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міжнародного бізнесу з боку держави. Якщо країни об'єднають свої зусилля, то 
незабаром можна буде спостерігати стабільні бізнес-відносини між державами. 

 
Список використаних джерел:

.  ардак . ерспектив  развития современного бизнеса  . . ардак  енеджмент 
и менеджер.  .   .  . . 

.  ардак . . правління розвитком бізнесу в умова  глобаліза ії економіки  . . ардак  
вропе ськи  вектор економі ного розвитку  зб. наук. пра ь.  .  ип.  .  
. . 

К. е. н. Макарчук О. Г.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)

ПРОГНОЗУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
 НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ВЕКТОРНОЇ АВТОРЕГРЕСІЇ

ективним засобом дослідження закономірносте  со іально-економі ни  
явищ та про есів є моделювання. кономіка, як наука про об'єктивні законо-
мірності розвитку суспільства, пості но використовує різні кількісні аракте-
ристики, акумулюю и при ьому застосування ти  и ін и  математи ни  
методів.  то  же ас турбулентність економі ни  про есів спри инила наукову 
активність у напрямку застосування та розвитку математи ного інструментарію. 
а сьогодні в економі ні  нау і математи на модель стає на е ективні им 

інструментом для дослідження та прогнозування розвитку економі ни  про есів та 
явищ. она являє собою внутрі ньо замкнуту систему математи ни  співвід-
но ень, яка є дієвим інструментом відтворення певного класу якісни  або 
кількісни  унк іональни  арактеристик, властиви  економі ному про есу и 
явищу, яки  вив ається .

одель векторної авторегресії    є системною 
кореля і но-регресі ною моделлю, яка може розглядатись як гібридна модель, 
що поєднує можливості симультативного та авторегресі ного моделювання .

наліз тісноти зв язку між вибраними асовими змінними може свід ити 
про те, що вони впливають один на одного. ри ьому для зді снення моде-
лювання та прогнозування потрібно використовувати методологію моделі , 



 

92

Том 8
 
як альтернативу класи ні  множинної моделі взаємозалежни  рівнянь. сновна 
орма моделі  виглядає наступним ином ормула 𝑥 = 𝐴 𝑑 + ∑ 𝐴 𝑥 + 𝑒 ,      

де 𝑥 = 𝑥1 ,… . . 𝑥   вектор спостереження за пото ними зна еннями змінни  𝑑 = 𝑑 ,… . . 𝑑   вектор  детерміністи ни  компонент рівняння
A   матри я параметрів , векторни  змінни   
Ai  матри я параметрів із затримкою змінни  вектора , де максимальна 

затримка змінної дорівнює  𝑒 = 𝑒 , … . . 𝑒  – вектори зали ків рівнянь моделі. 
ектор зали ків рівняння моделі повинен задовольняти припущенню  

нульова середня, пості на дисперсія, відсутність автокореля ії, тоді як кова-
ріа ія між зали ками окреми  рівнянь може бути відмінною від нуля. орядок 
лагу  повинен бути обрани  таким ином, щоб відображати природні взаємо-
дії. априклад, для квартальни  дани  порядок лагу повинен бути мен им за 
отири, а також відсутність автокореля ії.

інки методу на мен и  квадратів моделі векторної авторегресії можуть 
мати бажані властивості ли е тоді, коли асові ряди змінни  спостережень 
є ста іонарними.  випадку неста іонарни  інтегровани  асови  рядів 
модель  може бути застосована для пер и  різни ь або, коли змінні ко-
інтегрують, то слід використати векторну модель коригування помилок  

    .
сновною проблемою у випадку при инни  моделе  є необ ідність зді с-

нювати прогнозування о інок екзогенни  змінни  для отримання прогнозу. е 
є одним з основни  джерел помилок при прогнозуванні. авіть на краща мо-
дель може дати погані прогнози, якщо і зна ення невірні. рогнозування на 
основі моделе   позбавляє ієї проблеми, якщо елементи вектора d по-
сті на, змінна асу та подві ні змінні  є єдиними екзогенними змінними моделі 

. е робить модель  дуже зру ним інструментом для прогнозування. 
 випадку існування екзогенни  змінни  у моделі, необ ідно також зді снити 

ї  прогноз під ас моделювання.
ри ьому особливостями моделювання за допомогою -моделе  є такі 
змінні рівнянь -моделі залежать не ли е від власни  лагови  

зна ень, а  від лагови  зна ень ін и  змінни , що вклю ені до моделі  
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оскільки -модель містить у праві  астині ли е лагові змінні, тоб-
то відомі зна ення змінни , о інювання параметрів моделі можна зді снювати 
методом на мен и  квадратів  

отримання адекватні ого прогнозу за допомогою -моделе , 
порівняно із симультативними моделями.  

Список використаних джерел:
. ук . . оделювання динаміки основни  показників економі ної діяльності домо-

господарств країни  . . ук, . . дрок  ізнес-ін орм.  .  .  . . 
. атемати ні методи та моделі для магістрантів з економіки. ракти ні застосування  

нав . посіб.  .  ентр у бової літератури, .   с. 
.           ., 
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К. ф.-м. н. Огліх В. В., Колодяжний І. М.
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
В УМОВАХ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 
ьогодення, в контексті євро інтегра і ної динаміки країні вимагає на-

дання особливої уваги стратегіям ра іонального управління підприємством 
і використання су асни  інструментів стратегі ного розвитку.  умова  пості -
ної конкурентної боротьби, а також ускладнення виробни о-те ні ни  систем, 
су асні підприємства зму ені за матися пості ним покращенням своєї діяль-
ності, зна одженням усі  можливи  стратегі  унк іонування. б рунтовани  
вибір таки  стратегі  дає максимально прибуткове унк іонування. дним із 
ме анізмів яки  дозволяє е зробити є  про есни  під ід до керування під-
приємством, яки  передба ає розгляд ого діяльності як комплексу бізнес-про-
есів з подаль им застосуванням методики моделювання та аналізу . 

азви а  підприємства унк іонують в обстанов і того, що ін орма ія 
в економі ні  системі не є повною та доступною всім без винятку економі ним 
агентам, а про ес отримання не є безко товним. ід так, при няті ними рі ення 
засновані ли е на доступні  ін орма ії, а не повному її обсягу, що суттєво 


