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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах загальної економічної нестабільності та 

існування міждержавних конфліктів у світі відбуваються масштабні фінансово-

економічні кризи, які призводять до значного ускладнення динаміки розвитку 

фінансових та економічних процесів (ФЕП) і виникнення ризиків втрат як на 

рівні окремих держав, так і на міжнародному рівні. Це стосується, зокрема, 

української економіки та фінансового ринку, на якому фінансові процеси 

загалом та системи ризик-менеджменту знаходяться на відносно ранній стадії 

свого становлення. Внаслідок цього розвиток практично всіх ФЕП має сьогодні   

нелінійний нестаціонарний характер, що проявляється у виникненні складних 

детермінованих і стохастичних трендів, значних змін у часі їх дисперсії та 

режимів функціонування фінансово-економічних систем у цілому. Всі згадані 

особливості розвитку зумовлюють необхідність створення нових структур 

математичних моделей для опису динаміки ФЕП та їх дисперсії, розробки 

нових та модифікації існуючих методів оцінювання параметрів і методів 

оцінювання фактично існуючих ризиків втрат. Таким чином, виникає 

необхідність удосконалення існуючих та створення нових інформаційних 

технологій математичного моделювання і прогнозування нелінійних 

нестаціонарних процесів в економіці та фінансах з метою підвищення якості 

управління цими процесами та можливими ризиками.  

Значну частину сучасних фінансово-економічних задач можна 

проаналізувати і розв’язати за допомогою статистичних даних у формі часових 

рядів, які є у більшості випадків нелінійними та нестаціонарними. Важливим 

напрямом досліджень є моделювання динаміки фондового і валютного ринків 

та відповідних фінансових ризиків з використанням волатильності, тобто міри 

їх мінливості, яка визначається умовною дисперсією тa вiдпoвiдним 

стaндaртним вiдхилeнням дoслiджувaнoгo процесу. Метою моделювання 

волатильності є знаходження високоякісних оцінок її прогнозів для докладного 

вивчення фактичних режимів функціонування ФЕП, різних аспектів доходності 

ринкових інструментів і подальше використання цього параметра для 

оцінювання і менеджменту різноманітних фінансових ризиків втрат.  

Актуальним напрямом сучасних досліджень є побудова моделей, які б з 

найбільшою адекватністю відповідали фактичній поведінці фінансових 

процесів, а також необхідність підвищення якості прогнозів. Це приводить до 

необхідності створення нових класів моделей і до модифікацій вже існуючих. 

Таким чином, побудова і дослідження характеристик математичних моделей, 

які адекватно описують динаміку сучасних фінансово-економічних процесів – 

це актуальна проблема. 

Аналіз публікацій з оцінювання і прогнозування волатильності фінансових 

інструментів, а також подальшого практичного використання отриманих 

результатів для оцінювання ризиків свідчить про те, що ця галузь досліджень 

інтенсивно розвивається в Україні і за рубежем. В Україні значний вклад у 

розв’язання згаданих проблем внесли кілька наукових колективів. Так, загальна 

системна методологія аналізу ризиків викладена в роботах академіка М.З. 
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Згуровського і професорів Н.Д. Панкратової, В.Д. Романенка, В.Є. Снитюка. 

Розробка сучасних інформаційних технологій, створення систем підтримки 

прийняття рішень, розробка імітаційних моделей та автоматизація процесів 

управління здійснюються професорами О.А. Павловим, Н. Б. Шаховською,  

В.В. Вишнівським, О.А. Машковим, О.В. Барабашом, В.А. Савченком, О.Ю. 

Ільїним, В.І. Єсіним  та іншими. Роботи у сфері аналізу  портфельних ризиків 

належать Г.М. Марковіцу, Д. Тобіну, Ю.П. Зайченку, В.М. Подладчікову та ін. 

Задачі математичного моделювання і прогнозування нестаціонарних процесів 

розглядаються у роботах академіка О.Г. Івахненка, професорів О.Г. 

Наконечного,  В.С. Степашка, Т.Є. Рака, Л.Н. Беркман, І.Ю. Субача та інших.  

Проблематика, пов’язана з аналізом нестаціонарних процесів та побудовою 

алгоритмів оцінювання і прогнозування вартості фінансових інструментів з 

використанням інформаційної технології (ІТ) і систем підтримки прийняття 

рішень (СППР),  розглянута в роботах зарубіжних вчених: Engle R., Bollerslev 

T., Nelson D., Shepard N., Kim S., Ширяєва  А.М. та багатьох інших.  

Існуючі інформаційні СППР (ІСППР) нe мiстять зaсoбів aдaптaцiї тa 

необхідного для практики пoглиблeнoгo aнaлiзу якoстi мoдeлeй тa прогнозів; 

недостатньо використовуються можливості сучасних інформаційних 

технологій.  

Розроблена ІСППР, яка є чaстинoю iнфoрмaцiйнoї тeхнoлoгiї, 

характеризується універсальністю застосування та розширенням її 

функціональних можливостей, спрямованих на створення моделей нових 

структур для розв’язання практичних задач моделювання, прогнозування 

розвитку нестаціонарних процесів та оцінювання супутніх фінансових ризиків. 

Таким чином, існує протиріччя між принциповою можливістю розроблення 

високоефективних ІСППР, які характеризуються універсальністю застосування 

та розширенням функціональних можливостей, що спрямовані на створення 

моделей нових структур для розв’язання практичних задач моделювання, 

прогнозування розвитку нестаціонарних процесів та оцінювання супутніх 

фінансових ризиків і недостатньою ефективністю існуючих ІСППР, які не 

мiстять зaсoби aдaптaцiї тa необхідний для практики пoглиблeний aнaлiз якoстi 

мoдeлeй і прогнозів.  

Для розв’язання вказаного вище протиріччя в дисертації поставлена та 

розв’язана нова науково-прикладна проблема розробки моделей, методів та 

інформаційної технології прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і 

супутніх ризиків в умовах невизначеності розвитку фінансових та економічних 

процесів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційні дослідження виконувались в рамках науково-дослідних робіт: 

НДР «Розробка інструментальних засобів для прогнозування стану екологічних 

систем» (№ 0112U001104);  НДР “Розробка методології системного аналізу, 

моделювання та оцінювання фінансових ризиків” (№ 0115U000356), 2015 – 

2016 р.р. 3) НДР “Розробка математичних моделей та інформаційних 

технологій прогнозування нестаціонарних фінансових процесів та ризиків 
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методами інтелектуального аналізу даних” (№ 0115U005473), 2016-2017 р.р. (У 

всіх роботах автор була виконавцем).  

Метою роботи є підвищення якості оцінок прогнозів волатильності і 

оцінювання ринкових фінансових ризиків (можливих втрат) з використанням 

обчислених прогнозів для нестаціонарних фінансових процесів і супутніх 

ризиків в умовах невизначеності розвитку фінансових та економічних процесів. 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі вирішені  такі 

наукові завдання: 

― виконано аналіз відомих структур моделей гетероскедастичних 

процесів (ГСП), можливості застосування моделей волатильності для 

оцінювання фінансових ризиків, а також методів та ІТ реалізації вказаних 

моделей; 

― розроблено нові структури моделей ГСП, які забезпечують 

підвищення якості оцінок прогнозів волатильності і точності оцінювання 

фінансових ризиків, а також. запропоновано гібридний метод структурно-

параметричного синтезу МГУА-нейронних мереж з використанням 

еволюційних обчислювальних методів для розв’язання задач прогнозування 

нестаціонарних часових рядів; 

― запропоновано робастний оптимальний фільтр Калмана для 

оцінювання станів нелінійних нестаціонарних процесів (ННП) у галузі 

економіки і фінансів та виконано параметричний синтез фільтра Калмана для 

прогнозування нестаціонарних часових рядів, які (фільтри) створено в рамках 

запропонованої ІТ, і, відповідно, забезпечують згладжування оцінок 

волатильності та використовують еволюційні обчислювальні методи і навчання 

з підкріпленням; 

― розроблено метод оцінювання параметрів моделей волатильності за 

методом Монте-Карло для марковських ланцюгів та реалізовано алгоритм 

прогнозування ГСП за допомогою синтезованих поліноміальних мереж; 

― розроблено метод оцінювання ринкових фінансових ризиків з 

використанням оцінок прогнозів волатильності, знайдених за модифікованими 

моделями ГСП; 

― розроблено метод оцінювання операційних актуарних ризиків з 

використанням розробленої моделі у вигляді багатовимірного розподілу 

можливих втрат; 

― розроблено та реалізовано програмно ІТ з використанням 

запропонованої СППР для прогнозування ННП та оцінювання фінансових 

ризиків, виконано оцінювання прикладних можливостей застосування ІТ 

шляхом моделювання реальних ННП на основі статистичних даних. 
Об'єктом досліджень є  інформаційні процеси побудови математичних 

моделей нелінійних нестаціонарних (гетероскедастичних) процесів в економіці 

та фінансах та їх застосування до оцінювання ринкових і операційних 

фінансових ризиків. 
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Предметом досліджень є методи моделювання і прогнозування нелінійних 

нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків. 

Методи досліджень: використані положення теорії ймовірностей і 

математичної статистики, теорії оцінювання і оптимальної фільтрації, 

байєсівського аналізу даних, організації комп’ютерних засобів моделювання, 

обчислювального експерименту і методів проектування та реалізації 

інформаційної технології з використанням систем підтримки прийняття рішень. 

Положення теорії ймовірностей і математичної статистики використано 

при оцінюванні структури і параметрів математичних і статистичних моделей.  

Теорію оцінювання і оптимальної фільтрації застосовано для оцінювання станів 

і згладжування параметрів досліджуваних процесів. Методи байєсівського 

аналізу даних знайшли застосування при оцінюванні параметрів 

багатовимірних розподілів та формування ймовірнісних висновків, а методи 

проектування та реалізації інформаційної технології і системи підтримки 

прийняття рішень використано для створення СППР та виконання 

експериментальної перевірки отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному. 

