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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на вивчення принципів прогнозування, методів побудови прогнозуючих моделей та алгоритмів. Вивчаються 
методи оцінювання параметрів моделей тренду, прогнозування циклічного тренду, сингулярний та структурний спектральний аналіз, 
методи побудови регресійних та авторегрессійних прогнозуючих моделей, методи оцінювання їх параметрів, методи ідентифікації та 
рекурентного оцінювання параметрів авторегресійних моделей. Прогнозування розглядається як задача навчання по прецедентах, 
наводяться оцінки якості та точність прогнозування, узагальнююча здатність алгоритму прогнозування. Вивчаються ефект перенавчання, 
проблема вибору складності моделі, обмеження складності шляхом регулярізації.  Значна увага приділяється методам калібровки, 
валидациї і верифікації прогнозних моделей. 

Мета та цілі 

Метою вивчення дисципліни є формування здатності до самостійної постановки та вирішення практичних завдань прогнозування на 

основі математичних методів та інтелектуальних інформаційних технологій з метою підтримки прийняття рішень в умовах 

невизначеності. 

Формат Лекції, практичні роботи, консультації. Підсумковий контроль - іспит 
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Результати навчання 

 Знання основних методів аналізу та прогнозування часових рядів з застосуванням інтелектуального аналізу даних та машинного 

навчання, їх особливостей та областей їх переважного застосування. 

 Уміння розробляти, тестувати і програмно реалізовувати прогнозуючі моделі і алгоритми. 

 Навички розв'язання типових задач прогнозування часових рядів на основі машинного навчання. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 20 год., практичні роботи – 20 год., самостійна робота – 80 год. 

Попередні 
дисципліни 

«Математична статистика», «Аналіз даних», «Машинне навчання» 

Вимоги викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Для вивчення дисципліни необхідно 
мати ПК. Працювати з навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних 
занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою забезпечення 
необхідної якості освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента 
підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Прогнозна аналітика - принципи, методи, 
засоби. 
Методи дескриптивної статистики та 
статистичні висновки. Типові моделі 
дискретних випадкових процесів. 
Статистика випадкових процесів. 

Практичне 
заняття 1 

Оцінювання параметрів розподілів 

за методом ММП. 
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 Методи дескриптивної статистики, 
статистичне оцінювання  та статистичні 
висновки. Вивчення методів статистики 
випадкових процесів. 

Лекція 2 
 

Оцінка та прогнозування 
поліноміального та сезонного тренду. 
Модель Брауна. Лінійний тренд, модель 
Хольта. Мультиплікативний тренд і 
сезонність, модель Хольта-Вінтерса. 
Адитивний лінійний тренд і сезонність, 
модель Тейла-Вейджа. 

Практичне 
заняття 2 

Дослідження алгоритмів ковзного 
середнього та експоненціального 
згладжування 
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Вивчення методів та алгоритмів 
експоненційного згладжування. 

Лекція 3 Оцінювання та прогнозування циклічної 
складової. 
Динамічний метод головних компонент, 
сингулярний спектральний аналіз (SSA). 
Побудова SSA прогнозу. 

Практичне 
заняття 3 

Дослідження алгоритмів 
структурного та сингулярного 
спектрального аналізу 
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Вивчення методів сингулярного 
спектрального аналізу та методів SSA 
прогнозу.  



Лекція 4 Регресійні прогнозуючі моделі. 
Прогнозування на основі множинної 
лінійної регресії. Мультіколлінеарность. 
Регуляризація і гребнева регресія. Функції 
втрат Вапніка і Хубера. 

Практичне 
заняття 4 

Дослідження регресійних 
прогнозуючих моделей 
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Вивчення методів множинної лінійної 
регресії та методів регуляризації. 

Лекція 5 Авторегрессійні прогнозуючі моделі. 
Модель авторегресії - змінної середньої 
(ARMA). Модель авторегресії - 
проінтегрованої змінної середньої 
(ARIMA). 

Практичне 
заняття 5 

Дослідження авторегресійних 
прогнозуючих моделей 
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 Вивчення методів прогнозування на 
основі моделі авторегресії - змінної 
середньої (ARMA) та моделі авторегресії 
- проінтегрованої змінної середньої 
(ARIMA). 

Лекція 6 Ідентифікація та оцінювання параметрів 
авторегресійних моделей 
Оцінки параметрів авторегресійних 
моделей. Оцінювання за ММП. Рівняння 
Юла- Уоркера. 

Практичне 
заняття 6 

Оцінювання параметрів 

авторегресійних моделей  
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Вивчення методів оцінки параметрів 
авторегресійних моделей.  

Лекція 7 Прогнозування на основі машинного 
навчання 
Прогнозування як задача навчання по 
прецедентах. Точність прогнозування і 
узагальнююча здатність. Ефект 
перенавчання. Крос-валідация.  

Практичне 
заняття 7 

Дослідження алгоритмів кросс-

валідації і ковзного контролю 
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Вивчення методів прогнозування на 
основі машинного навчання. 

Лекція 8 Прогнозування на основі методу опорних 
векторів. 
Метод машин опорних векторів (SVM). 
Лінійний SVM метод класифікації. 
Оптимальна розділяюча гіперплощина. 
Лінійний SVM метод регресії. Лінійні SVM - 
предиктори часових рядів 

Практичне 
заняття 8 

Розробка і дослідження  
прогнозуючих моделей, що 
навчаються. 
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Вивчення методу машин опорних 
векторів (SVM) та побудови лінійних SVM 
- предикторів часових рядів. 

Лекція 9 Нелінійні прогнозуючі моделі. 
Ядерні методи машинного навчання. 
Ядерний метод опорних векторів. Ядерні 
нелінійні SVM - предиктори часових рядів. 

Практичне 
заняття 9 

Розробка і дослідження  
нелінійних прогнозуючих моделей. 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 Вивчення методів прогнозування на 
основі ядерних методів машинного 
навчання та Ядерних нелінійних SVM - 
предикторів часових рядів.  

Лекція 10 Прогнозування багатовимірних часових 
рядів. 
Подання багатовимірних часових рядів в 
просторі станів. Дискретний фільтр 
Калмана. Прогнозування стану 
багатовимірних моделей. 

Практичне 
заняття 10 

Дослідження алгоритмів 
прогнозування багатовимірних 
часових рядів 
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 Вивчення методів прогнозування 
багатовимірних часових рядів в просторі 
станів.  
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Прогнозна аналітика - цілі, завдання, етапи. Принципи прогнозування, прогнозуючи моделі і алгоритми. Прийняття рішень на основі прогнозування. 
Оцінювання параметрів моделей тренду, прогнозування циклічного тренду, сингулярний та структурний спектральний аналіз.  Регресійні та авторегрессійні 
прогнозуючі моделі. Оцінювання параметрів, регулярізація, рідж та лассо регресії. Ідентифікація та рекурентне оцінювання параметрів авторегресійних 
моделей. Прогнозування як задача навчання по прецедентах. Функціонал емпіричного ризику, функції втрат. Оцінка якості та точність прогнозування, 
узагальнююча здатність алгоритму прогнозування. Ефект перенавчання. Проблема вибору складності моделі, обмеження складності, регулярізація.  
Прогнозування на основі методу опорних векторів. Нелінійні прогнозуючи моделі на основі ядрових методів навчання.  Калібровка, валидация і верифікація 
прогнозних моделей. Кросс-валідація. Уточнення і розгортання прогнозних моделей. 
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ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Не потребує спеціального обладнання 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
•практичні роботи: 20% семестрової оцінки; 
•самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
•залік: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»:виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до керівництва кафедри або деканату. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


