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Анотація 

В статті розглядається моделювання обсягу випуску продукції на майбутні 

періоди, що базується на аналізі закономірностей та тенденції розвитку 

виробництва певного типу товару у минулому та поточному періодах. 

 

Annotation 

Modeling of producing amounts of some product types for future periods based on 

analysis of  tendencies and laws of  their previous and current producing development 

is presented in the article. 

 

Постановка проблеми. На основі вивчення динаміки зміни даних у 

попередніх періодах, використовуючи рівняння тренду, можна зробити 

висновки про значення прогнозованих показників у майбутніх періодах. Цей 

метод використовується у випадку тривалої тенденції зміни економічних 

показників в економічному прогнозуванні, а значення прогнозних показників 

розвитку підприємства виражаються різними рівняннями трендів (лінійними, 

експонентними, логарифмічними, степеневими, поліноміальними та ін.), що 

найкращим чином апроксимують фактичні дані. Критерієм апроксимації може 

бути мінімум середньоквадратичної помилки, мінімум залишкової дисперсії, 

максимум коефіцієнту детермінації тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність проблеми 

застосування прогнозних трендових моделей досліджується у роботах 

вітчизняних та зарубіжних економістів, таких як Кучминда Ю.В., Бєлова М.А., 

Москалюка В.Є., Федосєєв М. 

Постановка завдання. Побудувати модель, що передбачає визначення 

типу динаміки показника та апроксимуючої математичної функції, яка 

найкращим чином відбиває тенденцію і дає змогу визначити тенденцію зміни 

економічних показників. 

Виклад основного матеріалу. Прогнозування економічних показників на 

основі трендових моделей на ідеї екстраполяції, що вимагає попереднього 

аналізу даних, формування набору моделей, якими можуть описуватися 

процеси, числове оцінювання параметрів моделей, визначення адекватності 

моделей, оцінка точності адекватних моделей, вибір найкращої моделі, 

розрахунок точкового та інтервального прогнозів та верифікації прогнозів [1]. 

Підґрунттям для методів трендів є статистичне спостереження динаміки 

визначеного показника, визначення тенденції його розвитку і продовження цієї 

тенденції для майбутніх періодів. По фактичному динамічному ряді тип тренда 

встановлюють на основі графічного зображення, через осереднення показників 

динаміки, враховуючи статистичну перевірку гіпотези про сталість параметра 



тренда. Тому більша кількість побудованих трендів дає змогу вибрати той 

тренд, рівняння якого описує найкращий результат обсягу випуску продукції 

виробником [2]. 

Сутність прогнозних трендових моделей полягає у тому, що тенденція 

випуску продукції, виражена у динамічному ряді певного показника, 

відображається математичною функцією від часу [3] 

   tfy ,      (1) 

де )(tf – тренд; 

 – відхилення, що очікуються незначними порівняно з трендом.  

Прогнозування потребує побудови моделі, яка описує поведінку 

випадкових відхилень  . Оцінка моделі передбачає аналіз залишкової 

компоненти динамічного ряду, яка визначається як різниця між фактичними та 

розрахунковими даними і повинна характеризуватися постійністю дисперсії. 

Модель придатна для прогнозу у випадку відсутності взаємної кореляції і 

незмінності дисперсії помилок незалежно від номеру спостережень. 

Прогноз на основі трендових моделей містить два елемента: точковий і 

інтервальний прогнози. Точковий прогноз — це прогноз, яким називається 

єдине значення показника, який прогнозується.  

Точне співпадіння фактичних даних в майбутньому і прогнозних 

точкових оцінок малоймовірно, тому прогнозні значення показників, що 

характеризують майбутній розвиток процесів представляються не у вигляді 

конкретного числа, а як сукупність можливих значень з певним рівнем 

ймовірності (інтервальний прогноз). Інтервальний прогноз на базі трендових 

моделей здійснюється шляхом розрахунку довірчого інтервалу в якому з 

певною ймовірністю (95%) можна очікувати появу фактичних даних 

економічного показника, який прогнозується. 

Середньоквадратична помилка для динамічного ряду є основним 

статистичним параметром і є відхиленням реальних значень від трендових [4]. 

Для адекватних моделей потрібно оцінювати їх точність, що 

характеризується величиною відхилення фактичних даних від розрахункових 

даних економічного показника, який моделюється і при цьому в якості 

статистичних характеристик точності застосовують сереньоквадратичне 

відхилення, помилка, коефіцієнт розбіжності та коефіцієнт детермінації. 