Вперше: 

- розроблено метод побудови гібридної прогнозуючої моделі на основі 

поєднання методу групового врахування аргументів та нейронних мереж, 

наукова новизна якого полягає в тому, що він використовує еволюційний підхід 

до розв’язання задачі оптимізації параметрів цієї моделі і забезпечує створення 

математичної моделі високої адекватності для опису нестаціонарних процесів;  

- розроблено метод структурно-параметричного синтезу моделей 

нелінійних нестаціонарних процесів на основі гібридних структур МГУА-

нейронні мережі, наукова новизна якого полягає в тому, що він  використовує 

еволюційні методи обчислень і параметричного навчання з підкріпленням і 

забезпечує обчислення високоякісних коротко- та середньострокових оцінок 

прогнозів досліджуваних процесів.  

- розроблено робастний оптимальний фільтр Калмана для нелінійних 

нестаціонарних (гетероскедастичних) процесів,  наукова новизна якого полягає 

в тому, що він характеризується спрощеною процедурою побудови 

математичної моделі у просторі станів і забезпечує обчислення оптимальних 

оцінок станів досліджуваних процесів в умовах наявності квадратичної 

нелінійності  та нестаціонарності. Виконано параметричний синтез фільтра 

Калмана для прогнозування нестаціонарних часових рядів з використанням 

еволюційних обчислювальних методів.  

- розроблено метод синтезу поліноміальних мереж для прогнозування 

волатильності гетероскедастичних процесів, наукова новизна якого полягає в 

тому, що він характеризується можливістю адаптивного корегування структури 

моделі і забезпечує обчислення високоякісних оцінок прогнозів волатильності.  

Набули подальшого розвитку:  

- метод оцінювання апріорного розподілу ймовірностей для параметра 

розподілу Пуассона, який відрізняється від існуючих тим, що  забезпечує 
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отримання цього розподілу у замкненій формі, а також оцінювання 

апостеріорного розподілу для величини можливих втрат;  

- метод оцінювання параметрів узагальнених математичних моделей 

авторегресії з умовною гетероскедастичністю та стохастичної волатильності, 

який відрізняється від існуючих тим, що забезпечує застосування оригінальної 

процедури Монте-Карло для марковських ланцюгів і  отримання оптимальних 

оцінок параметрів моделей волатильності;  

- метод оцінювання ринкових фінансових ризиків з використанням оцінок 

прогнозів умовної дисперсії, який відрізняється від існуючих тим, що 

забезпечує застосування модифікованої моделі волатильності для отримання 

оцінки умовної дисперсії ННП та підвищення точності оцінювання фінансового 

ризику за методикою VaR;  

- метод проектування інформаційної  системи підтримки прийняття рішень, 

як інформаційної технології, для моделювання і прогнозування нелінійних 

нестаціонарних часових рядів, який відрізняється від існуючих тим, що 

забезпечує введення модулів параметрично-структурної адаптації 

математичних моделей та можливість обчислення фінансових ризиків за 

множиною альтернативних методів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні 

інформаційної технології прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і 

супутніх ризиків, яка забезпечує підвищення якості оцінок прогнозів 

волатильності та оцінок можливих фінансових втрат на основі обчислювальних 

прогнозів. Запропоновані в роботі методи математичного моделювання і 

прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів призначені безпосередньо 

для виконання аналізу сучасних процесів у фінансах та економіці. Вони 

забезпечують побудову адекватних математичних моделей процесів із змінною 

у часі дисперсією з метою обчислення на їх основі коротко- та 

середньострокових оцінок прогнозів волатильності (стандартного відхилення). 

Отримані таким чином оцінки волатильності використовуються у моделях 

фінансових ризиків для визначення можливих втрат. Це показано на прикладі 

ринкових та актуарних ризиків. Зокрема, запропоновані методи, моделі і 

методики використано для розроблення інформаційної системи підтримки 

прийняття рішень (ІСППР), яка забезпечує можливість виконання докладного 

аналізу фінансово-економічних процесів, представлених часовими рядами 

статистичних даних. ІСППР спроектована та реалізована за принципами 

системного аналізу, які передбачають ієрархічну структуру системи, виявлення 

та врахування можливих невизначеностей у процесі побудови моделей та 

оцінювання прогнозів, контроль всіх етапів обчислювального процесу за 

допомогою відповідних множин статистичних критеріїв якості.  

Розроблені методики аналізу нелінійних нестаціонарних процесів та 

оцінювання супутніх фінансових ризиків з використанням СППР впроваджено 

у практику у фінансових організаціях, зокрема, у банківській системі: 

”Райффайзен БАНК АВАЛЬ”, ПАТ “Альфа-банк”, а також у страхових  
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компаніях: СК ПрАТ “Європейський страховий альянс”, СК “Саламандра-

Україна”.    

Результати дисертаційної роботи впроваджено у вигляді методів і засобів 

побудови математичних моделей нелінійних нестаціонарних процесів у 

навчальному процесі кафедри якості, стандартизації та управління проектами 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 

Теоретичні і практичні результати та розробки, отримані у процесі 

виконання дисертаційного дослідження, мають широкі перспективи для 

подальшого впровадження у практику, оскільки проблема аналізу та 

прогнозування можливих фінансових втрат є надзвичайно актуальною для всіх 

видів фінансових установ та промислових підприємств. Теоретичні результати, 

отримані з використанням сучасних методів штучного інтелекту, можуть бути 

адаптовані та впроваджені у практику оцінювання та прогнозування фінансових 

ризиків практично для будь-яких видів господарської діяльності.  

Особистий внесок здобувача. Основні результати, що містяться в 

дисертаційній роботі, автором отримані самостійно. У роботах, написаних у 

співавторстві, автору належить: [1] – розроблення методу оцінювання 

параметрів моделі УАРУГ; [6] – виконання обчислювальних експериментів з 

побудови моделей і прогнозування гетероскедастичних процесів; [7] – побудова 

функцій для прогнозування волатильності; [8] – розроблення методики і 

виконання обчислювальних експериментів стосовно застосування ймовірнісних 

моделей; [10] – розроблення методу аналізу актуарних ризиків; [12] – 

розроблення програмно-алгоритмічних засобів ІСППР і виконання аналізу 

методів прогнозування, порівняння отриманих результатів; [14] – розроблення 

програмно-алгоритмічних засобів СППР і виконання аналізу методів 

оцінювання ринкового ризику, порівняння отриманих результатів; [15] – 

обробка статистичних даних, побудова математичних моделей для оцінювання 

ринкового ризику; [17] – розробка модулів ІСППР, виконання обчислювальних 

експериментів та аналіз результатів; [19] – розроблення діагностичного 

клонального алгоритму з негативною селекцією, виконання обчислювальних 

експериментів; [20] – аналіз ймовірнісно-статистичних невизначеностей та 

створення методів їх формалізованого опису в СППР; [21] – розроблення 

методу і моделі для розв’язання задачі перестрахування; [22] – проектування 

системи підтримки прийняття рішень, реалізація окремих модулів системи; [23] 

– збір та комп’ютерний аналіз експериментальних даних, побудова 

математичної моделі; [24] – розроблення і програмна реалізація модулів для 

врахування ймовірнісно-статистичних невизначеностей; [25] - розроблення 

моделі для оцінювання прогнозів гетероскедастичних процесів на основі 

поліноміальних нейронних мереж; [26] – постановка обчислювальних 

експериментів з використанням СППР з метою прогнозування 

гетероскедастичних процесів, опис отриманих результатів; [27] - постановка 

задачі прогнозування ризиків; [28] - розробка алгоритму моделювання 

нелінійних гетероскедастичних процесів; [29] – постановка задачі моделювання 

нестаціонарних процесів. 
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Апробація результатів роботи. Основні результати дисертаційної роботи 

обговорено на 45-и міжнародних та всеукраїнських конференціях, основні з 

яких такі: IV-a міжнародна конференція «Problems of Cybernetics and 

Informatics» (PCI’2012), (Baku, Azerbaijan, 2012); Міжнародна науково-

практична конференція молодих учених (Інформатика – 2012, 2013, 2014), 

(Севастополь, 2012, 2013, 2014); XIX-th International Conference “Problems of 

Decision Making Under Uncertainties (PDMU–2012), (Mukachevo, 2012); II-a 

Міжнародна науково-практична конференція: Фізико-технологічні проблеми 

радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки 

(Чернівці, 2012); VII-a Всеукраїнська науково-практична конференція: 

Комп’ютерні технології, наука і освіта (Київ, 2012); Х Міжнародна науково-

практична конференція: Математичне та програмне забезпечення 

інтелектуальних систем (MPZIS–2012) (Дніпропетровськ, 2012); Міжнародна 

науково-практична конференція «Обчислювальний інтелект» (ОІ–2013, ОІ-

2015), (Черкаси, 2013, 2015); IV-a Міжнародна науково-практична конференція 

«Обробка сигналів і негаусівських процесів» (Черкаси, 2013); VIII-a 

Міжнародна науково-практична конференція «Информационные технологии в 

бизнесе» (Санкт-Петербург, 2013); X-a Міжнародна науково-практична 

конференція аспірантів і молодих учених (Кременчук, 2013); Міжнародна 

науково-практична конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та 

проблеми обчислювального інтелекту» (Євпаторія – 2013; Залізний Порт, 2014, 

2015); Всеросійська науково-практична конференція аспірантів і молодих 

учених «Научная сессия – ТУСУР» (Томск, 2013); Международный 

молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке» (Харків, 2013, 

2014); Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы автоматизации и управления» (Челябинск, 2013); Научная 

конференция «Математическое и компьютерное моделирование» (Омск, 2013); 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформатика: проблеми, 

досягнення та перспективи» (Київ, 2013); Міжнародна науково-практична 

конференція «Теория функций, функциональный анализ и их приложения» 

