий 

прогнозний день ми переоцінювали значення дискретно-неперервної моделі з 

врахуванням прогнозного значення на наступний прогнозний день. 

Аналіз отриманих результатів вказує на високу якість апроксимації , 

тому дана модель може бути використана для прогнозування в точці, що 

відповідає 1*  Nt . У даному випадку отримуємо прогнозне значення 5,95. 

Зазначимо, що реальне значення становить 5,94, тому відносна похибка 

прогнозу складає 0,17%. 
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Рис. 3.15. Модельні та реальні значення індексу FTSE 

 

Для моменту часу 2*  Nt  отримали наступні результати. Прогнозне 

значення становить 5,91, реальне значення – 5,92, тому відносна похибка 

прогнозу складає 0,17%. 

Розглянемо тепер моделювання курсу індексу WIG. За допомогою 

розширеного тесту Дікі-Фуллера, методу Дж. Доладо, Т. Дженкінса, 

С. Сосвіля-Ріверо та інформаційного критерію Шварца Аналіз встановлюємо 

належність даного часового ряду до DS класу, тому диференціюємо часовий 

ряд.  

Використання описаної вище процедури встановлення стаціонарності 

часового ряду вказує на те, що часовий ряд є стаціонарним вже при n = 2.  

Відповідна неперервна складова моделі наступна: 

 

.0019,01389,0ˆ
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Нагадаємо, тут під значенням МНК-оцінок вказані відповідні значення 

стандартних помилок цих оцінок. Перевірка значущості оцінок за критерієм 
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Ст’юдента при рівні значущості 5% та відповідному числу ступенів вільності 

[34] показує, що цьому критерію задовольняють всі оцінки. 

Методом перебору визначаємо оптимальні значення ξ :  ;6,0
1
  

.6,2
2
  Після нарощування дискретної складової за вказаним алгоритмом 

після трьох ітерацій дискретно-неперервна модель приймає вигляд: 
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Аналіз залишків цієї моделі не виявляє автокорельованості (P-значення 

статистики Дарбіна-Уотсона дорівнює 2,01), значущих відхилень від 

нормального розподілу (P-значення критерію Жака-Бера дорівнює 1,26), 

гетероскедастичності (P-значення критерію Бройша-Паґана дорівнює 13,60), 

тому обґрунтованим є використання результатів t- і F-критеріїв. 

Після прогнозування за допомогою множинної логіт-моделі отримаємо 

наступні ймовірності появи кожного з можливих значень 

),7813,0;0123,0;2064,0(:1z  ),2518,0;4173,0;3309,0(:2z  ).2753,0;1849,0;5398,0(:3z   Тобто 

в даному випадку на наступний момент часу 1*  Nt  найбільш ймовірним 

буде значення 60 для першої тризначної дискретної змінної, 0 − для другої 

дискретної змінної, та 62 − для третьої. Отримаємо прогнозне значення ціни, 

яке дорівнює 2344,08. Реальне значення становить 2348,92, тому відносна 

похибка прогнозу складає 0,20%. 

На момент же часу 2*  Nt  після побудови відповідної множинної 

логіт-моделі отримаємо наступні ймовірності для ),5049,0;1047,0;3904,0(:1z  

),2140,0;4001,0;3859,0(:2z  ).3353,0;1007,0;5640,0(:3z  Тобто для цього моменту часу 

найбільш ймовірним значенням для першої дискретної змінної буде 60, для 

другої − 60 , для третьої − 62. В даному випадку при прогнозуванні на 

другий прогнозний день ми переоцінювали значення дискретно-неперервної 

моделі з врахуванням прогнозного значення на наступний прогнозний день. 
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Прогнозне значення дорівнює 2342,15, реальне значення становить 2341,06, 

тому відносна похибка прогнозу складає 0,04%. 

3.3. Висновки до розділу 3 

У даному розділі запропоновані дискретно-неперервні моделі з 

тризначною фіктивною змінною. Дані моделі мають наступні переваги:  

• ураховують попередній аналіз даних на стаціонарність та 

нестаціонарність, що підвищує надійність специфікації цих моделей; 

• досліджують наявність у даних часових рядах ефектів двох типів: 

неперервних та дискретних; 

• при прогнозуванні за допомогою дискретно-неперервних моделей 

формується множина ймовірних варіантів прогнозу, а за допомогою 

множинних логіт- та пробіт-моделей визначається найбільш 

ймовірний варіант із числа згенерованих; 

• ітераційна процедура побудови моделі дозволяє покращити імітаційні 

властивості моделі; 

• передбачають процедуру верифікації, яка дозволяє автоматично 

виконати всі передумови коректного використання методу 

найменших квадратів при оцінювані невідомих параметрів моделей і 

покращити робастні та прогнозні властивості моделі. 

Розроблено та апробовано інформаційну технологію моделювання та 

прогнозування часових рядів, що базується на дискретно-неперервних 

моделях та може бути використана при досліджені процесів різної фізичної 

природи. Для її підтримки реалізовано спеціалізоване алгоритмічно-

програмне забезпечення для розв'язання проблем параметричної 

ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного портфеля. 

Основні наукові результати, подані у розділі 3, опубліковані в працях 

автора [27, 29, 31, 33]. 
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РОЗДІЛ 4. 

МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ФОРМ 

У другому та третьому розділах розглянуті методи технічного аналізу, 

які використовуються при параметричній ідентифікації задачі оптимізації 

(1.12). Даний розділ присвячений методам фундаментального аналізу, що 

базуються на вивченні фінансово-економічної інформації, яка може впливати 

на стан фінансового ринку та на ціни активів [51]. Предметом дослідження є 

макроекономічні системи, в яких можуть проявлятися різного роду ефекти. 

Метою дослідження буде прогнозування та оптимізація майбутніх станів 

системи. В задачі оптимізації (1.12) параметри с  та Q  заздалегідь невідомі. 

У подібних ситуаціях виникає необхідність у додатковій статистичній 

інформації відносно величин, які явно не входять в оптимізаційну задачу. 

Крім того, припускаємо, що значеннями фазових координат можна керувати 

на проміжках невеликої довжини. 

У даному розділі: 

• досліджено можливість використання різних функціональних форм 

при прогнозуванні макроекономічних показників; 

• розглянуто найбільш відомі економічні ефекти першого та другого 

роду і проблеми їх аналізу; 

• запропоновано нові моделі, які базуються на гнучких функціональних 

формах; 

• проведено апробацію запропонованих моделей на прикладі реальних 

макроекономічних систем. 

4.1. Ідентифікація функції цілі 

Припустимо, що існує часовий ряд спостережень кожної фазової 

координати },...,2,1,{ Ntt x  і деякої функції )(xF },...,2,1,{ NtFt   на 
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проміжку ],1[ Nt  (період ідентифікації). Вважаємо, що функція )(xF  

встановлює компроміс між різними критеріями за допомогою знаходження   

в минулому: )()()( 12 xxx ffF  . Тому логічно шукати оптимальний 

розв’язок задачі (1.11), використовуючи (1.12). Як і раніше, момент часу 

1*  Nt  будемо вважати моментом оптимізації. 

