
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Research Paper Series 
Actuarial Education and Reference Centre 

Lviv, UKRAINE 
 
 
 
 

#02-2004 
 

Modern applied time series models 
(in Ukrainian)  

 
 

by 
Andriy Olenko* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lecturers and international partners of the Centre  
contribute to the Research Paper Series 

 
 

* - lecturer or partner of the Centre 



Сучасні прикладні моделі часових рядів. 
 

А.Я.Оленко 
 

Київський університет імені Тараса Шевченка, 
механіко-математичний факультет, кафедра теорії ймовірностей та 

 математичної статистики 
 

olenk@univ.kiev.ua 
 

Ключові слова: часові ряди, моделі часових рядів, ARMA, ARCH, GARCH, ARIMA, 
гетероскедастичність, стаціонарність, волатильність, нелійні часові ряди, білінійність, 
порогова модель, TAR, марківське переключення, FAR, нейронні мережі, коінтегровані 
часові ряди. 
 
MCS класифікація: 62M10,  91В84, 62Р20, 60G07 
 

На протязі останніх десяти-п’ятнадцяти років теорія часових рядів переживає 
справжню революцію. З’явилась величезна кількість нових прикладних статистичних 
моделей, грунтовне математичне дослідження яких тільки починається. Звичайно, 
запровадження і вивчення нових моделей було обумовлене насамперед практичними 
потребами. У зв’язку з суттєво якісними змінами економічних ринків, виникненням нових 
технологій, інформаційною революцією, відповідно зміною поведінки людини і всього 
суспільства, стало зрозуміло, що потрібні нові математичні засоби для їх адекватного 
опису і прогнозування. Старі класичні методи, які базувались на припущеннях 
стаціонарності вже не відображали швидкозмінних, нелінійних процесів.  

З іншого боку, після ґрунтовного розвитку теорії стаціонарних, лінійних, гаусових 
моделей природним наступним кроком стала відмова від таких припущень, узагальнення 
отриманих результатів. Спочатку це була адаптація розробленої математичної техніки та 
засобів до моделей, які мали в собі певні елементи схожості до вже вивчених. На 
сучасному етапі з’являється все більше якісно нових моделей та методів їхнього 
дослідження. Можна вважати, що зараз ці розділи теорії часових рядів у стадії 
становлення. 

У роботі дано короткий огляд деяких сучасних прикладних моделей часових рядів. 
Перша частина - вступна, у ній описано базові класичні моделі часових рядів. У 
наступних частинах увагу зосереджено на сучасних найбільш вживаних моделях. За 
браком місця розглядаються лише найбільш важливі з практичної точки зору моделі з 
дискретним часом без обговорення методів їх вивчення. Зазначимо, що для більшості 
таких моделей існують природні аналоги у випадку неперервного часу. 

В останньому розділі містяться бібліографічні посилання на роботи по вивченню 
відповідних моделей і приклади застосувань їх до практичних задач. 

        
Загальна модель часового ряду. 

 
Класичний підхід до побудови моделі часового ряду полягає у розкладі його на 

декілька компонент, природа кожної з яких принципово відмінна від інших. Далі кожна 
складова аналізується специфічними для неї методами. Найчастіше на практиці 
розглядають розклад часового ряду  :                    ty

                                                                                         
                                                                                                                   (1) tttt xsmy ++=
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Компонента  відповідає складовій, яка змінюється повільно і називається трендом. 

Це може бути як просто стала, так і многочлен, експонента чи інша подібна функція. 
Тренд звичайно описує довготривалі тенденції явища. 

tm

Компонента  відповідає скалодовій, яка змінюється періодично і називається 
сезонною або циклічною компонентою. Ця компонента часто описує сезонні явища у 
виробництві на протязі року або економічні циклічності. Звичайно складові  та  
детерміністичні функції. 
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tm ts

За випадковість у спостереженнях відповідає . Основний напрямок розвитку теорії 
часових рядів якраз є моделювання і аналіз процесу  . 

tx

tx
 

Лінійні моделі 
 

Моделі стаціонарних часових рядів 
 

У цьому розділі ми розглянемо найпростіші моделі лінійних часових рядів. Такі 
моделі є  класичними моделями економетрики і володіння основними ідеями закладеними 
в них дає змогу зрозуміти більш  складні сучасні моделі. 

Фундаментальним поняттям теорії часових рядів є стаціонарність. Часовий ряд 
 називається стаціонарним (слабко стаціонарним), якщо середнє  та коваріація  

та  )   не змінюється зі зміною  ( для будь-якого фіксованого  ). 
Практично це означає, що по-перше спостереження   флуктують навколо деякого 
незмінного рівня і по-друге, що характер залежності між спостереженнями не змінюється 
з часом. 