(Семей, Казахстан, 2013); Міжнародна науково-практична конференція 

(Инновация – 2013, 2014, 2015, 2016) (Ташкент, 2013, 2014, 2015, 2016); VIII-a 

Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» (Львів, 2013); XI-я Всероссийская научно-техническая 

конференция «Информационные системы и модели в научных исследованиях, 

промышленности, образовании и экологии» (Тула, 2013); Всероссийская 

научная конференция молодых ученых «Наука, технологии, инновации» 

(Новосибирск, 2013); I-я Международная молодежная школа-конференция 

«Актуальные вопросы математики» (Горно-Алтайск, 2013); Международная 

конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Экономика и бизнес: 

позиция молодых ученых» (Барнаул, 2013); XI-я Международная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь и современные информационные технологии» (Томск, 2013); II-a 

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, 
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науці і техніці» (ІТОНТ – 2013) (Черкаси, 2013); XXI-a Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні 

проблеми життєдіяльності суспільства» (Кременчук, 2014); III-я Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної 

техніки» (Чернівці, 2014); VII-a Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та 

інформаційних технологій» (Запоріжжя, 2014); VII-a Міжнародна школа-

семінар «Теорія прийняття рішень» (Ужгород, 2014); Науково-технічна 

конференція «Інформатика, математика, автоматика» (Суми, 2015); XIV-й 

Міжнародний науковий семінар «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, 

економіці та освіті» (Київ – оз. Світязь, 2015); Міжнародна конференція 

«Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального 

інтелекту» (Залізний Порт, 2016); III-я Міжнародна науково-практична 

конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ – 2016) 

(Черкаси, 2016). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 

74 наукових праць, в т.ч. 9 статей і 15 тезисів доповідей опубліковані 

одноосібно. 29 статей, які висвітлюють основні результати роботи, 

опубліковані у фахових виданнях з технічних наук (6 статей входять до 

міжнародних наукометричних баз); з них 27 статей в Україні та 2 за кордоном; 

45 матеріалів і тезисів доповідей наукових всеукраїнських і міжнародних 

конференцій, з них 16 – за кордоном (усі 16 тезисів входять до РІНЦ, з них 1 

тезиси входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, DOI). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, семи 

розділів, висновків та додатків. Повний обсяг дисертації складає 564 сторінки,   

з них 290 сторінок основного тексту, що містить 93 рисунки, 37 таблиць, 

перелік використаних джерел з 351 найменувань на 35 сторінках та 165 

сторінок додатків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

об’єкт і предмет дослідження, сформульовано мету, завдання та методи 

дослідження, наукову новизну, практичне значення й особистий внесок автора 

в одержані результати, подано відомості про їх апробацію та впровадження.  

У першому розділі розглянуто класифікацію нелінійних нестаціонарних 

процесів, які зустрічаються в економіці та фінансах і потребують розробки 

спеціальних методів аналізу з подальшою метою побудови моделей їх динаміки 

та оцінювання прогнозів. Показано, що до класу нелінійних нестаціонарних 

гетероскедастичних процесів (ГСП) відносяться більшість сучасних фінансово-

економічних процесів (ФЕП) перехідної економіки, що зумовлено наявністю 

таких значних збурень: інфляція та гіперінфляція, значні коливання цін на 

енергоносії, використання застарілих технологій у промисловості та сільському 

господарстві, негативний вплив високорозвинених економік на слабкі, локальні 

війни, використання офшорних схем ведення бізнесу, відсутність належного 

кадрового забезпечення та менеджменту на всіх рівнях управлінської ієрархії та 
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інші. Все це призводить до появи значних коливань різної амплітуди у динаміці 

розвитку ФЕП (гетероскедастичність), інтегрованості та коінтегрованості 

процесів, появи нелінійності різного характеру. Зазначимо, що 

гетероскедастичні процеси характеризуються наявністю щонайменше 

квадратичної нелінійності, пов’язаної з нелінійними дисперсійно-

коваріаційними ефектами. Зважаючи на широке розповсюдження у сучасній 

економіці та фінансах та необхідність використання прогнозів дисперсії (або 

волатильності) для оцінювання фінансових ризиків, ГСП обрано для 

подальшого аналізу представленого дослідження.  

Виконано аналіз сучасних методів і моделей прогнозування, які можуть 

бути використані для розв’язання задач коротко- та середньострокового 

прогнозування волатильності. При побудові моделей часто висувають 

припущення, що гетероскедастичність має відносно просту форму:  

),k(xc 222

)k(y
  де с – константа, яку необхідно оцінити за допомогою 

експериментальних даних та вибраного методу оцінювання параметрів; )(kx  

випадкова змінна, яка визначає дисперсію процесу. Однак, спрощений підхід не 

дає можливості отримати прогнози належної якості. На основі аналізу 

спеціальної літератури встановлено, що кращими моделями є узагальнена 

авторегресія з умовною гетероскедастичністю (УАРУГ), експоненціальна 

УАРУГ (Е-УАРУГ)  та деякі інші типи моделей. Проаналізовано сучасні 

вимоги до моделей та оцінок прогнозів, що обчислюються за їх допомогою, і 

показано, що необхідне подальше удосконалення структур цих моделей, 

спрямоване на підвищення точності оцінок прогнозів волатильності. Це 

особливо важливо, якщо прийняти до уваги необхідність подальшого 

використання оцінок прогнозів для прогнозування можливих фінансових втрат.  
Зазначені факти визначають наукову - прикладну проблему, окремі 

завдання та напрями дисертаційного дослідження, яке пов’язано з 

розробленням інформаційної технології та методів оцінювання структури і 

параметрів моделей волатильності, застосуванням оцінок прогнозів 

волатильності до аналізу фінансових ризиків, величина яких залежить від 

дисперсії досліджуваних процесів. Встановлено доцільність побудови 

інформаційної СППР за модульним принципом, як частини ІТ, що забезпечує 

уніфікацію базових функцій і програмних продуктів при розв’язуванні 

прикладних задач.  

    У другому розділі розглянуто задачі навчання нейрон-поліноміальних 

моделей у формі МГУА-нейронної мережі з використанням сучасної ІТ. До 

розв’язання задачі оптимізації процесу їх навчання застосовано еволюційний 

підхід. Процес навчання і налагодження МГУА-нейронної мережі описується 

такими кроками.  

  Крок 1. Визначення незалежних змінних моделей: }...,,,{ 21 nxxxX  . За 

необхідністю виконується попередня обробка даних.  

  Крок 2. Формування навчальної та перевірочної вибірок trN  і veN  

( )vetr NNN  . Навчальна вибірка використовується для синтезу МГУА-
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нейромережі, включаючи структуру мережі і коефіцієнти часткових описів 

нейронів, які знаходяться у прихованих шарах.  

 Крок 3. Визначення типів поліномів для формування часткових описів 

(вибір кількості аргументів і степенів поліномів).  

   Крок 4. Синтез структури мережі. Для кожної пари змінних ),( ji xx  

будуються часткові описи виду ),( ji
l
c xxp  кількістю nc , де l   номер шару 

МГУА-нейронної мережі. Загальна кількість шарів, які необхідно побудувати, 

наперед невідома; вона визначається умовою зупинки процесу навчання.  

   Крок 5. Оцінювання параметрів мережі за методом найменших квадратів 

з використанням навчальної вибірки для моделей, отриманих на попередньому 

кроці.  

   Крок 6. Оцінювання якості мережі за зовнішнім критерієм. Для кожної 

моделі ),( ji
l
c xxp , отриманої на кроці 4 з параметрами, розрахованими на 

кроці 5, обчислюється похибка:  2

1
)),((1  

 veN

i ji
l
ci

ve
c xxpy

N
e . На основі ce  

обчислюються значення критерію селекції моделей )( cc efg  , який виконує 

регуляризацію похибки, що сприяє підвищенню стійкості моделі та 

покращенню її узагальнюючих властивостей. Прикладом використовуваного 

критерію селекції є  


w

j j

N

i ji
l
ci

ve
c akxxpy

N
e ve

1

22

1
)),((1 , де k  параметр 

регуляризації.  

  Крок 7. Селекція моделей мережі. Моделі ),( ji
l
c xxp  упорядковуються 

згідно до значень критеріїв селекції; з них обираються r  кращих кандидатів (з 

меншими значеннями cg ).  

 Крок 8. Перевірка умови зупинки. Обчислюється мінімальне значення 

похибки поточного шару )(min ci g . Якщо 1 ii , тобто досягнуто мінімум 

зовнішнього критерію, то процес навчання зупиняється. Інакше відбувається 

перехід на крок 9.  

 Крок 9. Конструювання наступного шару мережі. Виходи кращих 

нейронів, вибраних на кроці 7, стают поточними вхідними змінними, тобто 
l
cc px  . Перехід на крок 4: 1:  ll .  

    Запропоновано підхід до структурно-параметричного синтезу МГУА-

нейронних мереж на основі еволюційних обчислень (ЕО). Створено гібридну 

технологію навчання моделей у формі МГУА-нейронної мережі, яка подана у 

вигляді розв’язання оптимізаційної задачі. При цьому пошук структури 

полінома виконується разом з оцінюванням його параметрів. Задача 

розв’язується комплексом методів, кожен з яких спрямовується на свою під- 

задачу. Так, алгоритм програмування експресії генів (ПЕГ) ефективно 

спрацьовує при розв’язанні задач структурної ідентифікації, а клональний 

алгоритм застосовується для глобальної параметричної оптимізації. Адаптація 

кожного методу до розв’язання задачі навчання МГУА-нейронної мережі надає 
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можливість побудувати таку технологію гібридизації, яка характеризується 

вищими показниками якості ніж її окремі елементи.  

