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фінансово-економічного простору
Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування та практичне використання адаптивних моделей прогнозування при розробці заходів 
адаптації. Розглянуто еволюцію використання адаптивних моделей, а саме: найпростішої її форми – експоненціального згладжування – та зміну 
його основних засад у побудові прогнозів. З’ясовано, що в основному заходи адаптації спрямовуються на «виживання». Проте сучасні умови діяльності 
висувають інші вимоги: для того, щоб стати конкурентоспроможним, «оборонних» методів замало, потрібні заходи адаптації, спрямовані на роз-
виток. Ураховуючи мінливий та невизначений фінансово-економічний простір, найкращою основою для формування таких заходів є короткострокове 
прогнозування (до 3 років), яке дасть змогу зберегти репрезентативність одержаних результатів. Таким чином, викладена у статті методика 
застосування адаптивних моделей для підприємств є доцільною і для прогнозування основних параметрів діяльності банків із внесенням відповідних 
коригувань та уточнень, що дасть змогу підвищувати ефективність процесу пристосування до особливостей фінансово-економічного простору.
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адаптивных моделей прогнозирования в современных условиях 
финансово-экономического пространства

Целью статьи является теоретико-методологическое обоснование 
и практическое использование адаптивных моделей прогнозирования 
при разработке мер адаптации. Рассмотрена эволюция использова-
ния адаптивных моделей, а именно: простой ее формы – экспонен-
циального сглаживания – и изменение его основных принципов в по-
строении прогнозов. Установлено, что в основном меры адаптации 
направляются на «выживание». Однако современные условия дея-
тельности выдвигают другие требования: для того, чтобы стать 
конкурентоспособным, «защитных» методов недостаточно, нужны 
меры адаптации, направленные на развитие. Учитывая изменчивое 
и неопределенное финансово-экономическое пространство, лучшей 
основой для формирования таких мер является краткосрочное про-
гнозирование (до 3 лет), которое позволит сохранить репрезента-
тивность полученных результатов. Таким образом, изложенная в 
статье методика применения адаптивных моделей для предприятий 
целесообразна и для прогнозирования основных параметров деятель-
ности банков с внесением соответствующих корректив и уточнений, 
что позволит повышать эффективность процесса приспособления к 
особенностям финансово-экономического пространства.
Ключевые слова: прогнозирование, адаптивные модели, экспоненци-
альное сглаживание, меры адаптации, финансово-экономическое про-
странство.
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Forecasting Models in the Contemporary Conditions  
of the Financial-Economic Space

The article is aimed at a theoretical-methodological substantiation and prac-
tical application of the adaptive forecasting models in the development of 
adaptation measures. Evolution of the use of adaptive models, particularly 
its simple form – exponential smoothing – as well as change of its basic prin-
ciples when building forecasts has been considered. It has been determined 
that most adaptation measures are directed to «survival». However, current 
conditions put forward other requirements: in order to become competitive, 
«protective» methods are not sufficient, there is the need for adaptation 
measures aimed at development. With regard to the volatile and uncertain 
financial-economic space, the best basis for establishing such measures is the 
short-term forecasting (until 3 years) that would preserve the representative-
ness of the results. Thus, the methodology set out in article as to applying 
adaptive models for enterprises is also suitable for forecasting of main pa-
rameters of banks' activities with introduction of corresponding adjustments 
and refinements that will improve efficiency of the process of adaptation to 
characteristics of the financial-economic space.
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На сучасному етапі розвитку банківської системи 
та економіки в цілому актуальним постає пи-
тання їх адаптації до особливостей фінансово-

економічного простору. Якщо раніше заходи адаптації 
спрямовувалися на «виживання», то зараз варто орієн-
туватися на «розвиток» з метою підвищення конкурен-
тоспроможності на міжнародному рівні. Процес адапта-
ції передбачає вибір виду, форми та способу адаптації, 
від яких і залежить розробка відповідних заходів. Дані 
заходи визначаються на основі аналізу даних поперед-
ніх періодів, поточного стану та здійснення прогнозу 
на майбутнє. Враховуючи мінливі та невизначені умови 
фінансово-економічного простору, роль та значення ко-
роткострокового прогнозування зростає. 