Будемо шукати цільову функцію задачі (1.11) у вигляді [28]: 

 

 .2,
2

1
)( 0 QDDxxxcx  cF  (4.1) 

 

Для досягнення більш високої якості апроксимації для деяких систем 

пропонується переходити до транслогарифмічної форми: 
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Як буде показано у наступному підрозділі, саме транслогарифмічні 

форми адекватно описують реальні процеси. Вони дають більш високі 

коефіцієнти детермінації і більш точно характеризують ефекти другого 

порядку в порівнянні з класичними формами (лінійна, логарифмічно-лінійна, 

напівлогарифмічна). 

На практиці при використанні (4.2) для побудови оптимізаційної 

моделі (1.11) виникають труднощі з ідентифікацією невідомих параметрів 

.,,0 Dcc  У даному випадку оптимізаційна задача формулюється для деякого 

моменту час 1*  Nt , для якого значення фазових координат і цільової 

функції невідомі. Однак, використовуючи статистичну інформацію на 

базовому періоді ],1[ N , за допомогою методу найменших квадратів можна 

оцінити значення елементів Dc,,0c . Тоді, вважаючи, що закон розвитку 

системи не змінюється в наступний за базовим періодом момент часу 
*t , 
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можна використовувати знайдені МНК-оцінки Dc ˆ,ˆ,ˆ0c  і для моменту 

оптимізації 
*t . 

4.2. Гнучкі функціональні форми. Ефекти другого роду 

Будь-яка класична функціональна форма  xf , яка використовується на 

практиці і піддається лінеаризації за параметрами може бути подана у 

вигляді 

 

 )())(( 0 xgax  afh  (4.3) 

 

де   mxxx ...,,, 21x  – вектор-стовпець фазових координат, 0a , 

a  
m

aaa ...,,,
21

 – вектор-стовпець невідомих параметрів, )(h  і )(g  – деякі 

функції лінеаризації [138]. Найбільш розповсюдженими на практиці є 

логарифмічно-лінійна форма    )(ln)( xx ffh  , )ln()( xxg  , а для 

напівлогарифмічної –    xx ffh )( , )ln()( xxg   або    )(ln)( xx ffh  , 

xxg )( . 

Найвідомішим ефектом, який дозволяють моделювати функції виду 

(4.3) є еластичність масштабу [140] 
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що, як видно, є ефектом першого порядку. 

Ефектом другого порядку є еластичність заміщення [81] 
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Наприклад, для лінійної функціональної форми 
ij

 , для 

логарифмічно-лінійної форми 1ij . Однак при практичних дослідженнях 

еластичність заміщення 
ij

  є змінною величиною, і тому виникає 

необхідність у більш складних функціональних формах. 

Отже, задача полягає у специфікації функціональної форми  xf  так, 

щоб: 

а) статистичну інференцію регресійної моделі   ufy  x  можна було 

провести в рамках лінійного регресійного аналізу; 

б) коефіцієнт детермінації 2R  оціненої моделі був статистично 

більший, ніж у моделях типу (4.3);  

в) еластичність заміщення 
ij  була змінною величиною. 

Для специфікації функціональної форми  xf  в роботі 

використовується поліноміальна апроксимація функції  xf  або її аналога у 

вигляді ряду Тейлора в околі деякої точки. Ефекти другого порядку 

досліджуються на прикладі еластичності заміщення. Методами регресійного 

аналізу гнучкі функціональні форми порівнюються з класичними. 

Будь-яка функція )...,,,()( 21 mxxxff x , неперервно диференційована 

задану кількість раз, може бути подана її поліноміальною апроксимацією за 

допомогою розкладання в ряд Тейлора в околі точки 0x : 
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де 
0∂

∂

x

f
 – вектор-градієнт функції )(xf , 

00

2

∂

∂
0 xx

H
x 


f
 – матриця Гессе 

функції )(xf , обчислені в точці 0x . 

Згрупувавши множники при x  у формулі (4.6), отримаємо 
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Якщо розглянути лише лінійний член розкладу (4.7), то отримаємо 

лінійну регресійну модель 

 

 uay  xa0 ,  (4.8) 

 

де u  – випадкове збурення, яке, окрім іншого, також включає залишковий 

член розкладу (4.8). Функціональна частина такої моделі – окремий випадок 

класичної функціональної форми (4.3). 

Тепер розглянемо рівняння регресії ufy  )(lnln x . Якщо покласти 

)()(ln xx hf   і x
x

lne , то розкладання функції )(ln xh  з точністю до 

лінійного члена приведе до іншої відомої регресійної моделі 

 

 uay  xa lnln 0 ,  (4.9) 

 

функціональна форма якої називається логарифмічно-лінійною, або типу 

Кобба-Дугласа, яка також є окремим випадком класичної функціональної 

форми (4.3). 

Звісно, лінійна апроксимація функціональної форми буде адекватною 

лише для регресій з незначною варіацією аргумента x . Як показує практика, 

зі збільшенням варіації аргумента ефекти другого порядку у даній системі 

збільшуються. Для подолання цих проблем пропонується розглядати 

розкладання функції )(xf  або її аналога з точністю до квадратичного члена. 
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Слід очікувати, що присутність матриці Гессе зробить )(xf  більш 

„гнучкою”, звідки й походить назва таких функціональних форм. 

Враховуючи (4.7), квадратична регресійна модель приймає вигляд 

 

 .
2

1
0 uay  Axxxa  (4.10) 

 

Використовуючи підхід, аналогічний тому, що був застосований для 

виводу функції типу Кобба-Дугласа, отримаємо таку регресійну модель: 

 

     .ln
′

ln
2

1
lnln 0 uay  xAxxa  (4.11) 

 

Модель (4.11) називають транслогарифмічною моделлю [87, 117, 122]. 

Очевидно, у випадку нульової матриці А модель (4.9) стає логарифмічно-

лінійною. 

Нелінійним аналогом моделі є мультиплікативна форма типу Кобба-

Дугласа 

 

 ua

m

aaa
exxxey m210

21 . (4.12) 

 

Експонуючи обидві частини виразу (4.10), можна отримати нелінійний 

аналог транслогарифмічної функціональної форми: 
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  , (4.13) 

 

де )( j
a  – j -й рядок матриці A . 

Дослідимо деякі ефекти першого і другого порядків для квадратичної 

та транслогарифмічної функціональних форм. 
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Враховуючи формулу (4.4), для еластичності масштабу квадратичної 

регресії (4.10) отримуємо вираз 

 

 

Axxxa

Axxxa
x
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 , (4.14) 

 

який, на відміну від еластичності масштабу лінійної регресії, при 00 a  

тотожно не дорівнює одиниці. 

Розрахунок еластичності масштабу для транслогарифмічної регресії 

(4.11) за формулою (4.4) ускладнюється труднощами, пов’язаними з 

обчисленням часткових похідних функції регресії, що фігурує в (4.11). Тому 

формулу (4.4) подамо у вигляді 

 

 i
x

x
ln∂

ln∂
)(

y
 , (4.15) 

 

де )1...,,1,1( i  – вектор розмірності m . Тоді еластичність масштабу для 

транслогарифмічної регресії дорівнює 

 

   ixAax


 ln)( , (4.16) 

 

яка, на відміну від еластичності масштабу для логарифмічно-лінійної 

регресії, не є сталою величиною. 