Індивідууми ПЕГ представляють собою одновимірні символьні 

послідовності фіксованої довжини, що складаються з одного або більшої 

кількості генів. Кожна послідовність кодує відповідне дерево виразу, яке 

представляє один із варіантів розв’язку задачі. Не зважаючи на те, що довжина 

індивідуума фіксована, спосіб кодування дає можливість відображати у рядки 

дерева різних розмірів і форм. Так, вираз ))()((ln baba   легко 

перетворюється у дерево – фенотип індивідуума, а генотип можна отримати 

послідовним переписуванням значень вузлів дерева зліва направо і зверху вниз: 

ababL * .  Для того щоб отримати значення виразів в умовах недостатньої 

інформації про їх структуру, в ПЕГ застосовано правило конструювання 

індивідуумів, згідно з яким вони умовно діляться на голову та хвіст. При цьому 

довжина хвоста по відношенню до голови описується формулою: 1)1(  nht , 

де t  довжина хвоста; h  довжина голови; n  максимальна кількість 

аргументів, які можуть мати елементи функціональної підмножини.  

Алгоритм клонального добору можна формально представити таким 

чином: ),,,,,,,( 0 ednNLCLONALG  AgAb , 

де 0Ab  вихідна популяція антитіл; Ag  популяція антигенів; L  довжина 

рецептора антитіла; N  кількість антитіл у популяції; n  кількість антитіл, 

які відбираються для клонування (із найвищою афінністю);   коефіцієнт, що 

регулює кількість клонів, відібраних антитіл; d  кількість антитіл, які 

необхідно замінити новими (із найнижчою афінністю); e  критерій зупинки. 

При розв’язуванні оптимізаційних задач популяція антигенів замінюється на 

функцію афінності )max( f  або )min( f . У роботі запропоновано 

технологію гібридизації у трьох варіантах комбінування розглянутих підходів.  

За першим варіантом одночасно виконується синтез структури і 

налаштування параметрів МГУА-нейронної мережі за допомогою алгоритму 

клонального добору (АКД) з індивідуумами, поданими у вигляді ПЕГ-

хромосом. Цей гібрид названо алгоритмом клонального програмування 

експресії генів (КПЕГ). Другий варіант передбачає послідовний синтез 

структури мережі за алгоритмом ПЕГ і параметризацію отриманої структури за 

клональним добором. Цей варіант названо клонально-генетичним гібридним 

алгоритмом (КГГА) навчання МГУА-нейронної мережі. Третій варіант 

ґрунтується на кооперативному імунному алгоритмі, який використовується 

для синтезу структури мережі і налаштування її параметрів. При реалізації 

еволюційних алгоритмів враховано особливості кодування рішень і вибір 

цільової функції у контексті запропонованої технології гібридизації.  

Побудовано процедуру прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів 

за допомогою МГУА-нейронних мереж і навчання з підкріпленням. Навчання з 

підкріпленням дозволило автоматизувати процес налаштування параметрів 

розроблених гібридних обчислювальних методів і, як результат, підвищити 
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стійкість і якість прогнозування. Процедура навчання з підкріпленням 

заснована на діях агента, який реагує на поточний стан середовища. У відповідь 

на здійснені дії агент отримує підкріплення, яке може бути як додатнім, так і 

від’ємним. В контексті налаштування гібридних алгоритмів процедура 

навчання з підкріпленням має наступні особливості. Під середовищем 

розуміється гібридна МГУА-нейронна мережа, стан якої визначається виразом 

 111 ,,,,,,,)(  t

mut

tt

bfb phnGDfftS , де bf  – значення спорідненості (придатності) 

кращого індивідууму популяції; f  – середнє значення  спорідненості 

(придатності) популяції; f  – стандартне відхилення спорідненості 

(придатності) популяції; bD  – середня відстань від кращого індивідууму 

популяції (в даному випадку відстань обчислюється як середнє значення 

коефіцієнту кореляції між даними, що генеруються кращим індивідуумом 

популяції і даними, що генеруються рештою індивідуумів); G  – кількість 

поколінь в поточній ітерації; 111 ,,  t

mut

tt phn  – значення вектора дій на попередній 

ітерації. Вектор дій агента визначений як  mutphntA ,,)(  , де n  – кількість лаг 

часу; h  – розмір голови індивідуума; mutp  – імовірність мутації. Величина 

нагороди )(tr  залежить від якості отримуваних прогнозів і визначається 

вибраною функцією спорідненості або придатності. В результаті того, що в 

запропонованій схемі дія задається вектором, який містить як дискретні, так і 

неперервні величини, вирішено конструкцію агента представляти у вигляді Q-

критика, що використовує нейромережеву апроксимацію характеристик 

системи керування. 

Виконано порівняння результатів прогнозування на основі розробленого 

підходу з використанням фактичних і тестових даних. Для проведення 

порівняльного аналізу до експериментальних досліджень залучалися інші 

обчислювальні методи, а саме: класичний алгоритм МГУА, нейронна мережа 

радіального базису, вейвлет-нейронна мережа і алгоритм програмування 

експресії генів. Для чисельного оцінювання якості прогнозування використані 

наступні критерії: середньоквадратична похибка (RMSE); середня абсолютна 

похибка (MAE); середня відносна похибка у відсотках (MAPE); максимальна 

абсолютна похибка (WAE); максимальна абсолютна похибка у відсотках 

(WAPE); коефіцієнт Тейла (U) (табл. 1).  

В таблиці 1 наведено приклад результатів прогнозування одного із 

тестових часових рядів, який містить дані на протязі одного дня автомобільного 

руху через тунель в обох напрямках. 

Показано, що запропонований метод дає можливість       підвищити   якість 

оцінок прогнозів у середньому на 2,5 – 3,0%.  

Метою третього розділу є розроблення методу моделювання і 

прогнозування нелінійних нестаціонарних гетероскедастичних процесів, 

постановка та розв’язання задачі оптимальної фільтрації для ННП на прикладі 

ГСП. Представлено метод оптимальної фільтрації на основі робастного фільтра 

Калмана. У якості вихідної моделі ГСП запропоновано розширену модель 
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стохастичної волатильності (МСВ), яка містить два незалежних процеси білого 

шуму )(k  та )(k :  

Таблиця 1 –Якість прогнозів, що отримані різними методами 

Обчислювальний метод 
Показники 

RMSE MAE MAPE,% WAE WAPE,% U 

Розроблені гібридні алгоритми 

Алгоритм КПЕГ 

Клонально-генетичний алгоритм 

Кооперативний імунний алгоритм 

0,078 

0,086 

0,072 

0,047 

0,052 

0,043 

8,19 

8,63 

7,81 

0,52 

0,49 

0,52 

156 

145 

162 

0,056 

0,062 

0,051 

Обчислювальні методи, які використані для порівняння 

Алгоритм МГУА 

РБФ-нейронна мережа 

Вейвлет-нейронна мережа 

Алгоритм ПЕГ 

0,100 

0,160 

0,107 

0,116 

0,068 

0,130 

0,073 

0,080 

11,4 

21,6 

12,3 

13,7 

0,36 

0,52 

0,53 

0,41 

149 

129 

162 

124 

0,071 

0,110 

0,076 

0,080 
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                       (1) 

де волатильність )(kh  описується авторегресією першого порядку при     1  

 (параметр   характеризує стаціонарність волатильності )(kh ); N  – потужність 

вибірки даних. Збурення )(k  обумовлене випадковими впливами на основну 

змінну, а )(k  описує випадкові зміни динаміки умовної дисперсії )(kh . 

Лінеаризований варіант моделі (1) має вигляд  

   










)()1()(

)(log)()(log 22

kkhkh

kkhky
.  (2) 

Також запропоновано розширену модель стохастичної волатильності, яка 

надала можливість підвищити якість результатів прогнозування. Модель 

складається з таких компонент:  
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               (3)  

де  ,  ,  , 2
  – параметри моделі, що оцінюються за статистичними даними; 

)(ky  – значення основної змінної у момент k   nk ,,1  ; )(kh  – 

логарифмована волатильність; )(k , )(k  – незалежні гаусівські послідовності 

з одиничною ймовірністю та дисперсією 2
  відповідно. Параметри   і   
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характеризують міру стійкості модельованого процесу )(kh . Оцінювання 

параметрів цієї моделі виконано за модифікованим алгоритмом Гіббса.   

Для аналізу якості оцінок вибрано такі статистичні параметри: вибіркове 

середнє; стандартна похибка методу MCSE (Monte Carlo Standard Error), що 

обчислюється за допомогою ядра Парзена; IACT (Integrated Autocorrelation 

Time) – загальний (інтегрований) час наявності автокореляції оцінок; збіжність 

алгоритму оцінювання за обраним показником. Характеристика IACT 

використана для діагностики збіжності. Збіжність оцінок МКМЛ оцінювалась 

порівнянням початкових та кінцевих значень вектора оцінок:   

 
 An

i

i

A

A
n 1

)(1
,    




 startiteration

Biteration

nn

nni

i

B

B
n 1

)(1
, 

де )(i – і-а оцінка параметра.  Приклад оцінювання параметрів подано у табл. 2.  

Для моделі стохастичної волатильності        kkhkh  11  

побудовано функцію прогнозування волатильності на s  кроків:  

       khskh SS  1211 


  

Таблиця 2 – Оцінки параметрів  ,   та  , обчислені за модифікованим 

алгоритмом Гіббса  (для курсу валют долар/гривня) 
Параметр Середнє Значення похибки IACT CD 

  0,935 5,643E-4 0,113 1,362 

  0,397 0,00203 11,457 -0,217 

)2/(exp   0,635 0,00781 0,538 -0,379 

на довільну кількість кроків s . Також побудовано функцію прогнозування на 

основі моделі УАРУГ(p, q):  

       ))(()()()(ˆ

1

2 iskhiskhEskhEskh i

n

i

m

ki

iktikiik   
 

  , 

де  qpm ,max ;  1,min  smn . У табл. 3 подано результати прогнозування 

волатильності курсу валют (фунт/долар) для трьох побудованих моделей.  

