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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

МЕТОДОМ БОКСА-ДЖЕНКІНСА 

 
The modeling of dynamics of production volumes in the research period using the method of Box-Jenkins 

forecasting is considered. Initial data for solving the problem of forecasting are time series which analysis can be 

effectively done with the ARIMA model. 

We can build a strategy for the future using forecasted data for example to achieve the best producing in an 

industrial enterprise. 
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Розглянуто моделювання динаміки обсягів виробництва продукції у досліджуваному періоді із 

застосуванням методу прогнозування Бокса-Дженкінса. Вихідними даними при рішенні задачі прогнозування є 

динамічні ряди, аналіз яких можна ефективно виконати за допомогою моделі ARIMA.  

Використовуючи спрогнозовані дані, можна будувати стратегію дій на майбутнє, наприклад 

домагатись найкращого виробництва продукції на промисловому підприємстві. 

Ключові слова: моделювання, обсяг виробництва продукції, прогнозування, модель ARIMA, 

автокореляційна функція, гістограма залишків, нормальний імовірнісний графік. 

 

За умов ринкових перетворень володіння об’єктивною аналітичною 

інформацією про виробниче підприємство задовольняє як зовнішніх, так і 

внутрішніх користувачів і дає можливість забезпечити вибір кращого плану 

розвитку його виробничої діяльності. 

Аналіз та дослідження внутрішніх та зовнішніх чинників є тим фактором, 

який впливає на вибір способу управління виробництвом підприємства, а також 

проведення прогнозування виробничої діяльності. 

Для більш ефективного планування виробництва промислових товарів 

доцільно удосконалювати інформаційні технології при формуванні, управлінні 

та прогнозуванні всіх напрямків діяльності підприємства, у тому числі, в сфері 

прогнозування обсягів виробництва продукції. 

Проблемі моделювання динаміки обсягу виробництва продукції 

суб’єктом господарювання із застосуванням методів прогнозування присвячені 



праці таких закордонних та вітчизняних учених: Анисимов В, Соломахо К., 

Павлик В. 

Значний внесок у розвиток практичного застосування моделювання 

економічних процесів із застосуванням методів прогнозування, а саме методу 

Бокса-Дженкінса, зробили українські вчені: Дзендзелюк О., Костів Л., Рабик В., 

Юринець Р., Гончаренко Т., Царук О. та ін. 

Основу в управлінні підприємством становлять управлінські рішення, які 

приймаються його керівництвом, виходячи з певної економічної інформації, її 

аналізу та використання для досягнення поставлених цілей, одержання 

бажаного прибутку, зниження витрат, підвищення рентабельності. За вихідні 

дані доцільно прийняти статистичну інформацію, зокрема, обсяги виробництва 

та реалізації продукції, а також необхідно проводити аналіз економічних 

показників у динаміці, мати відповідні залежності між конкретними 

показниками, що дасть змогу знайти між ними взаємозв’язок та визначати 

невідомі значення показників за відомими. 

Оскільки управління виробничою діяльністю суб’єкта господарювання 

ґрунтується на передбаченні результатів його діяльності, то використання 

методу прогнозування, а саме методу Бокса-Дженкінса, у прийнятті 

управлінських рішень має теоретичне і практичне значення, стає вирішальним у 

досягненні ефективності виробництва продукції [1]. 

Застосування методу прогнозування Бокса-Дженкінса базується на 

ідентифікації параметрів ARIMA моделей часових рядів, які задають 

інформацію про виробництво асортиментної продукції. Вони добре описують 

як стаціонарні, так і нестаціонарні часові ряди. 

Побудову ARIMA (p,d,q) моделі часового ряду детально розглянуто в 

роботі Бокса-Дженкінса. Вона складається з таких етапів: визначення 

загального класу моделей; вибір моделі (тобто, значень p, d, q) для 

експериментальної перевірки; оцінка параметрів під час експериментальної 

перевірки моделі; діагностика моделі (перевірка того, чи не має досліджуваний 



часовий ряд властивостей, що суперечать одержаній моделі); використання 

моделі для виконання прогнозу [2; 4; 5]. 

У такому підході Бокса-Дженкінса не передбачено конкретної моделі для 

прогнозування досліджуваного часового ряду. Задається лише загальний клас 

моделей, що описують часовий ряд і дають змогу у деякий спосіб виражати 

поточне значення параметра ряду через його попередні значення. Алгоритм сам 

обере найбільш оптимальну модель для прогнозу. Для його реалізації 

використовують ітераційний параметрів [3]. 

Ідентифікація моделі здійснюється шляхом порівняння функцій 

автокореляції та часткових автокореляційних функцій часового ряду з 

теоретичними функціями різних ARIMA-процесів; для цього обираються 

(визначаються) параметри моделі для ефективної та економній моделі процесу: 

р – кількість лагових змінних (параметри авторегресії), q – кількість лагових 

збурень (змінне середнє), d – кількість різниць. Ощадливість моделі означає, що 

в ній є найменше число параметрів і найбільше число ступенів свободи серед 

всіх моделей, які підганяються до даних [4; 6]. 

Для аналізу та прогнозування були використані статистичні дані 

виробничого підприємства. 

