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Обсяг дисципліни: ___ кредити ECTS 124 годин. 

Лекцій: 32 годин. 

Практичних занять: 16 годин. 

Форма контролю: іспит. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»:  

6 семестр. 

Мова викладання: українська 

Мета Забезпечити підготовку фахівців в галузі прикладної математики, 

здатних формулювати, розв’язувати та узагальнювати практичні задачі у 

своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та 

спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук, 

розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати 

відповідне програмне забезпечення. 

 

Компетентності 1. Здатність математично формалізувати постановку 

завдання, перевіряти коректність постановки. 2. Здатність обирати та 

застосовувати математичні методи для розв’язання практичних задач 

дослідження, моделювання, проектування, керування, прогнозування, 

прийняття рішень. 3. Здатність розробляти алгоритми та структури даних, 

програмні засоби та програмну документацію для дослідження часових рядів. 

6. Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, 

аналізу та обробки даних, обчислювального експерименту, розв’язання 

формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів. 

 

Результати навчання В результаті вивчення дисципліни студент 

зобов'язаний 1. Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної 

предметної галузі; формулювати їх математичну постановку та обирати 

раціональний метод вирішення; розв’язувати отримані задачі аналітичними 

та чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих 

результатів. 2. Поєднувати методи математичного та комп’ютерного 

моделювання з неформальними процедурами експертного аналізу для 

пошуку оптимальних рішень. 3. Розв’язувати окремі математичні і практичні 

задачі в міждисциплінарних галузях: соціології, економіці, екології та 

медицині. 4.  Використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні 

продукти та програмні системи комп’ютерної математики. 5. Вибирати 

методи та алгоритми розв’язання математичних задач теорії часових рядівх, 

прогнозування. 



Теми що розглядаються  

Тема 1. Первиннi основнi вiдомостi про часовi ряди.  

1.1. Поняття часового ряду. Генезис даних часового ряду, завдання і 

цілі дослідження тимчасових рядів.  

1.2.Методи згладжування часового ряду 

1.3. Аналітичні методи виключення детермінованноі складової.  

1.4. Узагальнена модель регресії з автокорельованими залишками 

1.5. Сингулярно-спектральний аналіз 

1.5. Методика дослідження структури часового ряду методом 

 спектрального розкладаннч 

 

Тема 2 Стацiонарнi часовi ряди. 

2.1. Часовий ряд, як дискретний випадковий процес. Основні  

характеристики випадкових процесів. 

2.2. Стаціонарність випадкових процесів. Види стаціонарності. 

2.3.  Автокореляційна функція і приватна автокореляційна функція. 

Тема 3  Моделi cтацiонарних часових рядiв. 

3.1. Моделі авторегресії  AR(р) і їх иденти-фікація  

3.2. Моделі ковзаного середнього MA(р,q) і їх ідентифікація.  

3.3. Моделі авторегресії-ковзаного середнього ARMA(р,q). 

Автокореляційні і приватні автокореляційні функції  

3.4. Оцінювання коефіцієнтів процесів ARMA(p,q). Інформаційні\ 

 Критерії 

 

Тема 4 Моделi неcтацiонарних часових рядiв. 

4.1. Нестаціонарні часові ряди. Підхід Бокса-Дженкинса до визначення 

 міри інтеграції часового ряда  

4.2. Методи дослідження сезонності часового ряду  

4.3. Три моделi сезонностi 

 

Тема 5 Коiнтеграцiя часових рядiв. 

5.1 Багатовимірні часові ряди. Основні моделі 

5.2. Тест Дикки-Фуллера на наявність одиничних коренів(Unit Root 

 Tests) 

. Одиничні корені і структурні зрушення.  

5.3. Методика дослідження типу нестаціо-нарності часового ряду TSP 

 або DSP  

5.4. Авторегресійні моделі з розподіленими лагами. Поняття 

 экзогенности  

5.5. Моделі корекції помилки. Причинність по Грэнджеру(Granger 

 Causality). 

 

Тема 5 Фрактальні часові ряди 

6.1 Визначення фрактальності 

6.2. Аналіз Г. Херста. 



6.3 Індекс фрактальності 

Форма та методи навчання При викладанні дисципліни «Часові ряди»  

передбачено застосування активних та інтерактивних методів навчання 

лекцій, практичних занять у активній формі, колективного обговорення 

задач. Ефективність навчального процесу виявляється у; розвитку здібностей 

до аналізу і логіки. 

 

Методи контролю. Поточно-модульний контроль здійснюється та 

оцінюється за двома складовими: практичний модульний контроль і 

лекційний (теоретичний) модульний контроль. Оцінка за практичну 

складову модульного контролю виставляється за результатами оцінювання 

знань студента під час првктичних занять, виконання завдань для самостійної 

роботи згідно з графіком навчального процесу. 

Оцінювання і перевірка знань студента проводиться в таких формах: 

1. На кожному занятті контролюється присутність студента; 

2. Перевірка та оцінювання знань студента під час проведення практичних 

занять. 

3. Оцінювання виконання завдань для самостійної роботи. 

4. Проведення поточного модульного контролю (практичного та лекційного). 

5. Проведення екзамену. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Самостійни 

роботи 

колоквіуми Іспит 
Сума 

30 20 30 20 100 

 

 

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

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 
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Голндина Н.Э. Метод «Гусеница-SSA»: анализ временных рядов: Учебное 

пособие. – СПб., 2003.-87с. 

 

 

Допоміжна література 

13. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические 

методы в экономике. Учебник. – М., “Дело и сервис” , 2004. – 368 с. – 

(Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова) 

15. Mathcad. Руководство пользователя.- М.: "Филинъ", 1997. 

 



 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

 

1. http://chaos.phys.msu.ru/loskutov/PDF/Lectures_time_series_analysis.pdf 

 

2.http://www.socd.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/afanasev_v.n._yuz

bashev_m.m._analiz_vremennyh_ryadov_i_prognozirovanie._2001.pdf 

 

3. https://pokrovka11.files.wordpress.com/2011/12/emetrix_time_series.pdf 

 

4. http://www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserstarchenko.pdf 

 

5. http://sernam.ru/book_boks1.php?id=13 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

1. Аналіз даних 1. .Фінансова математика 

2. Випадкові процеси  

 

Провідний лектор:доц. Гардер С.Є.  __________________ 
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 
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