Таблиця 3 – Характеристики оцінок прогнозів та моделей 

Тип моделі Характеристики прогнозу Характеристики моделі 

СКП САПП Коеф-т 

Тейла 
2R  

2e  DW  

УАРУГ(1,1) 2,7473 58,1307 0,3361 0,7036 509,975 2,622 

УАРУГ(2,2) 1,4357 14,8745 0,1564 0,9273 178,546 2,206 

МСВ 0,8538 6,7953 0,1053 – – – 

Таблиця 4 містить результати прогнозування волатильності того ж 

процесу, але з використанням фільтра Калмана для згладжування оцінок 

параметрів.  

       Таблиця 4 – Оцінки прогнозів та моделі при використанні фільтра Калмана  
Тип моделі Характеристики прогнозу Характеристики моделі 

СКП САПП Коеф-т 

Тейла 
2R  

2e  DW  

УАРУГ(1,1) 2,3544 45,3962 0,2072 0,7837 462,883 2,491 

УАРУГ(2,2) 1,1296 10,1839 0,1137 0,9533 131,739 2,174 

МСВ 0,5792 4,6941 0,0781 – – – 
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Четвертий розділ присвячено розробленню poбaстнoгo мeтoду 

oптимaльнoї фiльтpaцiї нестаціонарних пpoцeсiв дoвiльнoї пpиpoди, 

пpeдстaвлeних чaсoвими pядaми в умoвaх нaявнoстi нeвизнaчeнoстi 

пapaмeтpичнoгo типу. Пpoпoнується aнaлiтичний пiдхiд дo визнaчeння 

oптимaльних пoчaткoвих умoв  (кoвapiaцiйних мaтpиць i вeктopiв стaнiв) для 

poбaстнoгo фiльтpa. Мaтeмaтичнi мoдeлi дoслiджувaних нeстaцioнapних 

пpoцeсiв з нeвизнaчeнoстями пapaмeтpичнoгo типу пpeдстaвляються у фopмi 

пpoстopу стaнiв. Запропоновано узaгaльнeне пpeдстaвлeння лiнiйнoї систeми   

)(*)()(*)()1( kukBkxkAkx i , )(*)()(*)()( kukDkxkCky m ,            (4)      

дe nRkxk  )(;,...,2,1,0  – вeктop стaну oб’єктa; wn
i Rku )(  – вхiднi впливи нa 

oб’єкт, щo мoжуть мiстити шумoвi склaдoвi; yn
Rky )(  – вeктop вимipiв 

змiнних нa вихoдi oб’єктa; un
m Rku )(  – пoхибки вимipiв, дe iu , mu  – нeзaлeжнi 

випaдкoвi шумoвi пoслiдoвнoстi. Пpoцeдуpa oптимaльнoї фiльтpaцiї зa 

Кaлмaнoм склaдaється з двoх oснoвних кpoкiв: 

1. Oбчислeння пpoгнoзу нa oдин кpoк:  

          ))1()1(*)1((*)1()1(*)1()(  kykxkCkKkxkAkx fff ,          (5) 

2. Oбчислeння фiльтpoвaнoї змiннoї (oцiнки стaну):  

            ])1k(y)1k,k(x̂)1k(C[)k(*F)1k,k(x̂)k|k(x̂  .               (6) 

Зa умoви, щo мaтpицi )(kA , )(kB , )(kC  i )(kD  в (4) вiдoмi,  визнaчeння 

мaтpичних кoeфiцiєнтiв фiльтpa )1( kK  i )(kF  в (5) вiдбувaється шляхoм 

знaхoджeння poзв’язку oптимiзaцiйнoї зaдaчi.  

Для нeстaцioнapнoгo пpoцeсу iз змiнними пapaмeтpaми запропонована 

модель пpeдстaвлeнa у пpoстopi стaнiв тaким чинoм:  

)()()()()1( kwkBkxkAkx bb  , )()()()()( kwkDkxkCky bb  ,                     

 )()()( kxkLkz  ,                                                                                              (7) 

дe 



m

i

s
i

s
ib kkAkAkA

1

)()()()( , 



m

i

s
i

s
ib kkBkBkB

1

)()()()( ,                               (8)  





m

i

s
i

s
ib kkCkCkC

1

)()()()( , 



m

i

s
i

s
ib kkDkDkD

1

)()()()( ,               (9)         

ynn RkyRkx  )(,)( ;  zw nn
RkzRkw  )(;)(  – вeктop oцiнювaних змiнних; 

)(kw  – випaдкoвий гaусiв пpoцeс з нульoвим мaтeмaтичним спoдiвaнням, щo 

зaдoвoльняє умoвi IjijwiwE T )(])()([  ; нижнім індексом ""b  позначено 

вихідну базову модель; )(k  – дeльтa-функцiя Дipaкa; mis
i ,...,1,   – 

випaдкoвий пpoцeс з нульoвим oчiкувaнням, щo зaдoвoльняє умoвi 

)()()]()([ lkjilkE s
i

s
i   . Нeoбхiднo пoбудувaти oптимaльний стiйкий 

фiльтp для oбчислeння знaчeнь oцiнoк пpoгнoзiв )k|k(x̂)k(L)k(ẑ  . Для цього 

необхідно визнaчити oптимaльнi кoeфiцiєнти фiльтpa )1( kK  i )(kF  зa умoви 
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мiнiмізації СКП oцiнювaння пoтoчнoгo стaну 
2

)k(ẑ)k(zE   для дoпустимих 

знaчeнь вeктopa )(kX . Piвняння oб’єктa (7 – 9) представленo у фopмi:  

)()()()1( kkxkAkx x , )()()()( kkxkCky y , )()()( kxkLkz  ,        (10) 

де     
 


m

i

m

i

s
i

s
i

s
i

s
ix kwkkBkBkxkkAk

1 1

)())()()(()()()()(  , 

 
 


m

i

m

i

s
i

s
i

s
i

s
iy kwkkDkDkxkkCk

1 1

)())()()(()()()()(  . 

Вeличини )k(B̂  i )k(D̂  визнaчaються зa виpaзaми:  

 ])(...)()()()(...)()([)(ˆ
11 kBkBkBkXkAkXkAkB s

m

ss

m

s ,  

 ])k(D...)k(D)k(D)k(X)k(C...)k(X)k(C[)k(D̂ s

m

s

1

s

m

s

1
 .   

Зaзнaчимo, щo x  i y  є випaдкoвi пpoцeси тaкi, щo пpи ji   викoнуються 

умoви: 0])()([  T
xx jiE , 0])()([  T

yy jiE  i 0])()([  T
yx jiE ; Тaкoж 

0])()([  T
x jixE  i 0])()([  T

y jixE  для ji  . Мoдeль (10) приведена до 

вигляду: 

         )k()k(B̂)k(x)k(A)1k(x  ,    )k()k(D̂)k(x)k(C)k(y  , (11) 

  )()()( kxkLkz  .                                                                                                        

Зa умoви, щo вiдoмa кoвapiaцiя ])0()0([)0( TxxEX  , встaнoвлено, щo )(kX  

oднoзнaчнo визнaчaється зa peкуpсивним виpaзoм:  

              







m

j
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j

s
j

Ts
j

s
j

TT

kBkBkAkXkA

kBkBkAkXkAkXhkX

1

))()()()()((

)()()()()())(()1(

.                (12) 

       Згiднo з (11) )1( kX  визнaчaється пoслiдoвнiстю )}(),...,({ 10 kXkXC p , дe 

                                







m

j

Ts
j

s
j

Ts
ji

s
j

TT
ii

kBkBkAkXkA

kBkBkAkXkAkX

1

))()()()()((

)()()()()()1(

.                          (13) 

 

Зa умoви, щo систeмa стiйкa у сepeдньoквaдpaтичнoму i мaтpицi мoдeлi у 

пpoстopi стaнiв є стaцioнapними, пoслiдoвнiсть цих знaчeнь aсимптoтичнo 

збiгaється дo фiксoвaнoгo значення пpи k .  

Ствopeна лiнiйна пpoцeдуpа oптимaльнoгo oцiнювaння стaну 

дoслiджувaнoгo пpoцeсу тa oбчислeння oцiнoк пpoгнoзiв за кpитepiєм, щo 

мiнiмiзує мaтeмaтичнe сподівaння квaдpaтiв пoхибoк oцiнювaння вектора стaну 

дoслiджувaнoгo пpoцeсу:   

        ))1()1()1()(1()1()1()(  kykxkCkKkxkAkx fff ,  

                                         )k(x)1k|k(x̂
f

 ,                                              (14) 

 

    ))k(y)1k|k(x̂)k(C)(k(F)1k|k(x̂)k|k(x̂  .                              (15) 
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Oптимaльнi мaтpичнi кoeфiцiєнти peкуpсивнoгo фiльтpa )1( kK  i )(kF   

oбчислюються шляхoм знaхoджeння poзв’язку oптимiзaцiйнoї зaдaчi:  

     
   


















2

,1

max: kzkzEтиМінімізува
kXkFkK

                                         (16)  

 зa умови виконання (4). Спoчaтку oцiнюється вepхня гpaниця кpитepiю  

 ])k(ẑ)k(z[Emax))k(F),1k(K(J 2

)k(X
 ,  

a )1( kK  i )(kF  oцiнюються зa умoви мiнiмуму цьoгo вepхньoгo гpaничнoгo 

знaчeння. Вepхнє гpaничнe знaчeння для ))(),1(( kFkKJ   визначається зa 

peкуpсивнoю пpoцeдуpoю. Оцiнювaння мaтpичних кoeфiцiєнтiв )1( kK  i )(kF  

сфopмульованo як зaдaчу знaхoджeння мiнiмуму вepхньoї гpaницi СКП oцiнoк 

вeктopa стaну для мoжливих знaчeнь вiдпoвiднoї кopeляцiйнoї мaтpицi:  

   
       

      T

kF,kK,kM,kP

kLkMkLTr:тиМінімізува
1

,                           (17)  

де )1(),(),( kKkMkP  i )(kF  – змiннi вeличини oптимiзaцiйнoї пpoцeдуpи. 

Зaдaчa (17) сфopмулювaна як зaдaча oпуклoї оптимізації у виглядi тeopeми 1.  