Враховуючи перераховані характеристики точності, можна зробити вибір 

із декількох адекватних трендових моделей найбільш точну, хоча бувають 

випадки, коли по деякому з показників більш точна одна модель, а по іншому – 

друга. Дані показники точності моделі розраховані для динамічного ряду і тому 

відображають лише точність апроксимації [1]. 

При екстраполяційному прогнозуванні з використанням трендових 

моделей важливу роль відіграє верифікація прогнозів, що дозволяє оцінювати 

якість прогнозу. Значення величини верифікації не повинно перевищувати 10% 

і в тому випадку можна застосовувати прогноз до певної моделі [1]. 

Для різних моделей при оптимальній стратегії господарської діяльності 

підприємства Львівської області, яке займається виробництвом певного типу 



продукції (взуття чоловіче різних моделей), рівняння трендів мають різний 

вигляд [5]. 

Для моделі Б рівняння тренду, що найкраще апроксимує фактичні дані є 
x

тe
eY  1014,0

.
1331,0 , а коефіцієнт детермінація приймає значення 621,02 R . 

Рівняння поліноміального тренду має вигляд xxY
тп

 0199,00011,0 2

.
, 

323,02 R , а точність цієї моделі становить 99,8%. Точність моделі з 

експоненціальним трендом становить 99,1%, а розрахунок величини 

верифікації для моделі становить %18,0ˆ A . Розрахунок величини довірчого 

інтервалу дає можливість визначити межі прогнозних значень на наступні 

періоди. Для моделі з експоненціальним трендом довірчий інтервал значення ŷ  

становить  

.107,1ˆ984,0                       

035,0753,1046,1ˆ035,0753,1046,1

ˆˆˆ                    
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Значення 


t  знаходимо в таблиці при 05,0  і ступені свободи 

15mn . У такому разі 753,1
005,0
t . Отже, з ймовірністю 0,05)( 95,0  p  

прогноз значення ŷ  потрапляє в інтервал  107,1;984,0 . Коефіцієнти 

детермінації поліноміального та експоненціального трендів та статистичні 

характеристики трендів вказують на те, що найкраще тренд описує 

експоненціальна залежність. Розрахункові значення ліній трендів наведені у 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Значення ліній трендів для моделі Б 
№  п/п Період Випуск 

продукції 

Експоненціальний 

тренд 

Поліноміальний 

тренд 

1 1 півр.2000 0,071 0,120 0,018 

2 2 півр.2000 0,079 0,108 0,035 

3 1 півр.2001 0,08 0,098 0,049 

4 2 півр.2001 0,074 0,088 0,062 

5 1 півр.2002 0,079 0,080 0,072 

6 2 півр.2002 0,073 0,072 0,079 

7 1 півр.2003 0,076 0,065 0,085 

8 2 півр.2003 0,075 0,059 0,088 

9 1 півр.2004 0,081 0,053 0,09 

10 2 півр.2004 0,073 0,048 0,089 

11 1 півр.2005 0,072 0,044 0,085 

12 2 півр.2005 0,069 0,039 0,080 

13 1 півр.2006 0,081 0,036 0,072 

14 2 півр.2006 0,032 0,032 0,063 

15 1 півр.2007 0,021 0,029 0,051 

16 2 півр.2007 0,017 0,026 0,036 

17 1 півр.2008 0,014 0,024 0,020 

18 2 півр.2008 0,013 0,021 0,001 

 

Продовження таблиці 1 



Значення ліній трендів для моделі Б 
№ п/п Період Випуск 

продукції 

Експоненціальний 

тренд 

Поліноміальний 

тренд 

19 1 півр. 2009 0,015 0,019 -0,019 

20 2 півр.2009 0,017 0,017 -0,042 

 

Рівняння тренду для моделі В приймає наступний вигляд 

xxxEY
тп

 031,0003,0058 23

.
, коефіцієнт детермінації розраховується 

автоматично і становить 654,02 R , точність цієї моделі становить 95,8%. 

Рівняння експоненціального тренду для такої моделі має вигляд 
x

тe
eY  1085,0

.
14,0 , коефіцієнт детермінації становить 601,02 R , а точність 

моделі складає 99,6%. Розрахована величина верифікації моделі з 

поліноміальним трендом є менша 10%, що дозволяє робити прогноз по даній 

моделі. Значення величини залишків моделей для поліноміальної та 

експоненціальної залежностей наближається до нуля. Для моделі з 

експоненціальним трендом довірчий інтервал значення ŷ  становить 

110,1ˆ983,0  y . При 05,0  значення 753,1
005,0
t . Коефіцієнти детермінації 

поліноміального та експоненціального трендів, точності моделей, значення 

величини залишків, а також значення величини верифікації вказують на те, що 

найкраще тренд описує поліноміальна залежність. 