Вагомий внесок у розвиток теоретико-методоло-
гічних засад прогнозування зробили як зарубіжні [15 – 19], 
так і вітчизняні науковці [2 – 6, 11, 13, 14]. Вчені займали-
ся дослідженням різноманітних методів прогнозування, 
вивчаючи їх переваги та недоліки. На нашу думку, особ-
ливої уваги серед них заслуговують адаптивні моделі, 
оскільки, по-перше, вони спрямовані на короткостро-
кові прогнози, що є актуальним у сучасних умовах; по-
друге, точність прогнозу є досить високою. 

Метою статті є теоретико-методологічне обґрун-
тування та практичне використання адаптивних моде-
лей прогнозування при розробці заходів адаптації.

Теоретичні аспекти «адаптації» висвітлені у працях 
таких зарубіжних вчених: Акофф Р., Ансофф І., Грант Р. М., 
Дойль П., Мескон М., Норд Д., Сааті Т., Кернс К. Серед 
вітчизняних науковців заслуговують на увагу досліджен-
ня Коляди Ю. В., Кулікова П. М., Марковської Є. І., Олій-
ник Т. В., Отенко І. П., Пашнюка Л. О., Печеної Л. С., 
Писаренка А. І., Турило А. М. та Богачевської К. В., Яч-
меньової В. М. та Османової З. О. Зазначимо, що вчені 
майже не акцентували увагу на практичних рекоменда-
ціях стосовно розробки та реалізації заходів адаптації 
в сучасних мінливих умовах фінансово-економічного 
простору. У зв’язку з цим вивчення даного питання на-
буває актуальності. 

Під фінансово-економічним простором будемо 
розуміти сукупність грошово-фінансових, грошово-кре - 
дитних, товарно-кредитних і грошово-товарних взаємо-
відносин, що виникають у певному середовищі між ін-
ститутами стосовно формування, розподілу та викори-
стання різноманітних ресурсів та поширення яких на-
буває масштабного характеру.

Таким чином, особливості простору визначаються 
спадом в економіці, піднесенням, піком, депресією. Без-
умовно, при спадах та депресії використовуються захо-
ди адаптації, які пов’язані з «виживанням», оскільки в 
таких умовах першочергово потрібно пристосуватися 
до ситуації, що склалася, а вже потім (коли становище 
стабілізується) можна переходити до активного впливу 
на фінансово-економічний простір та використовувати 
його у своїх цілях [12]. Коли мова йде про піднесення 
та пік, то в даному випадку заходи адаптації спрямову-
ються на розвиток, оскільки для цього необхідно мати 
потенціал, якого у кризові періоди завжди бракує.

Сьогодні фінансово-економічний простір характе-
ризується мінливістю, невизначеністю, затяжною стагна-

цією економіки та спадами на фінансових ринках. Тому 
робити довгострокові прогнози при формуванні заходів 
адаптації не буде доцільним, адже стан ринків може кар-
динально змінитися за рік, не кажучи про 5–10 років, тому 
й результативність таких прогнозів теж буде низькою. 
Безумовно, враховувати їх теж потрібно, але все ж таки 
основну увагу варто приділити прогнозам на 1–3 роки.  
У зв’язку з цим короткострокове прогнозування, особли-
во адаптивні моделі, у сучасних умовах набуває актуаль-
ності. Проте це не означає, що вони є «ідеальними». Зви-
чайно, навіть у таких моделях може бути досить висока 
помилка прогнозу, що й зумовлює перевірку отриманих 
результатів іншими методами прогнозування. 

При цьому варто зазначити, що єдиного та універ-
сального методу прогнозування не існує. Насправді їх 
досить велика кількість – понад 150, проте більшість з 
них належить швидше до окремих прийомів і процедур. 
Відповідно до цього можна знайти в науковій літературі 
різні класифікації, наприклад, на рис. 1 зображено ту, що 
розроблена Гейцем В. М.