Їх початковий аналіз показав, що найбільш важливими параметрами для 

дослідження є кількість виробленої асортиментної продукції. Тому саме ці 

параметри (кількість виробленої продукції – взуття чоловіче) були вибрані для 

прогнозування. Вони представляють собою часові ряди. Тривалість таких рядів 

може складати місяці, квартали або й роки. Інші фактори, які впливають на 

прогноз, не враховуються. Застосуємо ARІMA модель для розв’язку задачі 

прогнозування обсягів виробництва продукції промисловим підприємством, а 

саме, користуючись методикою Бокса-Дженкінса, спрогнозуємо обсяги 

виробництва продукції на підставі часового ряду спостережень за 

досліджуваний період. Як зазначалось вище, вибір відповідної моделі для 

прогнозування методом ARIMA здійснюється у чотири етапи [4]. 



На першому етапі відбувається аналіз стаціонарності процесу та 

визначення порядку оператора різницевих перетворень d початкового ряду, 

тобто робимо початковий огляд вхідних даних (рис. 1). На рис. 1 маємо 

нестаціонарний ряд. Ряд немає різких стрибків, проглядається тренд ряду. 

Досягнення стаціонарного ряду внаслідок перетворення забезпечує побудову 

авторегресійної моделі. 

Рис. 1. Графічне подання вхідних даних часового ряду обсягу виробництва 

чоловічого взуття підприємством 

 

Для зменшення амплітуд коливань ряду використаємо логарифмічне 

перетворення (Natural log) та перетворенням, а саме з використання вкладки 

Differencing, Integrate, де береться різниця першого порядку, активізувавши 

опцію Differencing  (log)xxx  , lag=1. 



 

Рис. 2. Графік обсягу виробництва чоловічого взуття після застосування двох 

перетворень: Ln, Differencing з лагом 1 

 

Проаналізувавши рис. 2, можна стверджувати, що часовий ряд став 

стаціонарним, тому що немає тренду. Частинна автокореляційна функція, 

осцилюючи експоненціально наближається до нуля (рис. 3). Із графіка видно, 

що частково автокореляційна функція експоненціально згасає, ряд є 

стаціонарним. Отже, можна створеджувати, що після двох перетворень 

побудована стаціонарна модель. Раніше було виконано логарифмічне 

перетворення даних та взята одна різниця. Перетворений ряд можна 

безпосереньо використовувати в ARIMA. 

 



 

Рис. 3. Частинна Автокореляційна функція після застосування двох 

перетворень: Ln, Differencing з лагом 1 

 

На другому етапі, аналізуючи поведінку частинної автокореляційної 

функції, можна зробити висновок, що найпридатнішою моделю для часового 

ряду буде модель – один параметр ковзного середнього (q) q=1, p=1 (порядок 

авторегресії), d=0. Ми отримаємо модель ARIMA(1,0,1). 

Для побудови ARIMA моделі задаємо її параметри, які оцінюються 

максимізацією функції правдободібності (метод Точний). 

В першому стовпчику результатів оцінки параметрів ARIMA – оцінки 

параметрів, у другому – асимптотична стандартна помилка, у третьому – 

значення t-критерію, у четвертому рівні значущості, у п’ятому і шостому – 

відповідно верхня і нижня границі 95%-их довірчих інтервалів для відповідних 

невідомих параметрів моделі. З таблиці видно, що оцінки обох параметрів 

високо значимі (р менша 0,05). 



На третьому етапі для аналізу адекватності моделі досліджують залишки, 

що є різницею спостережуваних значень і значень спрогнозованих за 

допомогою моделі [4; 7; 8]. 

Вибіркова щільність розподілу залишків апроксимується нормальним 

законом розподілу, що є ознакою адекватності побудованої моделі прогнозу 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Нормальний імовірнісний графік 

 

Аналізуючи графік, стверджуємо, що залишки нормально розподілені, 

практично не корельовані, мають приблизно рівну варіацію протягом всього 

ряду й немає очевидного тренду або зсуву в них. Для того щоб переконатися в 

цьому будуємо автокорелційну і частинну автокореляційну функції (рис. 5, 

рис. 6). 



 

Рис. 5. Графік автокореляційної функції 

 

 
Рис. 6. Графік частинної автокореляційної функції 

 



На четвертому етапі можна приступити до побудови прогнозу. Для 

прогнозування використовується набір опцій Forecasting (Прогнозування). У 

визначених опціях задається період упередження (на скільки періодів має бути 

прогноз), рівень довіри та для формування таблиці з прогнозованими даними 

використовується кнопка Forecas cases. Для отримання графіка спрогнозованих 

значень потрібно скористатись кнопкою Plot seriеs & Forecasts. Програма 

побудує прогноз на 3 періоди (3 квартали поточного року).  

Використовуючи спрогнозовані дані, можна будувати стратегію дій на 

майбутнє, наприклад домагатись найкращого виробництва продукції на 

промисловому підприємстві. 

Згідно з моделлю ARIMA (1,0,1) прогноз можна відзначити високою 

точністю та адекватністю, проте все-таки він орієнтований на прогнозування 

відповідно до тенденцій, що були закладені у попередні та поточний періоди. 

Розрахунок параметрів ARIMA та їх корекція здійснюється періодично 

для нових даних, тобто модель повністю перебудовується, або будується зовсім 

нова. Разом з тим, використання методу прогнозування Бокса-Дженкінса для 

моделювання динаміки обсягів виробництва продукції дає можливість 

виконувати достатньо точний короткочасний прогноз. 
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