
Лабораторна робота №3 

Тема № 2. Типи економічного розвитку. Трендові моделі. 

 

Навчальний час: 11 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: дисципліна «Моделі економічної динаміки» 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Економічна кібернетика», 

«Моделювання економіки», «Прогнозування соціально-економічних процесів», 

«Теорія випадкових процесів» та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: навчитись трендові моделі динаміки 

економічного показника та прогнозувати його майбутні значення. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке трендова модель? 

2. Які складові включає трендова модель? 

3. Які типи трендових моделей ви знаєте? 

4. Охарактеризуйте лінійну модель тренду? 

5. Який вигляд степеневої трендової моделі? 

6. Як звести степеневу модель тренду до лінійного вигляду? 

7. Як виглядає показникова модель тренду?  

8. Які ще трендові моделі ви знаєте? 

 

Завдання:  

1. Побудувати щонайменше три трендові моделі, які описують динаміку 

показника. 

2. Вибрати кінцеву трендову модель, обґрунтувати цей вибір. 

3. Здійснити прогнозування розвитку на основі вибраної трендової моделі, 

побудувати довірчий інтервал для прогнозного значення.  

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Завдання лабораторної роботи потрібно виконати за даними динамічного 

ряду, що відповідає вашому варіанту в табл. 1, 2 та 3 (варіант вибирається згідно 

порядкового номера у списку групи). Таблиці 1, 2, 3 та варіанти завдань описані 

в попередній лабораторній роботі.  

За даними вашого динамічного ряду побудуйте кілька терндових моделей, 

які прийнятні для опису динаміки досліджуваного показника. Вибір виду 

моделей виконайте на основі результатів отриманих у процесі виконання 

лабораторних робіт 1 та 2: характеристики динаміки, графічного представлення 

фактичного та згладженого ряду. 

Лінійна модель тренду: 
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де a – теоретичний рівень базового року; 

b – постійний щорічний абсолютний приріст.  

Показникова модель тренду: 
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а  – теоретичний початковий рівень;  

b – дискретний темп приросту. 

Експоненційна модель тренду: 
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а  – теоретичний початковий рівень;  

b – неперервний темп приросту. 

Трендова модель у вигляді параболи другого порядку: 

 

 

Степенева (мультиплікативна) модель тренду: 
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 Для моделювання динаміки ряду можуть бути використані і інші трендові 

моделі. 

Вибір гайбільш адекватної для вашого динамічного ряду моделі 

виконайте на основі формальних критеріїв апроксимації, таких як 

середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт детермінації, кореляції, критерій 

Фішера 

Коефіцієнт детермінації без урахування ступенів свободи R
2  визначається 

зі співвідношення: 
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Коефіцієнт детермінації з урахування ступенів свободи R
2 для n – вимірювань та 

m – факторів визначається зі співвідношення 
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  Числове значення коефіцієнта детермінації характеризує,якою мірою 

варіація залежної змінної визначається варіацією незалежних змінних. Чим 

ближчий він до одиниці, тим більше варіація залежної змінної визначається 

варіацією незалежних змінних. 

Множинний коефіцієнт кореляції 

 

Він характеризує тісноту зв’язку всіх пояснювальних змінних із 

залежною. 
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 Гіпотезу про рівень адекватності між залежною та незалежними змінними 

можна первірити за допомогою F – критерію Фішера для n – вимірювань, m – 

факторів та k – параметрів лінійної регресії: 
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Виконайте прогноз значень показника та визначне довірчі інтевали прогнозу за 

моделлю, яка буде характеризуватись найвищою мірою адекватності відповідно 

до значень розрахованих критеріїв апроксимації. 

 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань в електронному 

вигляді, обговорення виконаних завдань. 
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