Вивчаючи адаптивні моделі прогнозування, мож-
на сказати, що вони є моделями дисконтування 
даних, які здатні швидко пристосовувати свою 

структуру і параметри до зміни умов. При цьому ін-
струментом прогнозу є математична модель з єдиним 
фактором «час» [5]. Найпростіша форма адаптивних 
моделей прогнозування ґрунтується на обчисленні екс-
поненціально зваженої ковзної середньої. 

Так, експоненціальне згладжування вирівнює ди-
намічні ряди, які значно коливаються, з метою подаль-
шого прогнозування. На основі використання цього ме-
тоду надаються обґрунтовані прогнози на підставі рядів 
динаміки, що мають помірний зв’язок у часі. При цьому 
більше враховуються показники останніх років.

Якщо звернутися до історії виникнення, то спочат-
ку сутність його полягала в тому, що середні коефіцієнти 
зростання та параметри рівняння тренду залишалися не-
змінними незалежно від різних проміжків часу. Проте, як 
показала практика, це призвело до викривлення прогно-
зів, тобто вони не відповідали розвитку подій. Цей недо-
лік зумовив необхідність удосконалення даного методу, 
що привело до появи адаптивних моделей прогнозуван-
ня. Відповідно до них спостерігається постійна адаптація 
результатів прогнозу до нової інформації у фінансово-
економічному просторі. Таким чином, ці прогнози ста-
ють більш чутливі до нових даних, що в кінцевому під-
сумку збільшує їх точність та репрезентативність. 

Сутність вищеназваного методу полягає у згла-
джуванні часового ряду за допомогою зваженої плинної 
середньої, у якій ваги підпорядковані експоненціально-
му закону. У результаті кожне згладжене значення роз-
раховується шляхом поєднання попереднього згладже-
ного значення і поточного значення часового ряду, яке 
зважується з урахуванням константи, що згладжує [3]:

 1( ) (1 ) ( ),t t tS y a y a S y       (1)
де    St (у) – значення експоненціальної середньої в мо-
мент t; 

уt – поточне значення ряду динаміки;
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St–1 – значення експоненціальної середньої в мо-
мент (t–1); 

a – константа, що згладжує.
При цьому зазначимо, що значення а завжди зна-

ходиться в діапазоні від 0 до 1. Крім того, у кожному кон-
кретному випадку доцільно обрати найбільш прийнятне 
значення, тобто те, що краще відповідає даній ситуації. 
Так, високе значення параметра (понад 0,5) означає на-
дання більшої ваги останніх рівнів ряду, а низьке (мен-
ше 0,5) – попереднім спостереженням. Перший випа-
док свідчить про швидкозмінюючі динамічні процеси 
фінансово-економічного простору, другий – умовно ста-
більні, тобто менш динамічні [5].

Якщо формулу (1) подати у вигляді суми фактич-
ного значення рівня і згладженого значення спостере-
ження, що йому передує t2 , які беруться з відповідними 
вагами, то в результаті одержимо вираз:

1 1 1

1 2
2

1 1 3
2

1 2

0

( ) (1 ) ( )
(1 ) [ (1 ) ( )]

(1 ) (1 ) [ (1 ) ( )]

(1 ) (1 ) ...

(1 ) ... (1 ) .

t t

t t

t t t t

t t t
k t

S y ay a S y ay
a ay a S y

ay a a y a ay a S y

ay a a y a a y

a a a y



 

  

 

    

     

        

     

    

 

У виразі (2) середнє згладжене значення поєднує в 
собі всі попередні рівні ряду, а величина у0 характеризує 
початкові умови процесу. Коли складемо у формулі (2) 
всі члени, що містять у собі параметр а, то одержимо:

 
1
0( ) (1 ) (1 ) .t t

t t jjS y a a y a y
   

     
(3)

Зауважимо, що у формулі (3) відносна вага кож-
ного попереднього рівня знижується за експонентою в 

міру віддалення від моменту, для якого і обчислюється 
згладжене значення. 