}{ tx
x
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Найпростішою моделлю такого типу часового ряду є білий шум, тобто послідовність 
 некорельованих однаково розподілених  випадкових величин (які мають однакове 

середнє та дисперсію ). Будемо вважати, що  і  
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Процеси білого шуму є цеглинами для побудови більш складних економетричних 

моделей часових рядів. Розглянемо декілька з них. 
Процес {xt} рухомого середнього порядку q ( MA(q) ), будується за допомогою білого 

шуму  за рівнянням : tε
 
                                                ,                                        (2)     1 1t t t qx µ ε θ ε θ ε−= + + + +…
 
де    - деякі сталі.        1, , , qµ θ θ…
Процес {yt} авторегресії порядку p ( AR(p) ) , будується рекурентно за допомогою 

білого шуму{  і своїх попередніх значень за рівнями : }tε
 
                                       ,                                 (3) tptpttt yyyy εφφφφ +++++= −−− …22110

  



де  - деякі сталі. Для побудови ряду за такою моделлю потрібно вказати  
послідовних початкових значень , скажімо .  

pφφφ ,,, 10 … p

ty pyy ,,1 …
Змішана  модель авторегресії – ковзаючого середнього ( ARMA(p,q) ) визначається 

рівнянням : 
 

                          .            (4) 0 1 1 2 2 1 1t t t p t p t ty y y yφ φ φ φ ε θ ε θ ε− − − −= + + + + + + + +… … q t q−

 
Для стаціонарності такої моделі потрібно, щоб корені рівняння  
 
                                                  1                                             (5) 02
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задовольняли вимогу 0≠z . Для цього випадку ARMA процеси добре вивчено. Детально 
розроблена техніка їх ідентифікації та прогнозування. Такі ARMA моделі стали 
класичними для різноманітних мікро та макропоказників. 
 

Моделі з одиничним коренем. 
 

В багатьох прикладних  задачах з даних відразу стає зрозуміло, що припущення про 
фіксований рівень середнього часового ряду хибне. Однією з найбільш поширених 
моделей часового ряду для опису такого типу нестаціонарності є модель з одиничними 
коренем. Така модель виникає, якщо розглянути ARMA(p,q) процес (4) і дозволити 
многочлену (5) мати одиничний корінь. Найпростішим прикладом такого процесу є 
випадкове блукання   

ttt yy ε+= −1 . 
 
Якщо порядок одиничного кореня в (5) , то маємо ARIMA(p,d,q) модель. d
Моделі такого типу, крім змінного середнього, мають багато інших цікавих 

властивотей, наприклад - довгу пам’ять ( з часом залежність між спостереженнями 
зменшується повільніше ніж у випадку стаціонарних моделей). 

 
Моделі з довгою пам’яттю. 

 
Побудова графіка емпіричної кореляційні функції для багатьох показників, зокрема у 

фінансах , часто демонструє характер повільного спадання її значень до нуля. Це явище 
довгої пам’яті, як уже зазначалось, може описуватись ARIMA процесами. Більш загальна 
модель, яка зараз починає все ширше застосовуватись, це ARFIMA(p,d,q) процес, який 
узагальнює ARIMA(p,d,q) на випадок нецілих . Для цього вводимо оператор зсуву , 
який діє на  так :     
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Якщо часовий ряд { }td xB)1( −  є ARMA(p,q)  процесом, то кажуть, що  
описується ARFIMA(p,d,q) моделлю. 

}{ tx

 
 

Моделі часових рядів зі змінною волатильністю. 
 

У багатьох реальних задачах дослідника цікавить не лише вивчення та передбачення 
рівня (середнього) часового ряду, але і волатильність (дисперсія) показників. Скажімо для 
розглянутого процесу AR(p) (3) : 

 
0 1 1t t p t px x xφ φ φ ε− −= + + + +… t  

 
без одиничних коренів легко отримати оптимальний лінійний прогноз рівня  за 
спостереженнями : 

tx
…,, 21 −− tt xx

 
ptptt xxx −− +++= φφφ …110ˆ . 

 
Проте в багатьох реальних задачах волатильність такого ряду не є сталою. 

Наприклад для електронних торгів вона змінюється на протязі доби, у сезонному 
виробництві –  на протязі року, інвестори від більш ризикових акцій (з більшою 
волатильністю) очікують вищі дивіденди як компенсацію. Для опису змінної 
волатильності одним із найпопулярніших сучасних класів моделей є 
гетероскедастичність. 