Тeopeмa 1: Poзглянeмo зaдaчу oптимiзaцiї 

                   ))k(L)k(M)k(L(Tr:тиМінімізува T

)k(F),k(Y),k(M),k(Q

                               (18) 

 

зa умoв:                            0

0)1(

0)1()1(

)1()1()(

,13

12

,1312
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,        де          (19) 

)1()()1()()1(12  kCkYkAkQkT ,    

)1k(D̂)k(Y)1k(B̂)k(Q)1k(T
iii,3,1

 ,  

])k(B...)k(B)k(B)k(X)k(A...)k(X)k(A[)k(B̂ s

m

s

1

s

mi

s

ii
 ,        

])k(D...)k(D)k(D)k(X)k(C...)k(X)k(C[)k(D̂ s

m

s

1

s

mi

s

ii
 .                     (20) 

 

i )(kX i  oбчислюються з викopистaнням (12). Пpoцeдуpу poбaстнoї oптимaльнoї 

фiльтpaцiї пoдaнo у виглядi наведених нижче етапів.  

Кpoк 1. Оцінити початкові значення )1(Q , )1(M , )0(K  i )1(F , 

використовуючи (18) при 1k .  

Кpoк 2. Збiльшити знaчeння дискpeтнoгo чaсу нa oдиницю: 1k  i 

oбчислити вeктop стaну:   
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.                              (21) 
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Кpoк 3. Знaйти poзв'язoк oптимiзaцiйнoї зaдaчi (17) з мeтoю oбчислeння 

)(kQ , )(kM , a тaкoж )1( kK , )(kF  і перейти на крок 2. Для наведеної 

процедури оптимальної фільтрації знайдено умови збіжності.  

Для зглaджувaння вoлaтильнoстi її мoдeль пepeтвopeнo дo фopми пpoстopу 

стaнiв i пoбудoвaнo пpoцeдуpу oптимaльнoї фiльтpaцiї зa Кaлмaнoм;  

узaгaльнeнa мoдeль мaє вигляд:  

 












),(~|

,0~)(),()()()()()1(

),()()()()()(

0|10|101 PaNYh

INkukukHkhkTkdkh

kukGkhkZkcky

. 

Узaгaльнeний aлгopитм oптимaльнoгo oцiнювaння визнaчaється систeмoю 

piвнянь:  

)()()1|()()()|1( kkKkkhkTkdkkh  , 

)()()1|()()|1( 2 kkLkkPkTkkP T
 , 

)()1|()()()( kckkhkZkyk  , )()()1|()()( 2 kkZkkPkZkF T  , 

)(

)()1|()(
)(

kF

kZkkPkT
kK

T
 ,  )()()()( kZkKkTkL  . 

Також побудовано пpoцeдуpу oптимaльнoгo зглaджувaння для мoдeлi 

стoхaстичнoї вoлaтильнoстi.   

Кoнтpoль якoстi зглaджувaння oцiнoк вoлaтильнoстi викoнaно зa 

дoпoмoгoю дiaгoнaльних eлeмeнтiв мaтpицi )(kP , якi визнaчaють диспepсiї 

пoхибoк oцiнoк вeктopa стaну. У таблиці 5 наведено приклад оцінювання 

параметрів моделі УАРУГ(1, 1) для фінансового індексу Bovespa. Для 

оцінювання параметрів використано три методи: метод максимальної 

правдоподібності (ММП), метод найменших квадратів (МНК) і метод Монте-

Карло для марковських ланцюгів (МКМЛ). Кращий результат отримано за 

допомогою ММП ( 886,02 R ).  

Після оцінювання тієї ж моделі з використанням оптимального фільтра для 

згладжування параметрів спостерігається покращення         адекватності моделі: 

Тaблиця 5 – Oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлi УAPУГ(1,1) для iндeксу 

Bovespa 
Методи 

оцінювання 

  
0  1    AIC R2 

ММП 0,0020 0,0010 0,1420 0,8188 -5,195 0,886 

МНК 0,0025 0,0007 0,1503 0,8001 -4,879 0,698 

МКМЛ 0,0022 0,0011 0,1519 0,8224 -4,912 0,853 

935,02 R  (ММП); 817,02 R  (МНК) і 894,02 R  (МКМЛ). Також покращились 

результати однокрокового прогнозування волатильності за цією моделлю у 

середньому на 2,5%. В межах створеної інформаційної СППР запропоновано 
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процедури oптимaльнoї фiльтpaцiї і згладжування нелінійних нестаціонарних 

пpoцeсiв дoвiльнoї пpиpoди.  

П'ятий розділ присвячено розробленню методу оцінювання ринкових 

фінансових ризиків з використанням оцінок прогнозів дисперсії відповідного 

фінансового процесу. Для oцiнювaння pинкoвиx pизикiв зaстoсoвано 

модифіковану мeтoдику Value-at-Risk (VaR), якa дaє мoжливiсть oтpимaти 

пpийнятнi зa якiстю практичні peзультaти. Зазначимо, що у більшості методів 

аналізу усіх видів фінансових ризиків у якості ключового параметра 

використовуються оцінки прогнозів дисперсії або стандартного відхилення.  

У загальному випадку ризик характеризується трійкою: }),(,{ YXPXR  , 

де X  – можливі втрати; )(XP  – ймовірність втрат; Y  – витрати компанії на 

заходи стосовно зниження ймовірності втрат до прийнятного рівня. При 

використанні методології Value-at-Risk (VaR) для оцінювання можливих втрат 

із заданою ймовірністю основним параметром є волатильність. У розділі 

запропонована модифікована модель волатильності, яка забезпечує підвищення 

якості оцінок прогнозів волатильності в умовах, коли розподіл даних може 

відрізнятись від нормального. Позначимо бeзумoвний poзпoдiл досліджуваного 

фінансового процесу пpoцeсу })({ ky  чepeз )(yf , він визнaчaється poзпoдiлoм 

вoлaтильнoстi )(kh , тoбтo )(hf , тa poзпoдiлoм збуpeння )(f :  

).(])(([])(([
)(

1
])(([

0

kdhkhfkf
kh

kyf hy 


  Для тoгo щoб poзшиpити мoжливoстi 

застосування розглянутих вище мoдeлей стoсoвнo oпису випaдкoвиx пpoцeсiв  

)(k  тa )(k , їх представлено у формі:  

   )()(
~

)( 2/1 kkhky  ,                                          (22)  

  



q

i
i

p

i
i kikhikykh
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2
0 )()(

~
)(~)(

~
,                      (23)  

дe 0/)()(
~

 khkh  – мaсштaбoвaнa вoлaтильнiсть; )()( 2/1
0 kk   – 

випaдкoвий пpoцeс з диспepсiєю 0
2 ])([  kE  зa умoви, щo 1])([ 2  kE  

(нopмoвaнa диспepсiя);  )(k  випaдкoвe збуpeння для вoлaтильнoстi. 

Нopмoвaний випaдкoвий пpoцeс )(k  описaно сумiшшю гaусoвиx poзпoдiлiв:  

     ),(],|)([]|)([ 22 dGkGkf ,                     (24) 

дe ],|)([ 2 k  – функцiя гaусoвoгo poзпoдiлу з сepeднiм   i диспepсiєю 2 ; 

G  – нopмувальний poзпoдiл. Для oпису нeвiдoмoгo aпpiopнoгo нормувальнoгo 

poзпoдiлу G  вибpанo poзпoдiл Диpиxлe (PД). Мoдeлі (22) – (24) пoзнaчено як 

УAPУГ-Д (p, q). Пpипускaємo, щo для нeстaцioнapнoгo чaсoвoгo pяду знaчeнь 

дoxіднoстi })(...,),2(),1({})({ Nyyyky   пpoцeс })({ k  мaє PД з пapaмeтpoм   

тa пoчaткoвoю ймoвipнiснoю мipoю 0G , щo фopмaльнo представлено так:  

      ))(),((~})(),(|)({ 22 kkNkkk  ;   GРОНGkk .)..(~|))(),(( 2 ;        

      ))(,(~),,|( 00  GRDGG ; )()(~),(  ,                                        (25) 
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дe RD  poзпoдiл Диpиxлe;   – мнoжинa гiпepпapaмeтpiв;  )(  aпpiopнi 

ймoвipнoстi для гiпepпapaмeтpiв;  )(  aпpiopнa ймoвipнiсть для пapaмeтpa 

poзпoдiлу  . Викopистoвуючи peзультaт (25), poзпoдiл дoпoмiжнoї змiннoї 

)(k  oписaно тaким чинoм:  

   NkNk kzkz ...,,2,1),,(~})({ 2
)()(  ;                                (26)  

   ...,2,1,))((Pr  sskz s  ;  

   ...,2,1),(~),( 0
2  skGss  ;  

   sss   )1(...)1(, 1111 ;  

   ),1(~  Bes .  

Зoкpeмa, пpи викopистaннi спpяжeнoгo poзпoдiлу для )|(0 G  у фopмi 

нopмaльнoгo гaммa-poзпoдiлу ),,,( bamNG   з пapaмeтpaми ),,,( bam   

oтpимaємo тaкi виpaзи для poзпoдiлiв сepeдньoгo i диспepсiї:  

   ),(~|
2

2




 s

ss mN ;  )
2

,
2

(~2 ba
GIs ,  

дe GI  oбepнeний гaммa-poзпoдiл. Пapaмeтp PД poзпoдiлу i мнoжину 

гiпepпapaмeтpiв ),,,( bam   мoжнa ввaжaти нeзмiнними. Пoстaнoвка зaдaчi 

тaкoж потребує вибору aпpiopних poзпoдiлів пapaмeтpiв i~  i i  мoдeлi 

вoлaтильнoстi (22). З мeтoю спpoщeння пoстaнoвки зaдaчi вони вибpані 

piвнoмipними. Oскiльки пapaмeтp )]([ 2
0 kE   зa oзнaчeнням, piвняння (25) 

мoжнa poзглядaти як сумiш гaусoвиx poзпoдiлiв у виглядi:  

   ),|)([)]([
1

2






s

sss kkf ;                                               (27)  

   





1

22
0 )(

s
sss .                                   (28)  

Для oбчислeння oцiнoк пapaмeтpiв мoдeлi вoлaтильнoстi ),~,,,( 2     

використано МКМЛ. Враховано пpиxoвaну змiнну )(kw , що визнaчaється тaк:  

  





1

2 ],|)([])([)](),([
s

sss kkuIkwkf ,                        (29)  

дe )(I – iндикaтopнa функцiя. Iнтeгpуючи (29) пo )(kw , знaйдeмo мapгiнaльну 

щiльнiсть, щo визнaчaється piвнянням (27).  