Розрахункові значення ліній трендів даної моделі наводяться у табл. 2. 

Таблиця 2 

Числові значення ліній трендів моделі В 
№ 

п/п 

Період Випуск 

продукції 

Експоненціальний 

тренд 

Поліноміальний  

тренд 

1 1 півр.2000 0,07 0,125 0,027 

2 2 півр.2000 0,076 0,112 0,051 

3 1 півр.2001 0,083 0,101 0,067 

4 2 півр.2001 0,072 0,091 0,079 

5 1 півр.2002 0,081 0,081 0,088 

6 2 півр.2002 0,074 0,073 0,093 

7 1 півр.2003 0,079 0,065 0,095 

8 2 півр.2003 0,075 0,058 0,094 

9 1 півр.2004 0,079 0,052 0,091 

10 2 півр.2004 0,076 0,047 0,087 

11 1 півр.2005 0,079 0,042 0,081 

12 2 півр.2005 0,075 0,038 0,074 

13 1 півр.2006 0,072 0,034 0,067 

14 2 півр.2006 0,032 0,031 0,061 

15 1 півр.2007 0,021 0,027 0,055 

16 2 півр.2007 0,017 0,024 0,050 

17 1 півр.2008 0,009 0,022 0,047 

18 2 півр.2008 0,001 0,019 0,047 

19 1 півр. 2009 0,021 0,017 0,049 

20 2 півр.2009 0,063 0,015 0,054 

 



Для моделі Г рівняння тренду запишемо так: 

0596,00068,00006,0 2

.
 xxY

тп
. Лінія тренду найбільшою мірою 

наближається до представленої на графіку залежності, що дає можливість 

визначити величину випуску продукції, а значення коефіцієнта детермінації 

становить 823,02 R . Точність моделі з поліноміальним трендом становить 

95,4%. Коефіцієнт детермінації експоненціального тренду становить 

617,02 R , а рівняння тренду запишемо наступним чином: x

те
eY  1036,0

.
1309,0 . 

Точність моделі з експоненціальним трендом становить 96,4%. Коефіцієнти 

детермінації поліноміального та експоненціального трендів, точності моделі та 

величини залишків моделі вказують на те, що найкраще тренд описує 

поліноміальна залежність. 

Для моделі з експоненціальним трендом довірчий інтервал значення ŷ  

становить 27,1ˆ75,0  y . Прогноз значення 01,1ˆ y  потрапляє в інтервал 

 27,1;75,0 , а для поліноміального тренду довірчий інтервал значення ŷ  

становить 303,1ˆ636,0  y . Прогноз значення попадає в інтервал  303,1;636,0 . 

Розрахункові значення ліній трендів наведені у табл. 3. 

Таблиця 3 

Числові значення лінії тренду моделі Г 
№ п/п Період Випуск 

продукції 

Поліноміальний 

тренд 

Експоненціальний 

тренд 

1 1 півр.2000 0,073 0,065 0,118 

2 2 півр. 2000 0,071 0,070 0,106 

3 1 півр. 2001 0,08 0,074 0,095 

4 2 півр. 2001 0,065 0,077 0,086 

5 1 півр. 2002 0,075 0,078 0,077 

6 2 півр. 2002 0,08 0,078 0,070 

7 1 півр. 2003 0,076 0,077 0,063 

8 2 півр. 2003 0,069 0,075 0,057 

9 1 півр. 2004 0,074 0,072 0,051 

10 2 півр. 2004 0,071 0,067 0,046 

11 1 півр. 2005 0,075 0,061 0,041 

12 2 півр. 2005 0,062 0,054 0,037 

13 1 півр. 2006 0,073 0,046 0,034 

14 2 півр. 2006 0,033 0,037 0,031 

15 1 півр. 2007 0,026 0,026 0,027 

16 2 півр. 2007 0,018 0,014 0,024 

17 1 півр. 2008 0,073 0,002 0,022 

18 2 півр. 2008 0,071 -0,012 0,020 

19 1 півр. 2009 0,051 -0,032 0,018 

20 2 півр. 2009 0,082 -0,044 0,016 

 

Рівняння тренду для моделі Д запишемо так: 

0608,0004,00004,0 2

.
 xxY

тп
, точність моделі становить 99,2%, 

коефіцієнт детермінації становить 835,02 R . Для експоненціального тренду 

коефіцієнт детермінації становить 622,02 R , рівняння тренду запишемо так: 



x

те
eY *0822,0

.
1059,0  , а точність цієї моделі становить 99,3%. Розраховані 

величини верифікації для моделей з поліноміальним та експоненціальним 

трендами становлять 6,1% та 5,5% відповідно. Побудована модель придатна 

для прогнозування. Величина відхилень моделі з поліноміальним трендом 

становить 0,03%, а з експоненціальним трендом 0,027%. 