 
 

Авторегресійна умовна гетероскедастичність. 
 

Основна ідея умовної гетероскедастичності полягає у описі білого шуму (ε  з 
рівняння (3)  процесу AR(p)) знову ж за допомогою процесу авторегресії. Оскільки ми 
зацікавлені у змінній волатильності, то авторегресійна модель розглядається не для , а 
для . 

t

tε
2
tε
Кажуть, що   авторегресійний умовно гетероскедастичний процес порядку m  

(ARCH(m) ), якщо він задовольняє рівняння  
tε

 
                                       ,                               (6) tmtmttt w+++++= −−−
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де  - білий шум,  - сталі. tw mααα ,,, 10 …

Досить часто зустрічається інше визначення  ARCH(m) процесу: 
 
                                                          ttt vh ⋅=ε                                                                 (7)  

 
де  - незалежні однаково розподілені випадкові величини з нульовим середнім та 
одиничною дисперсією , а  визначається за формулою  

tv
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У сучасній журнальній літературі можна знайти величезну кількість різноманітних 
узагальнень ARCH процесу, які використовують для певних класів прикладних задач. 
Розглянемо деякі з них. 

 
Узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастична модель. 

 
Кажуть. що  - узагальнений авторегресійний умовно гетероскедастичний 

процес ( GARCH(r,m)), якщо він описується рівняннями : 
tε

 

ttt vh ⋅=ε    , 
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де - сталі, а v  - такі як в (7). mr ααδδδ ,,,,,, 110 …… t

Коефіцієнти   вибирають такими, щоб ARMA процес  був 
без одиничного  кореня. Якщо ж  

mr ααδδδ ,,,,,, 110 …… 2
tε
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i
i αδ  

то - процес з одиничним коренем. Відповідну модель називають інтегрованим GARCH 
і позначають IGARCH. 

2
tε

 
ARCH в середньому. 

 
Для моделювання таких ситуації в фінансах, коли більш ризикові цінні папери дають 

більший прибуток у середньому, була запропонована нова регресійна модель ARCH в 
середньому (ARCH-M) яка задається рівняннями (7), (7') і  

 
                                                                                                               (9) tttt hxy εδβ ++′=

 
де  - вектори, - сталі. β,tx βδ ,

Вплив волатильності   на рівень часового ряду  визначає параметр . tε ty δ
 

Моделювання ефекту важеля. 
 
Часовий ряд  в (7) задається експоненційної GARCH (EGARCH) моделлю, якщо 

 описується рівнянням : 
tε

th
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В такій моделі параметр  дає змогу ввести ефект асиметрії. При 0c  рівні за 

модулем додатні та від’ємні  значення  мають однаковий вплив на волатильність. При 
 позитивні значення    збільшують волатильність менше ніж негативні. Такою 

моделлю можна описувати відомий в економіці ефект важеля – різке зниження цін акцій 
веде до більшого збільшення ризикованості акцій ніж збільшення їхньої ціни. 
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Ще одна модель для опису асиметрії базується на заміні других степенів  на 
квадратичні функції від . В такій квадратичній ARCH (QARCH) моделі  
визначається рівнянням:  

it−ε

thit−ε
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Параметри  та  мають обиратись так, щоб значення  були невід’ємними. iα

∗
iα th

Інша GARCH модель для ефекту важеля задає  рівнянням: th
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де )  - функція Хевісайда  : (⋅I
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Нелінійна модель волатильності. 

 
Для внесення нелінійності в авторегресію для визначення волатильності 

застосовують степеневе перетворення. Таку модель часового ряду називають нелінійною 
ARCH(NARCH). В ній  

                                 δδδδ εεαεαα
1

22
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2
110 ))()()(( mtttt −−− ++++= …h                             (14) 

 
де  для i  - сталі. 0 m,,2,1 …=,0, 0 ≥> iααδ
 
 

Нелінійні моделі. 
 

Майже всі моделі, які розглядались раніше носили лінійний характер, тобто могли 
бути переписані, взагалі кажучи у вигляді: 

                                                         ,                                                    (15) ∑
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де  - сталі , {  - білий шум. …,,, 10 ψψµ }tε
Нелінійна модель, подає значення часового ряду в момент  ( скажімо ціну акцій ) 

як деяку нелінійну функцію  від білого шуму ( попередніх надходжень інформації ) 
t tx

f
 
                                                                                                             (16) ),,( 1 …−= ttT fx εε
 
Специфікація функції  веде до цілого ряду сучасних прикладних моделей. 

Розглянемо деякі з них.  
f

 
Білінійна модель. 