Далі розглянемо один з найпоширеніших на практиці ефектів другого 

порядку – еластичність заміщення. Запишемо (4.5) для випадку (4.6). Тоді 

можна 
ij

  переписати в еквівалентній формі 

 



 

 

94 

  
)(det

∂

∂

∂

∂

*

*

11

H

H
x






ji

ji

j

j

i

i

ij
xx

x

f
x

x

f
x

 , (4.17) 

 

де *
H  – блочна матриця, що дорівнює 
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*

11  jiH  – алгебраїчне доповнення елемента  1,1  ji  матриці *
H . Формула 

(4.17) називається формулою часткової еластичності заміщення за Алленом 

[81] і є більш наочною як для ефекта другого порядку через те, що в ній явно 

присутні другі похідні функції )(xf . Отже, при практичних дослідженнях 

будемо користуватися формулою (4.17). 

Розглянемо важливий випадок формули (4.13) для 2m  і 121   , 

де 
j  – еластичність функції )(xf  за j -м фактором ( 2,1j ). У такому 

випадку еластичність заміщення може бути виражена через факторні 

еластичності функції )(xf  за формулою 
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Квадратична модель (4.10) та транслогарифмічна (4.11) є лінійними за 

параметрами. Це означає, що для статистичної інференції отриманих 

моделей можна використовувати класичний регресійний аналіз. Для 

оцінювання невідомих параметрів, зокрема, будемо використовувати метод 

найменших квадратів (МНК) для лінійних регресій. Сама процедура 

оцінювання відома і не викликає особливих труднощів. 

Більш цікавим видається статистичне порівняння квадратичної і 

транслогарифмічної регресій з лінійною і логарифмічно-лінійною регресіями 

відповідно. Для цього в роботі пропонується використовувати комплекс 

статистичних тестів: t-тест Стьюдента, F-тест Фішера і RESET-тест Рамсея. 

За допомогою критерію Стьюдента [34] будемо перевіряти гіпотезу 

0:0 ijaH , mji ...,,2,1,  . Значущість окремих елементів матриці A  буде 

означати значущість відповідних нелінійних доданків у квадратичній та 

транслогарифмічній формах. 

Інший критерій, що часто використовується для перевірки значущості 

гнучких функціональних форм є тест Рамсея, який також називається 

RESET-тестом (regression specification error test) [80]. Він полягає у 

наступному. Спочатку оцінюється класична модель (4.10) або (4.11) і 

знаходяться модельні значення ŷ  або ŷln  показника. На другому етапі 

оцінюється одна з наступних допоміжних моделей: 

 

 uybybay  3

2

2

10
ˆˆxa , (4.19) 

 

або 

 

     uybybay 
3

2

2

10
ˆlnˆlnlnln xa , (4.20) 

 

Коефіцієнт детермінації 
2R  допоміжної моделі (4.19) або (4.20) буде 

вищим за коефіцієнт детермінації 
2R  відповідної класичної моделі. Далі за  
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F-тестом перевіряється значущість цього підвищення. Якщо 2R  збільшився 

значуще, робиться висновок про помилку специфікації класичної моделі та 

необхідність включення нелінійних членів. 

F-тест також може бути застосований самостійно. Для цього окремо  

оцінюються дві пари моделей: (4.8) і (4.10) та (4.9) і (4.11). Для кожної з 

класичних і гнучких регресій обчислюються коефіцієнти детермінації 2

clasR  і 

2

flexR  відповідно. Далі для перевірки гіпотези 2

clas

2

flex0 : RRH   обчислюється  

F-значення критерію Фішера за формулою 

 

11 2

flex

2

clas

2

flex










ml

ln
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де l  – число невідомих параметрів в гнучкій функціональній формі (4.10) або 

(4.11). Порівнюючи критичне значення  lnmlF  ,1cr  критерію з 

отриманим F-значенням, робиться висновок про значущість підвищення 

коефіцієнта детермінації 2

flexR  по відношенню до 2

clasR . 

У наведених вище тестах можуть використовуватися як звичайні, так і 

скореговані коефіцієнти детермінації. Як показує практика [80, 115], 

зазвичай це не впливає на результат тесту. Для кожної з регресій за 

допомогою F-тесту також будемо перевіряти гіпотезу про значущість моделі 

в цілому [140]. 

Для порівняння гнучких функціональних форм (4.10), (4.11) з їх 

класичними аналогами (4.8), (4.9) та дослідження еластичності заміщення у 

даній роботі пропонується використовувати дані макроекономічного 

розвитку реальних систем. У якості показника y  обрано валовий внутрішній 

продукт країни (ВВП). Вектор x  специфікований двома факторами: 1x  – 

чисельність працівників та 2x  – чистий експорт. Саме такий набір факторів, 

на наш погляд, є найбільш вдалим для демонстрації гнучких функціональних 

форм. Причина в тому, що саме ці фактори мають значну варіацію і 
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статистично значуще впливають на ВВП. З цих же міркувань пропонується 

обробляти саме крос-секційну інформацію, а не часовий ряд [81]. 

У табл. 4.1 приводяться результати МНК-оцінювання та регресійного 

аналізу моделей (4.9) – (4.11) для крос-секції об’єму 32n  (у якості об’єктів 

обрано 32 європейські країни у 2000 році). Оскільки чистий експорт може 

приймати від’ємні значення, дані по 2x  коригуються на константу „зсуву” 

[132]. Також для зручності всі дані нормовані відносно найменшого значення 

відповідної змінної. 

Всі статистичні критерії застосовуються при рівні значущості 05,0 . 

Як видно з табл. 4.1, гнучкі функціональні форми (4.10), (4.11) в цілому 

кращі у порівнянні з класичними (4.8), (4.9). 

За F-тестом коефіцієнти детермінації всіх регресій виявляються 

статистично значущими, хоча при цьому всі коефіцієнти транслогарифмічної 

регресії (4.11) є статистично незначущі. F-тест також підтверджує 

значущість підвищення коефіцієнтів детермінації гнучких регресій у 

порівнянні з класичними. 

RESET-тест підтвердив той факт, що специфікація моделі класичними 

функціональними формами (4.8), (4.9) є неадекватною і нелінійність за 

змінними в регресії є необхідною для апроксимації вихідних даних . 

Рис. 4.1 підтверджує той факт, що лінійна (а) та лінійно-логарифмічна 

(б) регресії є неадекватними для опису ВВП при крос-секційних даних. У 

подібних випадках найкращою є транслогарифмічна регресія (г); для неї  

варіації у вхідних даних мають найменший  вплив на результат. 