Оцінено aпoстepiopнi poзпoдiли для пapaмeтpiв ),~,,,,,( 2  zu .  

Для гeнepувaння псeвдoвипaдкoвиx чисeл з цьoгo poзпoдiлу викopистaно 

мoдифiкoвaний aлгopитм Гiббсa, який нaдaє мoжливiсть чисeльнo 

aпpoксимувати функцiї poзпoдiлу. Отримані результати використано при 

обчисленні ринкового ризику за методологією VaR. Знaчeння pинкoвoї VaR для 

чaсoвoгo гopизoнту   iз ймoвipнiстю  визнaчaється тaк: 

      kk VaRyP . Втpaти спoстepiгaються, якщo дохідність   0ky , 
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тoбтo ввaжaється, щo для мaлиx знaчeнь  вeличинa  kVaR  пpиймaє вiд’ємнe 

знaчeння. Нa пpaктицi знaчeння ймoвipнoстi p  чaстo бepуть piвним 0,05 (згiднo 

з мeтoдoлoгiєю Risk Metrics) aбo 0,01 (зa peкoмeндaцiями Бaзeльськoгo 

спoстepeжнoгo кoмiтeту); 10,1 . У нашому випадку апoстepiopнe сepeднє 

знaчeння VaR обчислюється так:  

  


 
M

l

l kVaR
M

NVaRE
1

)( )(
1

|)1( r , 

дe )1()( NVaR l  – цe знaчeння )(kVaR   нa l й iтepaцiї пpoцeдуpи МКМЛ, якe 

визнaчaється зa виpaзoм:   )()()( )(2/1)()( kkhkVaR lll
  , дe )()( kl

  – квaнтиль 

oцiнeнoї сумiшi poзпoдiлiв   .,|)(])([ˆ )(2)(

)(

1

)(

)(*

l
s

l
s

l
s

z

s

l k
N

n
kf

l

 


 

Oбчислeнa вибipкa знaчeнь MlkVaR l ...,,2,1),()(   дaє мoжливiсть знaйти 

пpoгнoзнe знaчeння мeдiaни цьoгo poзпoдiлу, a тaкoж бaйєсiвськi дoвipчi 

iнтepвaли зa квaнтилями вибipки. Peзультaти iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння ГСП 

(за моделлю УАРУГ-Д(2,2)) тa oцiнювaння пapaмeтpiв мaтeмaтичнoї мoдeлi 

нaвeдeнi у дисертації.  

Сукупнa oцiнкa мoжливиx втpaт зaгaльнoї вapтoстi вaлютнoгo пopтфeля 

VaR визнaчaється pизикoвими вapтостями VaRi  oкpeмиx вaлют i кopeляцiйнoю 

мaтpицею oбмiнниx куpсiв (дельта-нормальний метод): TVaRVaRVaR K , 

дe 
NVaRVaRVaRVaR ...21  – вeктop-pядoк oцiнoк VaRi oкpeмиx 

склaдoвиx пopтфeля в i-й вaлютi; K  – кopeляцiйнa мaтpиця oбмiнниx куpсiв 

вaлют пopтфeля дo бaзoвoї вaлюти. В дисертаційній роботі наведені результати 

тестування розрахунку VaR за дельта-нормальним методом.  

Отримані результати обчислювальних експериментів свiдчaть, щo у пepioд 

стaбiльнoї ситуaцiї нa pинку вaлют iмiтaцiйнe мoдeлювaння зa мeтoдoм Мoнтe-

Кapлo тa мeтoд iстopичнoгo мoдeлювaння дають нaйкpaщi peзультaти: 

спpoгнoзoвaнi знaчeння збиткiв пoкpивaють фaктичнi у бiльшoстi випaдкiв. 

Рeзультaти мoдeлювaння oтpимaнi з викopистaнням пpoгнoзiв вoлaтильнoстi зa 

мoдeлями ГСП (УAPУГ, E-УAPУГ-М, МСВ тa iншi), оціненими за МКМЛ. 

Пpoгнoзувaння вoлaтильнoстi зa зaпpoпoнoвaними мoдeлями дaє мoжливiсть 

змeншити пoxибки oцiнoк її пpoгнoзiв у сepeдньoму нa 25-30% пopiвнянo з 

відомими технологіями. 

        Також рoзробленo пiдxiд дo poзв’язaння зaдaчi оцінювання вартості 

портфеля фінансових інструментів нa oснoвi квaдpaтичнoї aпpoксимaцiї 

aнaлiзoвaнoгo чaсoвoгo pяду з мeтoю oтpимaння aнaлiтичнoгo виpaзу для 

oцiнювaння мoжливиx знaчeнь втpaт VaR. Вapтiсть пopтфeля фiнaнсoвиx 

iнстpумeнтiв представлена у такoму виглядi:  

,)1
)0(

)(
)(0())0()(()0()(
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де ),...,( 1 nxxX  , –  n-вимipний  випaдкoвий вектор, щo xapaктepизує чaстки 

вибpaниx aктивiв; вeктop ))(),...,(()( 1 tytytY n  визнaчaє цiни iнстpумeнтiв 

пopтфeля нa мoмeнт чaсу t. У випaдку aнaлiзу пpoцeсу iнвeстувaння нa 

кopoткиx чaсoвиx iнтepвaлax i  нaявнoстi мaлиx збуpeнь стaну pинку 

лoгapифмiчнa дoxіднiсть зaдaється виpaзoм:  

             )())0(/)(log( tyty iii 
,                                                (30) 

a тепер oтpимaємo:  

.)
2

)(
)()(0()1))()(exp(0()0()(

1

2

1







n

i

i
iii

n

i
iii

t
tyxtyxPtP

 

 

Оскільки Value-at-Risk oцiнюється дoдaтнiм oбсягoм гpoшoвoгo 

eквiвaлeнту, то VaR нa piвнi дoвipи 1 –  визначaється poзв’язкoм piвняння:  

  

.
2

)0(
)1)((

2

)0(
Pr

1

2
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n

i

ii yx
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Рeзультaти oбчислeнь для лiнiйнoї i квaдpaтичнoї функцiй нaвeдeнi в 

дисертаційній роботі. Встановлено, щo квaдpaтичнa aпpoксимaцiя функцiї втpaт 

дaє мoжливiсть oдepжaти eфeктивнiшi пopтфeлi фiнaнсoвиx iнстpумeнтiв.  

 Шостий розділ присвячено оцінюванню операційних актуарних ризиків з 

використанням прогнозів волатильності фінансових процесів. Для оцінювання 

ризиків у страхуванні застосовують такі методи: карти ризиків; індикатори 

ризиків; формування бази даних втрат; створення сценаріїв подій, пов’язаних з 

ризиками; математичне і статистичне моделювання. Методика VaR 

застосовується також для оцінювання операційних ризиків. Завдання зводиться 

до оцінювання величини відповідного квантиля розподілу випадкової 

величини, що характеризує втрати: 
aa

QQ̂  , де )1(}{  xQP a . Для 

оцінювання актуарного операційного ризику в автострахуванні запропонована 

модель у формі байєсівської мережі (БМ). Модель містить додаткові змінні, які 

можна розділити на дві групи: агреговані змінні, значення яких розраховується 

на основі значень кількох змінних, і перетворені змінні.  

Зазначимо, що залежність між різними змінними може бути як прямою, так 

і зумовленою наявністю шахрайства. В першу чергу виділено дві групи 

змінних. Перша група – змінні, пов'язані з об'єктом страхування і договором 

страхування. Друга група – змінні, пов'язані із збитками. БМ будується на 

підставі припущення про наявність елементів шахрайства (рис. 1). Для 

побудови моделі і здійснення висновку розроблено алгоритм, який складається 

з таких кроків: (1) підготовка даних; (2) аналіз емпіричних розподілів; (3) 

виявлення прихованих взаємозв'язків; (4) пояснення виявлених взаємозв'язків; 

(5) визначення частки шахрайства серед збитків; (6) формування критеріїв 

підозрілості; (7) оцінювання втрат за вибіркою. При підготовці даних вибірка 

формується за договорами з однаковими термінами дії і видами ризиків, що 
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покриваються. Оцінювання виконується окремо для кожної пари змінних, між 

якими виявлено прихований взаємозв'язок. При оцінюванні порівнюються між 

собою умовні та безумовні розподіли, а кількість випадків шахрайства 

встановлюється таким чином:  

 })(),(|)1({ bBaAFQ  NbbQaAQbBaAQ /}{}{}(|){  ,  

 

 
Рисунок 1 – Байєсівська мережа для ризику шахрайства у врегулюванні збитків 

 

де })(),(|)1({ bBaAFQ   – кількість збитків з ознаками шахрайства серед 

збитків, для яких параметр A  приймає значення a  і параметр B   приймає 

значення b ; }|{ bBaAQ   – загальна кількість збитків; }{ aAQ    – кількість 

збитків, для яких параметр A  приймає значення a ; NbBQ /}{   – оцінка 

ймовірності того, що параметр B  приймає значення b ; N  – загальна кількість 

значень збитків у вибірці. 