Для моделі з поліноміальним трендом довірчий інтервал значення ŷ  

становить 003,1ˆ898,0  y , а довірчий інтервал для значення ŷ  

експоненціального тренду становить 001,1ˆ906,0  y . 

Коефіцієнти детермінації поліноміального та експоненціального трендів, 

точності моделі, величини відхилень, а також значення величин верифікації 

вказують на те, що найкраще тренд описує експоненціальна залежність. 

Розрахункові значення ліній трендів наведені у табл. 4. 

Таблиця 4 

Числові значення ліній трендів моделі Д 
№ 

п/п 
Період 

Випуск 

продукції 

Експоненціальний 

тренд 

Поліноміальний 

тренд 

1 1півр.2000 0,069 0,097 0,064 

2 2 півр.2000 0,072 0,089 0,067 

3 1 півр.2001 0,063 0,082 0,069 

4 2 півр.2001 0,071 0,076 0,070 

5 1 півр.2002 0,065 0,070 0,071 

6 2 півр.2002 0,069 0,064 0,071 

7 1 півр.2003 0,066 0,059 0,069 

8 2 півр.2003 0,069 0,054 0,068 

9 1 півр.2004 0,069 0,050 0,065 

10 2 півр.2004 0,066 0,046 0,061 

11 1 півр.2005 0,069 0,042 0,057 

12 2 півр.2005 0,066 0,039 0,052 

13 1 півр.2006 0,063 0,036 0,046 

14 2 півр.2006 0,027 0,033 0,039 

15 1 півр.2007 0,02 0,030 0,032 

16 2 півр.2007 0,016 0,028 0,024 

17 1 півр.2008 0,024 0,026 0,014 

18 2 півр.2008 0,018 0,024 0,005 

19 1 півр.2009 0,022 0,022 -0,005 

20 2 півр. 2009 0,026 0,020 -0,017 

 

Для моделі А рівняння тренду має наступний вигляд: 

121,0)ln(027,0
.

 xY
тл

, значення коефіцієнта детермінації становить 

418,02 R . Коефіцієнт детермінації такого тренду як і решта автоматично 

розраховані коефіцієнти детермінації всіх досліджуваних ліній трендів 

вказують на те, що жодне рівняння тренду не апроксимує фактичних даних.  

Аналіз попередніх даних, числове оцінювання параметрів, визначення 

адекватності, оцінка точності адекватної моделі, та визначення верифікації 

прогнозів не забезпечує вибір моделі А, за допомогою якої можна якнайкраще 

спрогнозувати економічні показники. 



Прогнозування обсягів виробництва промислових товарів необхідне для 

вивчення ступеня забезпечення населення продукцією та розвитку виробничих 

підприємств і збутових фірм у промисловій галузі. 

Висновки. Прогноз базується на аналізі закономірностей та тенденцій 

розвитку виробництва певного типу товару у минулому та поточному періодах, 

що дає інформацію про його стан у майбутньому. Відображення тенденції 

даних і їх прогнозування здійснюється графічно, використовуючи різні 

рівняння трендів. Аналіз попередніх даних, формування набору моделей, 

числове оцінювання параметрів моделей, визначення адекватності моделей, 

оцінка точності адекватних моделей, вибір найкращої моделі та визначення 

верифікації прогнозів забезпечує вибір моделі, за допомогою якої можна 

якнайкраще спрогнозувати економічні показники (всі моделі, крім моделі А). 

Подібний аналіз даних також можна зробити методом авторегресії, що 

подовжує лінію тренда на графіку для прогнозування майбутніх значень.  

 

Список використаних джерел: 

1. М.Федосеев. Экономико-математические методы и прикладные модели. – 

М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с. 

2. Бєлов М.А., Євдокимова Н.М., Москалюк В.Є. та ін Планування 

діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. 

ред. В.Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2002. – 252с. 

3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 310 с. 

4. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: підручник. 

– К.: КНЕУ, 2000. – 296 с. 

5. Кучминда Ю.В. Моделювання динаміки продажу сезонних товарів // 

Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2005. – №. 8 – С. 372-379. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