Нагадаємо, тут під значенням МНК-оцінок вказані відповідні значення 

стандартних помилок цих оцінок. Перевірка значущості оцінок за критерієм 

Ст’юдента при рівні значущості 05,0  і відповідному числу ступенів 

вільності k показує, що даному критерію задовольняють всі оцінки, крім, 

може бути, оцінок вільних членів. Однак незначуще значення оцінки 

вільного члена ми не відкидаємо для виконання першої умови Гауса-

Маркова.  
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Таблиця 4.1 

Результати регресійного аналізу для моделей (4.9) - (4.11) 

 
Лінійна 

Логарифмічно-

лінійна 
Квадратична 

Транслогариф-

мічна 

М
Н

К
-о

ц
ін

к
а 

к
о

е
ф

іц
іє

н
т
а
 т

а
 

її
 с

т
ан

д
а
р

тн
а
 п

о
м

и
л

к
а
 

0a  
)8829,10(

2934,26  
)2574,0(

0934,0  
)9059,11(

6751,11  
)3205,0(

3645,0  

1a  
)1643,0(

3578,1  
)1160,0(

5347,0  
)4129,0(

4795,0  
)2941,0(

3760,0  

2a  
)1848,0(

5959,0  
)0951,0(

5139,0  
)4330,0(

0731,1  
)2322,0(

0522,0  

11a  
– – 

)0061,0(

0089,0  
)1750,0(

0153,0  

12a  
– – 

)0067,0(

0134,0  
)1514,0(

1836,0  

22a  
– – 

)0041,0(

0094,0  
)1314,0(

0466,0  

Коефіцієнт 

детермінації 
2R  

0,8783 0,8772 0,9186 0,9247 

Скоригований 

коефіцієнт 

детермінації 
2R  

0,8699 0,8687 0,9030 0,9102 

F-значення для 

2R  
104,6887 103,5620 146,7998 159,6974 

F-значення для 

2R  
– – 4,2937 5,4734 

F-значення для 

RESET-тесту 
7,4461 4,8096 – – 
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Рис. 4.1. Результати апроксимації показника: 

а) лінійною; б) лінійно-логарифмічною; в) квадратичною; 

г) транслогарифмічною 

 

На рис. 4.2 зображено графік, що характеризує еластичність заміщення 

факторів (
1x  – кількість працюючих, 

2x  – чистий експорт). Як бачимо, ефект 

другого порядку не має сталого значення і змінюється від 0,2 до 1,9.  Це 

означає, що для вибраних крос-секційних даних, де еластичність заміщення 

виявилася змінною, краще використовувати гнучкі форми. 
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Рис. 4.2. Еластичність заміщення для крос-секційних даних 

4.3. Ідентифікація системи обмежень 

Після специфікації цільової функції задачі (1.11) за допомогою гнучких 

функціональних форм, розглянемо процес специфікації системи обмежень. 

Допустимі проміжки зміни фазових координат можна визначити, 

наприклад, побудувавши довірчі інтервали для них на періоді ідентифікації. 

Знайдемо ці інтервали, тим самим визначимо систему обмежень (1.11). У 

класі лінійних форм систему обмежень (1.11) задаємо у вигляді 

liii ...,,2,1,  bxa  (або ,ii bza  njxzli jj ...,,2,1,ln,...,,2,1  , якщо 

критерій якості описується транслогарифмічною функціональною формою). 

Тут невідомими є вектори 
ia  та 

ib . 

Для ідентифікації невідомих параметрів введемо в розгляд l 

допоміжних показників liwi ...,,2,1,   (випадок (4.1)) або 

liwv ii ...,,2,1,ln   (випадок (4.2)), які нерозривно пов'язані з даною 

системою, істотно залежать від х і для яких існує часовий ряд спостережень 

}...,,2,1,{ Ntt w .  

Спочатку на періоді ідентифікації оцінимо функції регресії 
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 liaw ii ...,,2,1,ˆˆˆ
i0  xa , (4.23) 

 

Однак невідомим залишається значення вектора x у точці 1*  Nt , 

тому прогнозне значення вектора )(ˆ tw  поки невідоме. Воно може бути 

знайдене шляхом побудови допоміжних функцій регресії для х. У даній 

роботі для цього використовувалися поліноміальні функції регресії  

 

 .2

210
i

i

k

ikiiii tptptppx    (4.24) 

 

Для знаходження оптимальної степені 
ik  i-ї функції регресії 

використовуємо такий підхід: якщо при збільшенні степені полінома, 

починаючи з m-го степені, два сусідніх коефіцієнта розкладання виявляються 

рівними нулю (відповідні МНК-оцінки незначущі), то степінь m вважається 

оптимальною [28]. 

Побудуємо довірчий інтервал для вектора )...,,( 1
 lwww : 

 

 Δ)(ˆΔ)(ˆ **  tt www , 
крt δΔ . (4.25) 

 

Тут )(ˆ *tw = ,))(ˆ,...,),(ˆ),(ˆ( **

2

*

1
twtwtw l

 δ   вектор середньоквадратичних 

похибок прогнозу, 
крt   відповідний квантиль Стьюдента [81]. 

Тепер, враховуючи (4.25), приходимо до наступної задачі 

математичного програмування (всі параметри задачі ідентифіковані):  

 

 













.,...,2,1,)(ˆˆˆ)(ˆ

min,
2

1
)(

*

i0

*

0

litwatw

cF

iiiii xa

Dxxxcx
 (4.26) 

крt δΔ . 
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4.4. Чисельний експеримент 

Апробація побудованих алгоритмів проводилася на прикладі 

макроекономічного розвитку Франції та Великобританії. Для 

макроекономічних систем більш ґрунтовним є аналіз ефектів другого 

порядку. Ідентифікація невідомих параметрів моделі здійснювалась на 

базовому періоді 1978  2007 рр. ( 30N ) у випадку Франції та 

1971  2006 рр. ( 36N ) у випадку Великобританії [132], а оптимізація 

проводилась у наступний за базовим періодом момент часу 31t  (2008 р.) 

та 37t  (2007 р.) відповідно. Всі дані нормовані діленням поточних 

значень на значення відповідної величини у початковому моменті часу 

(1978 р. та 1971 р.). 

Фазовими координатами системи обиралися приріст основних фондів 

1x  (євро на одного мешканця країни, 
11 ln xz  ) , фонд заробітної платні 

2x  

(євро на одного мешканця країни, 
22 ln xz  ) та експорт товарів та послуг 

3x  

(євро на одного мешканця країни, 
33 ln xz  ), а у якості функції цілі − чистий 

національний прибуток f  (євро на одного мешканця країни, fy ln ) . Для 

визначення системи обмежень використовувалися 
1v  – валовий випуск 

реального сектору економіки (євро на одного мешканця країни, 
11 ln vw  ) ,  

2v  – споживчі витрати домогосподарств (євро на одного мешканця країни, 

22 ln vw  ).  

На особливу увагу заслуговує питання оцінювання матриці D  цільової 

функції при виконанні умови від’ємної визначеності. З точки зору 

економетрики, це призводить до необхідності розв’язувати задачу мінімізації 

функції помилок S  методу найменших квадратів з обмеженнями-

нерівностями на параметри. Так, наприклад, для матриці 3,1

3,1}{ 

 j

iijdD  за 

критерієм Сильвестра, повинні виконуватися умови 
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для задачі на максимум. На практиці виконати ці умови в рамках чистої 

економетрики дуже важко. Тому пропонується наступний підхід. Відомо, що 

матриця будь-якої квадратичної форми є симетричною. Тому алгоритм 

пошуку матриці D  зводиться до перебору різних класів симетричної матриці 

(діагональної з однаковими елементами, діагональної з різними елементами, 

недіагональної різних модифікацій). Чисельний експеримент показав, що 

матрицю D  слід шукати у класі симетричних матриць з різними 

діагональними і однаковими недіагональними елементами.  

Ідентифікація функції якості ŷ  дала наступні результати: 
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у випадку Франції (базовий період 1978  2007 рр.); 
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у випадку Великобританії (базовий період 1971  2006 рр.). 