 
Легко зрозуміти, що лінійна модель (15) може розглядатись як апроксимація моделі 

(16) при розкладі функції  в ряд Тейлора з обмеженням лише членами першого порядку.  f



Білінійна  модель є природним узагальненням , якщо для покращення апроксимації 
включити члени другого порядку з розкладу . В цьому разі матимемо таке зображення 
нашого ряду:  

f
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де  - сталі, та  - невід’ємні цілі числа. ijji βθφ ,, mqp ,,  s
 

Порогова авторегресійна молель. 
 

Однією з перших класичних моделей, якими намагались описати змінне середнє була 
шматково-лінійна модель. У ній припускалось, що весь період спостережень може бути 
розбитий на певні проміжки часу, спостереження на яких описуються лінійними 
регресійними моделями. Для покращення лінійної апроксимації до реальних процесів 
зараз застосовується цілий ряд, так званих, порогових моделей. Узагальнення тут 
відбулось як у напрямку відмови від простої лінійності, так і в більш  гнучкому механізмі 
переключення від одного режиму до іншого.  

Часовий ряд  породжується самозбуджуючою  TAR (SETAR) моделлю з k 
режимами та пороговими змінними , якщо  
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де } - дійсні числа такі, що  . 

 - набір білих шумів, які незалежні для різних . Індекс  використовується для 
специфікації режиму.  
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Гладка перехідна модель 

 
До багатьох прикладних даних попередня модель не може бути застосована, оскільки 

її умовне математичне сподівання не має необхідної гладкості в порогах . Щоб 
уникнути такого недоліку використовують гладкі перехідні AR (STAR) моделі. У цьому 
разі процес  задовольняє рівняння  
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де - параметр затримки,   і  - параметри керування моментом та шкалою в 

моделі переходу,  - деяка гладка функція переходу. На практиці часто логістична, 
експоненційна чи  функція розподілу. 
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Модель з марківським переключенням. 

 
Неперіодичне переключення між різними станами в багатьох економічних явищах 

спонукало до виникнення і вивчення нового класу моделей з переключенням. Нехай - 
двостановий марківський ланцюг зі значеннями в }{ . Кажуть, що  породжений MSA 
моделлю, якщо  
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де  та  - незалежні між собою білі шуми. t,1ε t,2ε

 
            Моделі з функціональними коефіцієнтами.  

 
Останні досягнення в непараметричних методах дали змогу ослабити параметричні 

обмеження, які часто неявно є в нелінійних моделях. Звичайно на практиці тепер 
непараметричні методи використовуються для вибору параметричної нелінійної моделі, 
яка вже потім детально досліджується. 

Розглянемо дві такі моделі. 
Кажуть, що  - процес авторегресії  з функціональними коефіцієнтами (FAR), 

якщо він задовольняє рівняння  
tx
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де  Стандартні вимоги до функцій  - неперервність та двічі 
диференційованість. 

1 1( ,..., ).t t tX x x− − −= }{ if

Така модель не є адитивною, що ускладнює дослідження її властивостей і роботу з 
нею. Скажімо для методів зглажування це веде до багатовимірного зглажування, яке 
важко здійснювати. В той же час адитивні моделі вимагають зглажування нижчих 
розмірностей, що спричинило велику популярність їх у практиків. 

Поєднанням нелінійності з адитивною структурою є нелінійна адитивна 
авторегресія (NAAR). Відповідний процес  визначається рівнянням tx
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На практиці ж (коли часто цікавлять лише певні показники без ґрунтовного 

теоретичного дослідженні моделі) останні досягнення в MCMC методах дали змогу 
використати достатньо складні моделі. Одним з таких класів є нелінійні моделі простору 
станів: 

                         ,              ,                                            (23) tttt uSfS += − )( 1 tttt Sgx ε+= )(
 

де ,  - відомі функції, що визначаються невідомими параметрами, - вектор 
станів, u - векторний білий шум, - білий шум незалежний від u . 
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Нейроні мережі 

 
Одним з найактуальніших методів дослідження в сучасному аналізі часових рядів є 

нейроні мережі. Методи такого дослідження можна розглядати як напівпараметричні. 
Схема найпростішої нейроної  мережі зображена на рисунку: 
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Вхідні вузли зв’язані з вузлами (нейронами) в прихованому рівні (структуру якого 

неможливо спостерігати безпосередньо). Кожен нейрон зв’язаний з вихідним вузлом. На 
рисунку зображено найпростішу нейрону мережу з єдиним прихованим рівнем і 
одностороннім напрямком передачі інформації. Звичайно на практиці розглядають  
мережі з більш складною структурою. 