Послідовне застосування формули (3) дає можли-
вість обчислити експоненціальну середню через 
значення усіх рівнів даного ряду динаміки. Крім 

того, вона визначає експоненціальні середні першого 
порядку, тобто середні, що отримані безпосередньо при 
згладжуванні вихідних даних ряду динаміки. Зазначимо, 
що є випадки, коли тенденція після згладжування ви-
хідного ряду визначена недостатньо чітко. У цьому разі 
процедуру згладжування повторюють, тобто обчислю-
ють експоненціальні середні 2-го, 3-го та наступних по-
рядків, користуючись такими виразами [3]:

[2][2] [1]
1

[3]3 [2]
1

[ ] [ 1]
1

( ) ( ) (1 ) ( );

( ) ( ) (1 ) ( );
          ....................

( ) ( ) (1 ) ,

t t t

t t t

k k k
t t t

S y a S y a S y

S y a S y a S y

S y a S y a S








    

    

    

     

(4)

де (у) – експоненціальна середня k-го порядку в точці t 
(k = 1, 2, …, n).

Коли мова йде про практичне використання ме-
тоду експоненціального згладжування, то виникають 
складнощі, зокрема:

– вибір значення константи а;
– з’ясування початкової умови у0.
Насправді цей момент є досить важливим, оскіль-

ки від цього залежатиме побудова прогнозу та репре-
зентативність результатів. Чисельне значення пара-
метра а впливатиме на швидкість зменшення ваги по-
передніх спостережень, і, відповідно до цього, на міру 

Рис. 1. Класифікація методів прогнозування [6]

Методи прогнозування 

Інтуїтивні Комбіновані Формалізовані 

 
Індивідуальні

 

Колективні
експертні оцінки 

Метод прогнозованої
екстраполяції 

Методи
моделювання 

інтерв’ю 

аналітичний 

побудова
сценаріїв 

метод
«комісій»  

метод
колективної

генерації ідей 

метод Дельфі  

матричний
метод  

на основі тренду,
параметри якого

визначені за
допомогою методу

найменших квадратів 

на основі
експоненціального

згладжування 

на основі ковзних
середніх 

структурні 

мережеві 

матричні 

імітаційні 

(2)
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їхнього впливу на рівень, що згладжується. Безумовно, 
чим більше значення параметра а, тим меншим є зна-
чення попередніх рівнів, а відтак, меншим виявляється 
вплив експоненціальної середньої. Такий пошук значен-
ня параметра згладжування і є задачею оптимізації, яка 
полягає в пошуку такого рішення, яке б при мінімальних 
витратах дало максимальну ефективність, і, головне,  
з урахуванням обмежень, наприклад, фінансових, мате-
ріальних, часових, інтелектуальних, інформаційних, тех  - 
ніко-технологічних.

Оптимальне значення параметра згладжування 
можна отримати шляхом підстановки різних 
його значень, і робити це необхідно доти, доки 

не знайдемо таке значення а, за якого отримана наймен-
ша дисперсія помилки прогнозування. Ця помилка має 
бути обчислена або при реалізації процедури згладжу-
вання всього ряду динаміки, або на невикористаному 
проміжку ряду, який залишається для перевірки якості 
прогнозування. Даній перевірці теж має приділятися 
значна увага. У роботі [1] подано алгоритм і ряд формул 
для перевірки якості прогнозів.

Повертаючись до вибору параметра у0 , що визна-
чає початкові умови, дане питання можна вирішити дво-
ма способами [5]:
 коли є ретроспективні дані (інформація про 

минулі періоди), то, замість у0  абсолютно мож-
ливим є використання середньої арифметичної 
всіх наявних рівнів ряду динаміки або якоїсь 
частини;

 коли дані про розвиток явища в минулому 
відсутні, то замість у0 використовують вихід-
не (перше) значення рівня ряду динаміки, або 
можна звернутися до формул Брауна.

Зазначимо, що розрахункові формули (4) можна 
розглядати для двох випадків: коли часовий тренд опи-
сується лінійним рівнянням і коли – квадратичним. Ми 
зосередимо увагу на першому випадку.