Тут під значеннями МНК-оцінок вказані відповідні значення 

стандартних помилок цих оцінок. Перевірка значущості оцінок за критерієм 

Ст’юдента при рівні значущості 05,0  і відповідному числу ступенів 
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вільності k показує, що даному критерію задовольняють всі оцінки, крім, 

може бути, оцінок вільних членів. Однак незначуще значення оцінки 

вільного члена ми не відкидаємо для виконання першої умови Гауса-

Маркова.  

Великі значення коефіцієнтів детермінації  побудованих регресійних 

моделей ( 99,02 R ) вказують на високі їх імітаційні властивості, що повинно 

забезпечувати якісні прогнозні характеристики. Розрахунки приводять до 

таких довірчих інтервалів для 
1w  і 

2w  у прогнозний момент часу 31t  для 

Франції: ]4463,1 ;4369,1[ 1 w  і ]4555,1 ;4533,1[ 2 w ; зазначимо, що реальні 

значення за 2008 р. складають 4392,1  і 1,4535, і вони попадають у вказані 

інтервали. У випадку Великобританії обчислення дають  ]5411,2 [2,5308; 1 w  

і ]4453,2 ;4331,2[ 2 w , при цьому реальні значення складають 5389,2  та 

4401,2  відповідно. Стійкість регресійних моделей (нечутливість значень 

МНК-оцінок до незначних змін вхідної інформації) забезпечується 

невеликими значеннями індексів обумовленості (СІ < 70).  

На рис. 4.3 і рис. 4.4 наведені результати апроксимації 

транслогарифмічної форми. Тут крапками зображені реальні статистичні 

дані, суцільними кривими  регресійні траєкторії. Аналіз функцій регресії 

показує, що вони з високою точністю апроксимують чистий національний 

прибуток на одного мешканця Франції та Великобританії за досліджувані 

проміжки часу. 

Знайшовши прогнозні значення, наступним етапом є постановка та 

розв’язання відповідної задачі оптимізації. При цьому при параметричній 

ідентифікації стаціонарні параметри з періоду ідентифікації переносяться без 

змін, а у якості нестаціонарних параметрів використовуються їх прогнозні 

значення.  
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Рис. 4.3. Результати апроксимації чистого національного доходу Франції  

 

 

Рис. 4.4. Результати апроксимації чистого національного доходу 

Великобританії 
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У випадку Франції маємо: 
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Оптимальні значення фазових координат дорівнюють 1,4567*

1 z , 

1,7139*

2 z , 1,3873*

3 z .  

У випадку Великобританії розрахунки дають: 
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Розв’язок задачі оптимізації наступний: 4849,2*

1 z , 8991,2*

2 z , 

5708,2*

3 z . 

Оскільки розрахунки проводилися для безрозмірних даних, отриманих 

діленням статистичних даних на відповідне значення 
0x  у початковому році, 

фактичні дані x знаходились за формулою 3,1,0  ixex i

z

i
i . Оптимальні 

розв’язки задач оптимізації наведені в табл. 4.2 (випадок Франції) і табл. 4.3 

(випадок Великобританії). 

З табл. 4.2 видно, що для досягнення максимального приросту чистого 

національного доходу Франції в 2008 році (порівняно з 2007 роком він 

становить 8,07%) необхідно дотримуватися наступних рекомендацій: приріст 
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основних фондів повинен становити 6,80%, приріст фонду заробітної платні 

 5,11%, приріст експорту  4,47%. При цьому валовий випуск реального 

сектора економіки зростає на 5,00%, а споживчі витрати домогосподарств  

на 7,07%. 

 

Таблиця 4.2 

Оптимальні макроекономічні показники Франції в 2008 р. 

Макроекономічні 

показники 

Оптимальні 

значення,€, 

на одного м. 

Реальні 

значення, 

€, на одного м. 

Відносний 

приріст, 

% 

2007р. 2008р. 2007р. 2008р. 

Приріст основних 

фондів 
6866,83 6400 6700 6,80 2,43 

Фонд заробітної 

платні 
8325,85 7900 8000 5,11 3,91 

Експорт 16016,10 15300 15700 4,47 1,97 

Валовий випуск 

реального сектору 

економіки 

17263,18 16400 16900 5,00 2,10 

Споживчі витрати 

домогосподарств 
28623,20 26600 27300 7,07 4,62 

Чистий національний 

прибуток 
27957,38 25700 26400 8,07 5,57 

 

Аналіз табл. 4.3 показує, що для досягнення максимального приросту 

чистого національного доходу Великобританії в 2007 році (порівняно з 2006 

роком він становить 7,86%) необхідно дотримуватися наступних 

рекомендацій: приріст основних фондів повинен становити 11,04%, приріст 

фонду зарплати  0,76%, приріст експорту  6,05%. При цьому валовий 

випуск реального сектора економіки зростає на 5,43%, а споживчі витрати 

домогосподарств  на 5,92%. 

Використовуючи отриманні оптимальні значення, можна як проводити 

аналіз пріоритетних галузей економіки країни, так і за допомогою політики 

країни керувати її станом. 
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Таблиця 4.3 

Оптимальні макроекономічні показники Великобританії в 2007 г. 

Макроекономічні 

показники 

Оптимальні 

значення, €, 

на одного м. 

Реальні 

значення, 

€, на одного м. 

Відносний 

приріст, 

2006р. 2007р. 2006р. 2007р. 

Приріст основних 

фондів 
6182,68 5500 6000 11,04 2,95 

Фонд заробітної платні 9170,14 9100 8900 0,76 2,95 

Експорт 18307,34 17200 17900 6,05 2,23 

Валовий випуск 

реального сектору 

економіки 

35000,28 33100 34600 5,43 1,14 

Споживчі витрати 

домогосподарств 
30400,25 28600 29900 5,92 1,65 

Чистий національний 

прибуток 
34840,09 32100 33500 7,86 3,85 

 

Отже, розглянуто ідентифікацію та статичну оптимізацію 

макроекономічних процесів за допомогою економетричного моделювання. 

Адекватність побудованих алгоритмів перевірена на реальних прикладах 

макроекономічної динаміки. Високі імітаційні та прогнозні властивості 

моделі вказують на можливість використання отриманих результатів при 

моделюванні реальних макроекономічних систем. При цьому, отриманні 

прогнозні значення можуть бути використанні як для параметричної 

ідентифікації відповідних оптимізаційних задач, так і для прогнозування 

майбутнього розвитку країни. В той же час інформація про 

макроекономічний розвиток може бути використана і при знаходженні 

оптимального портфеля інвестицій. Методи технічного аналізу можуть бути 

відкорегованні в залежності від економічних умов та політичної інформації, 

що доступна на ринку. Таким чином, дані дослідження доповнюють 

результати, отриманні в другому та третьому розділах даної дисертаційної 

роботи.  

Опис алгоритмів, які використовувалися у процесі виконання 

дисертаційної роботи. Для знаходження оптимальних інвестиційних 
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портфелів був розроблений програмний комплекс, який використовував 

пакет прикладних програм Stata і Matlab.  