Нехай  - стан i-того вхідного вузла. Тоді мережа активізується та стан j-того 
нейрона в прихованому рівні визначається так: 
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де  - деяка функція активації,  називають зміщенням,  - вагові коефіцієнти, а 

означає суму по всіх вхідних вузлах, які впливають на j-й нейрон. 
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 Стан вихідного вузла визначається як 
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На практиці часто використовують логістичну функцію 
)exp(1

)exp()(
z

zzf j +
=  як 

функцію активації нейронів, а функцію Хевісайда (13) як функцію активації вихідного 
вузла. 

Застосування нейронної мережі здійснюється у два етапи. Спочатку розглядають 
тренувальний часовий ряд , де  - вектор входів,  - часовий ряд, який 
становить інтерес. На його базі будується нейрона мережа і оцінюються її параметри. На 
другому етапі побудована мережа використовується для прогнозування і перевірки 
точності передбачення. 

{ },...,1),,( Ttxy tt = tx ty

 
Векторні часові ряди 

 
Зрозуміло, що в більшості прикладних економічних, фінансових, соціологічних 

дослідженнях інтерес становить не один, а цілий набір характеристик, показників. Тому 
природним узагальненням є моделі векторозначних часових рядів. Такі ряди 
складаються з сукупностей одновимірних часових рядів як компонентів загальної моделі. 

Більшість з моделей, які розглядались раніше можуть бути прямо узагальнені на 
багатовимірний випадок. Потрібно лише розуміти процеси , ,  як векторні, tx ty tε



відповідні коефіцієнти як матриці, а функції – як певні функції над векторами чи 
матрицями. Проте при таких узагальненнях потрібна особлива увага. Оскільки 
компоненти векторозначного часового ряду часто залежні між собою, то навіть 
найпростіше узагальнення одновимірної моделі іноді веде до розробки принципово нових 
методів для її обробки та дослідження. 

Ми опишемо лише одну модель векторного часового ряду, яка не є простим 
формальним узагальненням одновимірних моделей, розглянутих раніше. 

 
Коінтегровані часові ряди. 

 
Векторний )  процес  називається коінтегрованим часовим рядом, якщо 

кожна його компонента зокрема – нестаціонарний ряд з одиничним коренем  та існує 
ненульовий вектор  такий, що  - стаціонарний. (  означає, що сам ряд  
нестаціонарний, але ряд  є стаціонарним). 
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Такі ряди виникають в багатьох задачах де кожен з показників нестаціонарний, а 

проте існує тісний зв’язок (взаємовизначення) одного показника через інші. Скажімо, 
курси кожної з кількох валют зокрема – нестаціонарні процеси, але різниця їх 
(домножених на певні сталі коефіцієнти) часто незначно флуктує навколо нуля і може 
розглядатись як стаціонарна.  

На практиці, особливо в економічних, демографічних задачах (де є експоненційні 
тенденції чи мультиплікативні моделі) ряди зводяться до розглянутих моделей 
логарифмуванням.  

 
 
                                Коротка бібліографія 
 
Класичній теорії стаціонарних часових рядів присвячено величезну кількість книг. 

Обмежимось посиланням лише на три з них [1, 2, 3] де можна знайти достатньо повну 
бібліографію. 

Гарним вступом до теорії часових рядів з одиничним коренем з посиланням на 
класичні роботи є книга [1]. Її часто розглядають як “біблію” класичної теорії часових 
рядів. Різноманітні властивості ARIMA процесів обговорюються і в [2].  

Першою з монографій про випадкові процеси з довгою пам’яттю є книга [5]. 
Різноманітні властивості ARCH процесів, їх узагальнення та чисельні посилання на 

журнальні джерела можна знайти в [6, 7]. 
Гарним вступом до різних аспектів теорії нелінійних часових рядів можуть слугувати 

монографії [9, 10]. 
Огляд методів дослідження білінійних моделей та їх властивостей подано в [11]. 
Посилання на недавні роботи з теорії порогових моделей можна знайти в [12, 13], а 

на гладкі перехідні моделі в [14]. 
Обговорення MSA міститься в [1]. 
Моделі з функціональними коефіцієнтами досліджувались в [15]. 
MCMC методи в застосуванні до загальних нелінійних моделей продемонстровано в 

[16]. 
Початковий огляд статистичних аспектів нейронних мереж можна знайти в [17, 18]. 
Опис моделі коінтеграції і чисельні посилання на журнальні публікації про неї 

містяться в [19, 20].     
Моделі, які найбільше поширені в економіці та фінансах з реальним прикладами 

застосування обговорюються в [8, 21]. 
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