Так, початкові умови для лінійної моделі можна 
визначити за такими формулами [3]:

       

[1]
0 1

[2]
0 1

1
( ) ;

2(1 )
( ) .

t

t

a
S y a a

a
a

S y a a
a


 


 

  

(5)

Для того, щоб визначити значення а0 та а1, необ-
хідно прорахувати коефіцієнти рівняння тренду, які 
отримані методом найменших квадратів. Після цього 
проводиться розрахунок експоненціальних середніх 
першого і другого порядків за формулами (6) і здійсню-

ється прогноз ( 0 1 ,ty a a t   де t – величина горизонту 
прогнозу):

       

[1] [2]
0

[1] [2]
1

0 1

2 ( ) ( );

[ ( ) ( )];
1

.

t t

t t

t

a S y S y
a

a S y S y
a

y a a t

 

 


 

  

(6)

Після прогнозування визначається помилка про-
гнозу, розрахунок якої має проводитися обов’язково 

(формула (7)) [3]. Так, велике значення помилки свід-
чить про неадекватність прогнозу та одержання хибних 
результатів. У цьому разі потрібно буде або змінити ча-
совий ряд, або взяти інші параметри, або переглянути 
доцільність застосування обраного методу.

   

2
3

2 2

[1 4(1 ) 5(1 )
(2 ) ,

2 (4 3 ) 2 ]

( | |
, , ,

1 1

t yy

t t t
y t t t

a
a a

a

a a t a t

y y
k k

    
  

  

  
     

 

 

   

(7)

де     а – середньоквадратична помилка відхилення (εt) 
від лінійного тренду;

k – число ступенів вільності, яке визначається за 
числами членів ряду та параметрів вирівняної кривої.

Вищерозглянута методика аналогічна й для часо-
вого тренду, який описується квадратичним рівнянням. 
У цьому разі для розрахунку параметра а використову-
ють формулу, запропоновану Брауном Р. Г. [5]:

      
2

,
1

a
z




  
(8)

де z – число рівнів, що входять в інтервал згладжування, 
яке визначається емпірично.

Реалізація методу експоненціального згладжуван-
ня на прикладі діяльності підприємств у сучасних 
умовах фінансово-економічного простору показала 

його практичну значущість. Тож розглянемо методику його 
використання в пакеті прикладних програм Statistica 6.0. 
Наприклад, спрогнозуємо попит на кондитерському 
ринку України для фірм, взявши за основу обсяг чистої 
виручки (табл. 1). При цьому зауважимо, що фактор се-
зонності в даній галузі відсутній, а обсяг попиту характе-
ризується регулярністю та зростаючим трендом.

Так, на основі даних табл. 1 і використовуючи про-
грамний комплекс Statistica 6.0, побудуємо модель екс-
поненціального згладжування з урахуванням тренду та 
без урахування сезонної компоненти. Для визначення 
найкращих параметрів моделі використовуємо вбудо-
вану оптимізаційну процедуру з урахуванням середньої 
абсолютної процентної помилки (рис. 2). Як бачимо з 
рис. 2, величина середньої абсолютної процентної по-
милки достатньо невелика (менше 10 %), що говорить 
про високу прогностичну якість отриманої моделі екс-
поненціального згладжування.

Визначимо параметри моделі експоненціально-
го згладжування із заданим параметром згладжування  
a = 0,83. Критерієм якості моделі є середня абсолютна 
процентна помилка. У результаті розрахунків одержимо 
модель з характеристиками, які подані на рис. 3.

Побудуємо модель з урахуванням лінійного трен-
ду, але без урахування сезонних чинників, тобто вико-
ристовуватимемо процедуру згладжування за Холтом. 
З метою пошуку оптимальних параметрів моделі теж 
застосовуватимемо вбудовану оптимізаційну процедуру 
(рис. 4).
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Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

о
-м

ат
ем

ат
И

чн
е 

м
о

д
ел

ю
Ва

н
н

я

153БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2015
www.business-inform.net

таблиця 1

Обсяг чистої виручки за основними представниками кондитерського ринку за роками*

Рік пАт «харківська 
бісквітна фабрика»

пАт «Київська кон-
дитерська фабрика 

«Рошен»
Ат ВО «КОНтІ» пАт «АВК» Усього

2003 215554 82442,2 372002 509688 1179686

2004 278828 124645 908771 653987 1966231

2005 359273 133482,5 660779,3 957689,5 2111224

2006 428742,9 178618,8 1025987 983884,4 2617233

2007 483493,1 304856 1819636 1245632 3853617

2008 577769 517878 2012365 1775123 4883135

2009 698521 415771 2444231 2058746 5617269

2010 863247 548833 3015072 2548961 6976113

2011 942223 908771 3515036 3000897 8366927

2012 885144 671554 3393051 3090077 8039826

2013 867996 497620 3554186 3041509 7961311

примітка: * – дані стосовно чистої виручки подані в гривнях.