В Stata були використанні алгоритми аналізу даних, статистичного та 

економетричного аналізу, а саме: 

• за допомогою методу найменших квадратів були знайдені відповідні 

МНК-оцінки дискретно-неперевних моделей;  

• критерії Стьюдента та Фішера були використанні для перевірки 

значущості МНК-оцінок; 

• RESET-тест Рамсея дозволив правильно специфікувати моделі 

класичними функціональними формами; 

• якості апроксимації оцінювалася за допомогою коефіцієнту 

детермінації та скорегованого кофіціенту детермінації. 

В Matlab був використаний оптимізаційний інструментарій. В даному 

випадку були розв’язанні задачі оптимізації з квадратичними критеріями 

якості та лініними обмеженнями на параметри. 

На кожному етапі будувалися графічні об’єкти для кращого сприйняття 

результатів дослідження. 

4.5. Висновки до розділу 4 

Головним досягненням даної роботи є розробка методології 

специфікації, ідентифікації та розв’язання  оптимізаційної моделі (1.12). Для 

цього спочатку необхідно провести економетричний (дескриптивний) аналіз 

моделі і далі встановити зв’язок з оптимізаційною моделлю економічного 

процесу. 

При побудові статичної оптимізаційної моделі стаціонарні елементи 

моделі перенесені з періоду ідентифікації без змін, а нестаціонарні – знайдені 

методом декомпозиції траєкторії руху динамічних моделей на базові  функції 

на базовому періоді та екстрапольовані методами безумовного 

прогнозування. Для ідентифікації квадратичної форми цільової функції 
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запропоновано підхід, який дозволяє отримувати матрицю квадратичної 

форми додатно або від’ємно визначеною (в залежності від достатніх умов 

екстремуму). Також наведений розв’язок задачі методом множників 

Лагранжа. 

Особливістю даного дослідження є апробація всіх запропонованих 

економіко-математичних моделей і методів на реальних статистичних даних. 

Комп’ютерний експеримент продемонстрував адекватність використання 

транслогарифмічних форм для специфікації цільової функції моделі, а також 

адекватність методології встановлення визначення системи обмежень.  

Основні наукові результати, подані у розділі 4, опубліковані в працях 

автора [27, 28, 30, 32].  
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ВИСНОВКИ 

У даній роботі запропоновано нові моделі, що можуть бути 

використанні при прогнозуванні та моделюванні часових рядів різної 

фізичної природи. Дані моделі використано при параметричної ідентифікації 

в задачах оптимізації з лінійними і квадратичними критеріями якості. 

Основні результати дисертаційної роботи полягають у наступному.  

1. Запропоновано нові дискретно-неперервні моделі з двозначним та 

тризначними фіктивними змінними, які можуть бути використані при 

моделюванні та прогнозуванні часових рядів різної фізичної природи. 

Попередній аналіз даних на стаціонарність та нестаціонарність часових рядів 

підвищує надійність специфікації моделей, а ітераційна процедура побудови 

дискретної складової дозволяє покращити імітаційні властивості. Моделі 

досліджують наявність в даних часових рядах неперервних та дискретних 

ефектів та дозволяють будувати множину ймовірних варіантів прогнозу. За 

допомогою множинних логіт- та пробіт-моделей встановлюється найбільш 

ймовірний варіант прогнозу із числа згенерованих. Запропоновані дискретно-

неперервні моделі апробовані на реальних статистичних даних, результати 

чисельного експерименту показали високу практичну ефективність. 

2. Запропоновано дискретно-неперервні моделі з двозначними 

дискретними змінними, що характеризуються своєю простотою та можуть 

бути застосовані для задач великої розмірності. 

3. Вперше розроблено нові дискретно-неперервні моделі з тризначними 

фіктивними змінними, процедура верифікації яких дозволяє автоматично 

виконати всі передумови коректного використання методу найменших 

квадратів при оцінювані невідомих параметрів моделей та покращити 

прогнозні та робастні властивості. 

4. Досліджено доцільність використання дискретно-неперервних 

моделей при параметричній ідентифікації в задачах оптимізації 

інвестиційного портфеля з лінійними та квадратичними критеріями якості. 
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Порівняльний аналіз розв’язків оптимізаційних задач, параметри яких були 

знайдені за допомогою класичних та запропонованих методів, 

продемонстрував практичну ефективність розроблених моделей. 

5. Розроблено та апробовано інформаційну технологію моделювання та 

прогнозування часових рядів, що може бути використана при дослідженні 

процесів різної фізичної природи. Для її підтримки реалізовано 

спеціалізоване алгоритмічно-програмне забезпечення для розв'язання 

проблем параметричної ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного 

портфеля. 

6. Отримали подальшого розвитку моделі, що базуються на гнучких 

функціональних формах та використовуються для дослідження ефектів 

другого роду. Моделі апробовані на реальних статистичних даних, 

результати чисельного експерименту показали високу практичну 

ефективність. 
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Додаток Б. Результати апроксимації за допомогою дискретно-непервної 
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Статистичні та модельні дані доходностей акцій Дніпроенерго  
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Статистичні та модельні дані доходностей акцій УкрНафти 
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Статистичні та модельні дані доходностей акцій УкрТелекому 

 

 

Статистичні та модельні дані доходностей акцій Стаханівського 

вагонобудівного заводу 
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Додаток В. Результати апроксимації за допомогою дискретно-непервної 

моделі з тризначною фіктивної змінною 

 

Модельні та реальні значення цін акцій KSG 

 

Модельні та реальні значення різниць цін акцій KSG 
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Модельні та реальні значення цін акцій WES 

 

Модельні та реальні значення різниць цін акцій WES 
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Модельні та реальні значення цін акцій KER 

 

Модельні та реальні значення різниць цін акцій KER 
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Модельні та реальні значення цін акцій OVO 

 

Модельні та реальні значення різниць цін акцій OVO 
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Модельні та реальні значення різниць цін акцій MLK 

 

Модельні та реальні значення різниць цін акцій MLK 
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Модельні та реальні значення цін акцій CLE 

  

Модельні та реальні значення різниць цін акцій CLE 
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Модельні та реальні значення цін акцій AGT 

 

Модельні та реальні значення різниць цін акцій AGT 
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Модельні та реальні значення цін акцій SGR 

 

Модельні та реальні значення різниць цін акцій SGR 
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Модельні та реальні значення цін акцій IMC 

 

Модельні та реальні значення цін акцій IMC 
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Модельні та реальні значення цін акцій AST 

 

Модельні та реальні значення різниць цін акцій AST 
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Модельні та реальні значення індексу FTSE 

 

Модельні та реальні значення різниць індексу FTSE 
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Модельні та реальні значення індексу WIG 

 

Модельні та реальні значення різниць індексу WIG 
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Модельні та реальні значення індексу WIGUkraine 

 

Модельні та реальні значення різниць індексу WIGUkraine 
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Додаток Г. Опис алгоритмів і програм вирішення задач за допомогою 

електронно-обчислювальних засобів, які розроблені у процесі виконання 

дисертаційної роботи 

Для знаходження оптимальних інвестиційних портфелів був 

розроблений програмний комплекс, який використовував пакети прикладних 

програм Stata і Matlab. В Stata були використанні алгоритми аналізу даних, 

статистичного та економетричного аналізу, в  Matlab  – оптимізаційний 

інструментарій. В даному додатку розглянуті основні моменти програмного 

коду, який був написаний з метою знаходження оптимального портфеля 

інвестицій з використанням дискретно-неперервної моделі.  

