МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет
імені В.Н. Каразінз

Харківський
національний
університет
імені Б. Н. Каразіна
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ"

-методична

Харків — 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ НАУК
УКРАЇНИ

Харківський національний
Підкомісія економічної Інститут економіки і
університет імені В.Н.Каразіна
прогнозування
кібернетики науковоКиївський національний
Інститут економіки
методичної комісії
університет
промисловості
Міністерства освіти і
імені Тараса Ш евченка
Науковонауки України
Донецький національний університет
дослідницький центр
індустріальних
Харківський національний
економічний університет
проблем розвитку
Харківський національний
технічний університет «ХШ»

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
ЮНЕСКО/МПІНАН України та Міністерства освіти і науки України
Рада по вивченню продуктивних сил України

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ
КІБЕРНЕТИКИ
XIV Всеукраїнська науково-методична
конференція
8-9 жовтня 2009 р.
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Харків 2009

ft

УДК 330.46(063)
ББК65в635я431
Т 29
Т 29

Проблеми економічної кібернетики: Тези доповідей XIV
Всеукраїнської науково-методичної конференції (8-9 жовтня
2009 р. м. Харків). - Харьков.: ХНУ имені В.Н. Каразіна, 2009 295 с.

У збірнику наведено тези доповідей вчених українських та зарубіжних вищих навчальних та наукових закладів. Доповіді висвітлю
ють традиційні та нові напрямки сучасної економічної кібернетики
а також проблеми перспективи економіко-математичної освіти: економетричні моделі та методи прогнозування; моделювання неліній
ної економічної динаміки; еконофізика; прикладні моделі економіч
них систем; моделювання економічного ризику; інформаційні техно
логії та системи підтримки прийняття управлінських рішень; про
блеми підготовки фахівців з економічної кібернетики; сучасні техно
логії навчання.
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управління економікою, студентів та аспірантів.
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Чабаненко Д, л/
Черкаський національний університет
ЛАНЦЮГИ МАРКОВА З ПАМ’ЯТТЮ В ПРОГНОЗУВАННІ
[НИХ
існує послідовність дискретних
цієї послідовності можна визначити ймовірності переходу з одного
І

^

••

стану в інший. Для прогнозування
ланцюги Маркова, в яких ймовірності
стану
ланцюга
Ланцюги
узагальнення поняття
зглядається як послідовність станів. У цьому випадку моделювання
складних ланцюгів Маркова може бути проведене за допомогою апа
рату простих.
Очевидно, що існує причинно-наслідкова залежність наступно
го стану досліджуваної системи від передісторії, тобто процес є де
термінованим. Обмеженість інформації про попередні стани системи
ускладнює виявлення такої залежності, внаслідок чого можна побу
дувати тільки наближений прогноз. Тому важливо максимально виряду для
ймовірних
Для розв’язання поставленої задачі пропонується
алгоритм:
вихідних значень ряду
кретних
сигналу, тобто розбиття всіх можливих приростів вихідного
груп;

ряду дискретизованих
ланцюга
більш ймовірний стан;
Перетворення прогнозованих
прогнозних
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станів ;

Обчислення прирост,в, прогнозування та відновлення ряду „ 0
дшснити для різних значень приросту часу Ы. Для ефективного
іистання інформації, представленої в наявному часовому ряді
[озування здійснюється з різними кроками часу. Отримані про’
проходять процедуру „склеювання
різних частотних рівнях

яка поєднує множину

проводиться
додаючи на кожному кроці прогноз з більшим
приростом часу
Для ДОПОЕ
X

наближення нульового порядку у вигляді лінійного тренду
тренду
У роботі проведена апробація алгоритму на значній кількості
фінансових індексів.
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