Джерело: складено на основі [7 – 10].

Рис. 2. Вихідні дані, згладжені дані, помилки  
(для пАт «харківська бісквітна фабрика»)

Рис. 3. Вихідні дані, згладжені дані, помилки моделі 
експоненціального згладжування з a = 0,83 (для пАт «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен»)

 Експ. згладж.: S0 = 183E3 T0 = 652E2 (Табл. данних 1)
Лін.тренд, немає сезон.; Альфа = 1,00 Гамма = 0,00
Y1Спост.

Y1 Згладжений Залишки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

215554,0 248176 -32622
278828,0 280798 -1970
359273,0 344072 15201
428742,9 424517 4226
483493,1 493987 -10494
577769,0 548737 29032
698521,0 643013 55508
863247,0 763765 99482
942223,0 928491 13732
885144,0 1007467 -122323
867996,0 950388 -82392

933240
998484

1063729

ряд

 Експ. згладж.: S0 = 591E2 T0 = 466E2 (Табл. данних 1)
Демпф. тренд, немаэ сезон.; Альфа = ,838 Гамма = 0,00 Фи = ,891
Y2Спост.

Y2 Згладжений
ряд

Залишки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

82442,2 100661,6 -18219
124645,0 122386,1 2259
133482,5 157239,2 -23757
178618,8 166698,6 11920
304856,0 202854,2 102002
517878,0 311646,0 206232
415771,0 505241,5 -89470
548833,0 448774,0 100059
908771,0 549114,8 359656
671554,0 865200,5 -193646
497620,0 716016,9 -218397

544665,4
555059,0
564319,7

Визначимо параметри моделі експоненці-
ального згладжування із заданими параметрами 
згладжування a = 1. Критерієм якості моделі є та 
ж середня абсолютна процентна помилка (рис. 5).

Таким чином, згідно з критерієм якості, усі 
моделі адекватні та будуть давати реальні про-
гнози, оскільки середні абсолютні похибки зна-
ходяться в допустимих межах (табл. 2). 

Звичайно, як і решта методів, експоненці-
альне згладжування має переваги та недоліки. 
Серед переваг назвемо його точність, що зростає 
зі збільшенням числа рівнів динамічного ряду, а 
головними недоліками є: відсутність чіткої схе-
ми для вибору оптимальної величини параметра 
згладжування (а), зменшення точності прогнозу 
зі збільшенням прогнозного інтервалу. Даний 
метод прогнозування міститься у програмних 
комплексах Statistica 6.0, Eviews Enterprise Edition 
7.0.0.1, тобто достатньо правильно обрати зна-
чення константи а та визначитися з початковими 
умовами. Безумовно, обмежуватися лише цим 
методом не варто, але використовувати його як 
доповнення до інших буде раціонально.

На розглянутому прикладі ми переконали-
ся, що експоненціальне згладжування має прак-
тичну цінність та є найпростішою формою адап-
тивних моделей. У зв’язку з цим у подальших 
наших дослідженнях спробуємо адаптувати та 
вдосконалити дану методику для прогнозуван-
ня параметрів розвитку банків. Це дасть змогу 
на основі короткострокових прогнозів розроб-
ляти заходи з адаптації банків, що спрямовані 
на розвиток, а відтак, і можливість підвищувати 
конкурентоспроможність.

ВИСНОВКИ
Отже, адаптивні моделі прогнозування 

дають можливість відображати, як у часі зміню-

http://www.business-inform.net


154

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

о
-м

ат
ем

ат
И

чн
е 

м
о

д
ел

ю
Ва

н
н

я

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2015
www.business-inform.net

 Експ. згладж.: S0 = 213E3 T0 = 318E3 (Табл. данних 1)
Лін. тренд, немає сезон.; Альфа = 0,00 Гамма = ,003
Y3Спост.