Знаходження прогнозних значень цін або доходностей активів за 

допомогою дискретно-неперервної моделі з тризначною дискретною 

змінною. Для знаходження прогнозних значень дискретно-неперервних 

моделей використовувався пакет прикладних програм Stata.  

Статистична інформація курсу акцій, що можуть входити в портфель, 

загружалась та зберігалась в файлах формату .dta. В даному випадку для 

побудови оптимального портфеля інвестицій використана наступна 

статистична інформація: 

. use "Portfolio_WigUkraine.dta", clear

Sorted by:  
                                                                                
WES             float  %8.0g                  
OVO             float  %8.0g                  
IMC             float  %8.0g                  
SGR             float  %8.0g                  
KSG             float  %8.0g                  
CLE             float  %8.0g                  
AGT             float  %8.0g                  
MLK             float  %8.0g                  
AST             float  %8.0g                  
KER             float  %8.0g                  03.10.2011 -17.02.2012
                                                                                
variable name   type   format      label      variable label
              storage  display     value
                                                                                
 size:         4,400 (99.9% of memory free)
 vars:            10                          20 Mar 2012 13:21
  obs:           100                          
Contains data from D:\Marina\Programm\Thesis\12.03.2012\Portfolio_WigUkraine.dta

. describe
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При моделювання часових рядів (TS або DS класів) за допомогою 

дискретно-неперервних моделей використовувалося 6 варіантів специфікації 

неперервної складової.  

.         /* Stationarity ("TS" or "DS")                 */

. local stat = "TS" 
>            6- 2 trend + 2 lag)                         */
>            4- trend + 2 lag; 5- 2 trend + 1 lag; 
>            (1- 1 lag; 2- 2 lag; 3- trend + 1 lag; 
.         /* The specification of continuous function 

. local specificationCD = 3 
>            and prices ("Print_graf" or "NPrint_graf") */
.         /* Print or not the graphes of returns 

. scalar prin ="Print_graf" 

 

До дискретно-неперевної моделі може бути включено як лінійний так і 

квадратичний тренд.  

                delta:  1 unit
        time variable:  t, 1 to 100
. tsset t

. generate t2 = (_n)^2

. generate t = _n

 

 Для правильної специфікації нульової гіпотези розширеного критерію 

Дікі-Фуллера використовувався інформаційний критерій Шварта.  
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. }

.         local specificationCD = 4

.         local BIC = 2

. if (`bic' > res){

. scalar res = rS[1, 6]

. matrix rS = r(S)

               Note:  N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note
                                                                             
           .       98   -258.8962   -175.4048      4     358.8096    369.1495
                                                                             
       Model      Obs    ll(null)   ll(model)     df          AIC         BIC
                                                                             

. estat ic

                                                                              
       _cons     10.51383   3.803494     2.76   0.007     2.961908    18.06576
              
         L2.     .0234275   .1015609     0.23   0.818    -.1782241    .2250792
         L1.     .8120241    .100986     8.04   0.000     .6115141    1.012534
           x  
              
           t     .0125729   .0069755     1.80   0.075    -.0012771    .0264228
                                                                              
           x        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    1130.80714    97  11.6578055           Root MSE      =  1.4796
                                                       Adj R-squared =  0.8122
    Residual    205.774363    94  2.18908897           R-squared     =  0.8180
       Model    925.032773     3  308.344258           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,    94) =  140.86
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      98

. reg x t L.x L2.x
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. }

.         local specificationCD = 5

.         local BIC = 1

. if (`bic' > res){

. scalar res = rS[1, 6]

. matrix rS = r(S)

               Note:  N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note
                                                                             
           .       99   -262.6464   -178.9591      3     363.9182    371.7035
                                                                             
       Model      Obs    ll(null)   ll(model)     df          AIC         BIC
                                                                             

. estat ic

                                                                              
       _cons     10.69953   3.657401     2.93   0.004      3.43965    17.95942
              
         L1.     .8349045   .0564605    14.79   0.000     .7228314    .9469777
           x  
              
          t2     .0001344   .0000638     2.11   0.038     7.69e-06    .0002611
                                                                              
           x        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    1168.21344    98  11.9205453           Root MSE      =   1.498
                                                       Adj R-squared =  0.8118
    Residual    215.417488    96  2.24393216           R-squared     =  0.8156
       Model    952.795952     2  476.397976           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  2,    96) =  212.30
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      99

. reg x t2 L.x
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Тут х – це досліджуваний часовий ряд. 

 За допомогою тесту Дікі-Фуллера та методу Дж. Доладо, Т. Дженкінса, 

С. Сосвіля-Ріверо визначаємо тип ряду. Якщо, досліджуваний часовий ряд 

належить DS класу, то специфікація неперервної складової повторюється, 

але у якості змінної х використовуються перші різниці досліджуваного ряду. 

Процедура повторюється до тих пір, поки різниця відповідного порядку не 

буде часовим рядом TS класу. 
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 У випадку, якщо залишки оціненої моделі автокорельовані або 

гетероскедастичні, використовується критерій Філліпса-Перрона. 

 

Після визначення типу ряду, знаходимо неперервну складову моделі. 
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. }

.         reg (x t t2 L.x L2.x)

. if (specificationCD == 6) {

. }

.         reg (x t t2 L.x )

. if (specificationCD == 5) {

. }

.         reg (x t L.x L2.x)

. if (specificationCD == 4) {

. }
                                                                              
       _cons      10.8855   3.661662     2.97   0.004     3.617163    18.15385
              
         L1.      .827598    .057781    14.32   0.000     .7129037    .9422922
           x  
              
           t     .0149632   .0068679     2.18   0.032     .0013306    .0285958
                                                                              
           x        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    1168.21344    98  11.9205453           Root MSE      =  1.4956
                                                       Adj R-squared =  0.8123
    Residual     214.74578    96  2.23693521           R-squared     =  0.8162
       Model    953.467659     2   476.73383           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  2,    96) =  213.12
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      99

.         reg (x t L.x)

. if (specificationCD == 3) {

. }

.         reg (x L.x L2.x)

. if (specificationCD == 2) {

. }

.         reg (x L.x)

. if (specificationCD == 1) {

. //The specification of continuous function

 

 Методом перебору знаходимо оптимальне значення  ξ  на періоді 

ідентифікації.  

  3. forvalues tochnost3 = 0.0(0.1)5 { //Accuracy of a discrete variable #3 in percentage
  2. forvalues tochnost2 = 0.0(0.1)5 { //Accuracy of a discrete variable #2 in percentage
. forvalues tochnost1 = 0.0(0.1)5 { //Accuracy of a discrete variable #1 in percentage

 

 Формуємо дискретні фіктивні змінні. 

. scalar toch =`tochnost1'*ttoch //Accuracy of a discrete variable #1 in absolute sizes

. matrix F1 = e(b) //Koeffocients of continuous model

. tempname b 

. scalar ttoch = (r(max)-r(min))/100 //1 percent of reggresand

           x         100    67.10475    3.448515         59      74.95
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summarize x

. predict eg_1, r



 

 

154 

. generate d_1 =. 

. //Formation the discrete variable #1

. replace d_1 = 0 if (eg_1 > -toch) & (eg_1 < toch) & (eg_1!=.)  

. replace d_1 = 1 if eg_1>=toch & (eg_1!=.)

. replace d_1 =-1 if eg_1<=-toch & (eg_1!=.)

. generate d1_1 =.

. scalar V=r(N)

. scalar ad=r(sum)

         d_1          93    .0107527    1.005362         -1          1
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summarize d_1 if d_1 != 0 

. replace d1_1 = 0 if (eg_1 > -toch) & (eg_1 < toch) & (eg_1!=.)

. replace d1_1 = ((V-ad)) if eg_1>=toch & (eg_1!=.)

. replace d1_1 =-((V+ad)) if eg_1<=-toch & (eg_1!=.)  

 

 Знайшовши оптимальне значення ξ , переоцінюємо дискретно-неперервну 

модель і формуємо прогнозні значення. Для цього спочатку за допомогою 

множинної логіт-моделі знаходимо прогнозне значення фіктивних змінних. 
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. sort t

(1 real change made)
. replace t = 101 in 101

obs was 100, now 101
. set obs 101

 
 

 
На кожному етапі дослідження будувалися графічні об’єкти для кращого 

сприйняття результатів. 

. }

. }
> k)), xtitle("t") ytitle("d x ( t )") plotregion(style(none)) legend(off)
. twoway (tsline graf, lcolor(red)) (tsline x,  lpattern(dash) lcolor(blac
. if (prin=="Print_graf"){
. if stat== "DS"{

. }

. }
> k)), xtitle("t") ytitle("x ( t )") plotregion(style(none)) legend(off)
. twoway (tsline graf, lcolor(red)) (tsline x,  lpattern(dash) lcolor(blac
. if (prin=="Print_graf"){
. if stat == "TS" {

 
 

Знаходження оптимального портфеля. Після знаходження прогнозних 

значень, наступним етапом є розв’язання відповідної задачі оптимізації. Тут 

Data – матриця, що містить статистичну інформацію на історичному та 

прогнозному періодах,  Forecast – вектор з отриманими за допомогою 
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дискретно-неперервної моделі  прогнозними значеннями, m – максимальний 

розмір портфеля. 

for i=1:N-1 

    for j=1:m 

        H(i,j)=Data(i+1,j)/Data(i,j)-1; %form matrix of simple net returns 

    end 

end 

xr = [0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1]; %equal portfolio 

Sr_mean = mean(H); %form vector of mean-variance expected returns 

for j=1:m 

    Sr_real(j) = Data(N+1,j)/Data(N,j)-1; %form vector of real returns 

end; 

for j=1:m 

    V_predict (j) = Forecast(1,j); %form vector of predict expected prices 

end; 

for j=1:m 

    Sr_predict(j) = V_predict(j)/Data(i,j)-1; %form vector of predict expected returns 

end; 

D = cov(H); %form covariance matrix 

norm1_mean =1/(xr*Sr_mean');%normalize  

norm1_real =1/(xr*Sr_real');%normalize  

norm1_predict =1/(xr*Sr_predict');%normalize  

norm2 = 1/(xr*D*xr');%normalize 

lb = zeros(m,1);%vector of zeros 

Aeq = ones (1,m);%vector of ones 

beq = 1; 

ind=1; 

for lambda=0.01:0.01:0.5 

    [x_mean, fval_mean, status_mean] = qplcprog((1/lambda)*D*norm2,-

Sr_mean*norm1_mean,[],[],Aeq,beq,lb); 

    [x_real, fval_real, status_real] = qplcprog((1/lambda)*D*norm2,-

Sr_real*norm1_real,[],[],Aeq,beq,lb); 

    [x_predict, fval_predict, status_predict] = qplcprog((1/lambda)*D*norm2,-

Sr_predict*norm1_predict,[],[],Aeq,beq,lb); 

    mu_mean(ind)= Sr_mean*x_mean; 

    s_mean(ind) = sqrt(x_mean'*D*x_mean); 

    mu_real(ind)= Sr_real*x_real; 

    s_real(ind) = sqrt(x_real'*D*x_real); 

    mu_predict(ind)= Sr_predict*x_predict/3; 

    s_predict(ind) = sqrt(x_predict'*D*x_predict); 

        %form diversification picture 

    for j=1:m 

        gr_mean(ind, j) =x_mean(j); 

        gr_real(ind, j) =x_real(j); 

        gr_predict(ind, j) =x_predict(j); 

    end 
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    y(ind) =ind/100; 

    ind = ind+1; 

end 

figure1=figure;  

axes1=axes('Parent',figure1,... 

    'YTick',[0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07],... 

    'XTick',[0.0105 0.0115 0.0125 0.0135 0.0145 ],... 

    'FontWeight','demi','FontSize',12); 

hold(axes1,'all'); 

hold on 

 plot(s_mean,mu_mean,'MarkerSize',3,'Marker','o','LineStyle','none','Color',[0 0 0]) 

 plot(s_real,mu_real,'LineWidth',2,'LineStyle','--','Color',[0 0 0]) 

 plot(s_predict,mu_predict,'LineWidth',2,'Color',[1 0 0]) 

 title('Efficient frontier','FontWeight','demi','FontSize',12); 

 axis([0.0105 0.015 0 0.07]) 

 xlabel('Risk','FontWeight','demi','FontSize',12); 

 ylabel('Expected returns','FontWeight','demi','FontSize',12 ); 

hold off 

figure2 = figure;  

 axes2=axes('FontWeight','demi','FontSize',12); 

 hold(axes2,'all'); 

 area(gr_mean) 

 colormap bone 

 axis([1 ind-1 0 1]) 

 title('Maen-variance','FontWeight','demi','FontSize',12); 

  xlabel('\lambda','FontWeight','demi','FontSize',18); 

  ylabel('x','VerticalAlignment','baseline','HorizontalAlignment','right',... 

    'FontWeight','bold',... 

    'FontSize',16,... 

    'Editing','on',... 

    'BackgroundColor',[0.8 0.8 0.8]); 

 figure3 = figure;  

  axes3=axes('FontWeight','demi','FontSize',12); 

  hold(axes3,'all'); 

  area((gr_real)) 

  colormap bone 

  axis([1 ind-1 0 1]) 

  title('Real portfolio','FontWeight','demi','FontSize',12); 

  xlabel('\lambda','FontWeight','demi','FontSize',18); 

  ylabel('x','VerticalAlignment','baseline','HorizontalAlignment','right',... 

    'FontWeight','bold',... 

    'FontSize',16,... 

    'Editing','on',... 

    'BackgroundColor',[0.8 0.8 0.8]); 

figure4 = figure; 

  axes4=axes('FontWeight','demi','FontSize',12); 

  hold(axes4,'all'); 

  area(gr_predict); 
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  colormap bone 

  axis([1 ind-1 0 1]); 

  title('Predicted portfolio','FontWeight','demi','FontSize',12); 

  xlabel('\lambda','FontWeight','demi','FontSize',18); 

  ylabel('х','VerticalAlignment','baseline','HorizontalAlignment','right',... 

    'FontWeight','bold',... 

    'FontSize',16,... 

    'Editing','on',... 

    'BackgroundColor',[0.8 0.8 0.8]); 