Y3 Згладжений
ряд

Залишки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

372002 531111 -159109
908771 849330 59441
660779 1167548 -506769

1025987 1485766 -459779
1819636 1803985 15651
2012365 2122203 -109838
2444231 2440422 3809
3015072 2758640 256432
3515036 3076858 438178
3393051 3395077 -2026
3554186 3713295 -159109

4031514
4349732
4667950

Рис. 4. Вихідні дані, згладжені дані, помилки моделі 
експоненціального згладжування з a = 0  

(для Ат ВО «КОНтІ»)

 Експ. згладж.: S0 = 383E3 T0 = 253E3 (Табл. данних 1)
Лін. тренд, немає сезон.; Альфа = 1,00 Гамма = 0,00
Y4Спост.

Y4 Згладжений
ряд Залишки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

509688 636279 -126591
653987 762870 -108883
957690 907169 50520
983884 1210872 -226987

1245632 1237067 8566
1775123 1498814 276309
2058746 2028305 30441
2548961 2311928 237033
3000897 2802143 198754
3090077 3254079 -164002
3041509 3343259 -301750

3294691
3547873
3801055

Рис. 5. Вихідні дані, згладжені дані, помилки моделі 
експоненціального згладжування з a = 1 (для пАт «АВК»)

таблиця 2

Агреговані результати розрахунків за моделями

показник чистої  
виручки

Модель  
прогнозування параметри Вид моделі Адекватність

ПАТ «Харківська бісквітна 
фабрика» Модель Холта α = 1  

γ = 0 Ŷt+p = Lt + p ∙ Tt 6,5 %

ПАТ «Київська кондитерська 
фабрика «Рошен»

Модель з демпфлева-
ним трендом

α = 0,838 
γ = 0 

φ = 0,891
St = St–1 + φTt–1 + α ∙ et 12,88 %

АТ ВО «КОНТІ» Модель Холта α = 1 
γ = 0,003 Ŷt+p = Lt + p ∙ Tt 8,4 %

ПАТ «АВК» Модель Холта α = 1 
γ = 0 Ŷt+p = Lt + p ∙ Tt 10,7 %

ються динамічні властивості ряду, враховуючи цінність 
інформації членів часового ряду. Застосування адап-
тивних моделей у розробці заходів адаптації є доціль-
ним, особливо сьогодні, у нестабільних і невизначених 
умовах розвитку фінансово-економічного простору.  
У зв’язку з цим адаптивні моделі, які спрямовані на ко-
роткострокове прогнозування, дають змогу точніше 
оцінити значення динамічного ряду в порівнянні з ін-
шими моделями прогнозування. 

На початковому етапі використання адаптивної 
моделі визначаються поточні значення параметрів. Далі 
на основі їх значень здійснюється прогноз на один крок 
вперед. При цьому порівнюється отримане фактичне 
значення від прогнозного, різниця між якими і є помил-
кою прогнозу. Ця помилка використовується для кори-
гування параметрів моделі для того, щоб вони відпові-
дали реальній динаміці ряду. 

На наступному кроці при прогнозуванні теж 
визначається помилка прогнозу, і параметри моделі 
знову коригуються. Таким чином, відбувається підбір 
найкращого параметра моделі на основі так званих 
«пробних прогнозів», які застосовуються на даних ми-
нулого періоду. 

Практична реалізація адаптивних моделей показа-
ла, що вони є достатньо гнучкими, але не універсальни-
ми. Саме тому для отримання адекватної моделі необ-
хідним є врахування найімовірніших закономірностей 
розвитку того процесу чи явища, яке прогнозується.

Сьогодні адаптивні моделі використовуються 
для прогнозування параметрів функціонування під-
приємств різних галузей економіки. На нашу думку, до-
цільним було б їхнє застосування і для прогнозування 
розвитку банків та небанківських фінансово-кредитних 
установ з метою розробки ефективних заходів з адапта-
ції в сучасних мінливих умовах фінансово-економічного 
простору, що є предметом подальших досліджень.       
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