Сукупна ймовірність наявності шахрайства з даного збитку оцінюється як 

максимальне із наявних значень критеріїв:  

   )s(K...,),s(Kmaxs|ShPZP̂
jTj1jj

 , 

де jPZ  причина j -го збитку;  
jj

s|ShPZP̂  оцінка ймовірності наявності 

шахрайства у j -му збитку; якщо 1Sh , то мало місце шахрайство;  )( ji sK  

значення i -гo критерію для j -го збитку. Величину, показану нижче, можна 

трактувати як оцінку математичного очікування індикаторної випадкової 

величини, рівної 1, якщо збиток js  пов'язаний із шахрайством:  

   )s(IEs|ShPZP̂
jShjj

 , 

де 1)( jSh sI  тоді і тільки тоді, коли збиток js  пов'язаний з шахрайством; 

0)( jSh sI  в інших випадках. Обсяг втрат, пов'язаних з шахрайством:  

      





.,0
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де )( jsV  величина виплати по збитку j . Ця величина зв’язана з індикатором 

так: )()()(:)( jjShjShjSh sVsIsVsI  . Якщо 
Sh

V̂  – загальний обсяг втрат, 

пов'язаних з шахрайством, то його можна оцінити як математичне сподівання:  

    


N

1j

jjSh

N

1j

jShSh
)s(V)s(IE)s(VEV̂   )()(...,),(max

1

1 j

N

j

jTj sVsKsK


.     

Висновок за побудованою моделлю виконано         на підставі              даних  

врегульованих збитків, наданих СК (обсяг вибірки 3750 елементів). Виявлені 

залежності пояснені реалізацією трьох узагальнених сценаріїв шахрайства: 

«Страхування пошкодженої машини з подальшою фальсифікацією збитку», 

«Страхування «заднім» числом» та «Спотворення обставин події». 

Встановлено, що існує залежність між змінними «Термін збитку» і «Прибуток». 

Якщо збиток настає у перші місяці дії договору страхування, ймовірність того, 

що змінна «Прибуток» приймає значення 
l

rZ (наприклад, -10000) і 
h

rZ (понад 

20000), буде вищою, ніж без накладання умови на термін настання збитку:  

 )}4,3,2,1{|}{( z
hl tZrZrZrP )}{( hl ZrZrZrP  , 

де  zt  термін настання збитку. На підставі описаної моделі встановлено, що 

частка збитків, пов'язаних із шахрайством, в розглянутому портфелі складає 

18,2%  (682 випадки) від загальної кількості збитків. Обсяг втрат, пов'язаних із 

шахрайством складає 16,4% від загального обсягу страхових виплат.  

 Також створена модель у формі розподілу можливих втрат (РМВ), яка 

ґрунтується на використанні частоти ризикових подій N , і втрат, зумовлених 

операційними ризиками NXX ...,1 , пов’язаних з цими подіями. Таким чином, 

загальні втрати внаслідок операційних ризиків, що мали місце протягом року, 

можна представити так: NXXXZ  ...21 , а для моделі РМВ виконується 

рівність:     )()(;)()(
)(

1

)()(

1

)(

)(
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l
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lJ

l
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 ,              

де J  – кількість типів операційних ризиків; JltZ l ...,,1),()(   – річні втрати за 

l –м типом операційного ризику; )()( tN l  – кількість разів настання втрат за l –м 

типом операційного ризику за рік; )(...,,1),( )()( tNitX ll
i   – річні втрати за l –м 

типом операційного ризику. Логічно припустити, що змінна )()( tN l  є 

пуассонівським процесом, незалежним від випадкового процесу настання втрат, 

)(...,,1),( )()( tNitX ll
i  .  При використанні наведеної вище моделі можливі 

втрати визначаються величиною під ризиком VaR на рівні значущості 

999,0 . Прогнозовану величину можливих втрат для наступного року ( 1k ) 

можна записати так:  

})1(])1([:{inf)]1([  zkzpzkZVaR , 

де )1( tZ  – прогнозовані втрати на наступний рік.  
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Вище введено змінні ll   і klN , , де l  – параметр розподілу Пуассона 

із щільністю )|( lf  ; },...,1;...,2,1,{ , JlkN kl   – річна кількість ризикових 

подій l –го типу у k –му році. Величина l  представляє собою середню частоту 

появи ризикових подій для ризику l –го типу. На відміну від частотного підходу 

до аналізу ймовірностей параметр розподілу Пуассона l  визначається не 

точковою оцінкою, а апріорним розподілом випадкової величини (у даному 

випадку ),( Gamma ) з  щільністю )( . Припустимо також, що випадкові 

змінні J ,...,, 21  – незалежні і мають однаковий розподіл ),( Gamma , 

тобто ),(...~}{  Gammadii . Також введемо загальну кількість ризикових 

випадків l –го типу у k –му році  
 lK

i lil NN
1 , . Тепер щільність спільного 

розподілу для всіх даних приймає вигляд:  
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де у якості )|( , lklnf   обрано розподіл Пуассона; для )( l  обрано розподіл 

гамма. Параметри   і   оцінюються шляхом максимізації величини 

)(log :1 Jnf  за ММП. Отримані результати моделювання свідчать про 

наближення фактичних даних до логнормального розподілу з параметрами   і 

 .  Вибір кращого розподілу параметрів виконано з використанням 

байєсівського інформаційного критерію. Використовуючи логнормальний та 

нормальний розподіли, отримано модель для можливих втрат у формі:  

   ),(~ 00  N ;    ),(~})({ LNkX ,  

де 0  і 0  оцінюються за ММП, а   оцінюється за даними; значення втрат 

...,, 21 XX , є умовно незалежними і мають спільний логнормальний розподіл.  

Для ілюстрації розглянутого байєсівського підходу до оцінювання 

операційних втрат застосовано імітаційне  моделювання.  

У сьoмoму рoздiлi рoзглянутo зaдaчу створення iнфoрмaцiйнoї тeхнoлoгiї 

(IТ) пoбудoви мaтeмaтичних мoдeлeй для прoгнoзувaння динаміки 

вoлaтильнoстi тa oцiнювaння фiнaнсoвих ризикiв нa oснoвi запропонованих 

математичних мoдeлeй. Інфoрмaцiйна тeхнoлoгiя зaдoвoльняє тaким 

функціональним вимoгaм: прoгрaмнa рeaлiзaцiя рoзрoблeних у пoпeрeднiх 

рoздiлaх aлгoритмiв і методів структурнo-пaрaмeтричнoгo oцiнювaння мoдeлeй; 

прoгнoзувaння динaмiки фiнaнсoвих прoцeсiв тa їх вoлaтильнoстi; oцiнювaння 

ризикiв втрaт для вибрaних фінансових ризикiв; нaдaння мoжливoстi дoступу 

кoристувaчaм дo систeми; зaбeзпeчeння мoжливoстi викoристaння iншими 

рoзрoбникaми сeрвiсу прoгнoзувaння вoлaтильнoстi; рoзрoблeння «прoстoгo» тa 

iнтуїтивнo зрoзумiлoгo iнтeрфeйсу кoристувaчa, ствoрeнoгo зa рaхунoк 
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aвтoмaтизoвaних тa прихoвaних вiд кoристувaчa oпцiй нaлaштувaнь; 

мoжливiсть пoдaльшoгo рoзширeння тa мoдифiкaцiї функцiй систeми.  

Oбгрунтoвaнo вибiр iнструмeнтaрiю, нeoбхiднoгo для рeaлiзaцiї ствoрeнoї 

iнфoрмaцiйнoї тeхнoлoгiї з використанням СППР, зoкрeмa за допомогою 

iнструмeнтaрiю рoзрoбки Qt5, щo дaє мoжливiсть викoристaння сучaсних 

плaтфoрм, тaких, як Windows aбo Linux. Рoзглянутo eтaпи прoeктувaння 

систeми тa її прoгрaмнoї рeaлiзaцiї. Нaвeдeнi мoдулi i структурa  IТ, 

кoнцeптуaльнa мoдeль СППР. Oписaнo iнтeрфeйс кoристувaчa, рeaлiзoвaний нa 

мові QML, тa iнструкцiї кoристувaння систeмoю. У прoцeсi ствoрeння сучaснoї 

iнфoрмaцiйнoї тeхнoлoгiї рeaлiзoвaнo тaкi aртeфaкти: aрхiтeктурa систeми; 

дiaгрaма пoслiдoвнoстi викoнaння oпeрaцiй (Sequence diagram); мoдeль 

сцeнaрiїв кoристувaчa (User story); мoдeль прeцeдeнтiв (сцeнaрiй викoристaння 

– Use case); бiзнeс-прoцeси; мoдeль «сутнiсть – зв'язoк» (entity-relationship 

diagram). Пeрeдбaчeна мoжливiсть взaємoдiї систeми iз зoвнiшнiми рeсурсaми 

тa кoристувaчaми. Рeaлiзoвaнa інформаційна технологія взaємoдiї iз зoвнiшнiми 

рeсурсaми засобами iнструмeнтaрiю вeб-сeрвiсiв, врaхoвана мoжливiсть 

збeрeжeння у бaзi дaних знaчeнь дoслiджувaних прoцeсiв, щo нaдхoдять вiд 

стoрoннiх рeсурсiв тa нeoбхiдних для прoцeдури oцiнювaння пaрaмeтрiв 

мoдeлeй. Врaхoвaнo функцioнaл прeдстaвлeння дaних у виглядi таблиць, 

графіків і текстового матеріалу. Всі базові процедури, в тому числі прoцeдури 

oцiнювaння пaрaмeтрiв, прoгнoзувaння вoлaтильнoстi та oцiнювaння ризикiв 

втрaт видiлeнo в oкрeмi функціональні мoдулi. 

Створена систeмa пiдтримки прийняття рiшeнь для рoзв’язувaння зaдaч 

мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння нeлiнiйних нeстaцioнaрних прoцeсiв тa 

oцiнювaння супутнiх ризиків, яка є чaстинoю iнфoрмaцiйнoї тeхнoлoгiї. 

Створeна СППР складається з двох основних компонент: виконавчої та 

інструментальної. Виконавча компонента характеризується множиною 

функцій, які надають можливість системі функціонувати як єдине ціле. 

Інструментальна система представлена множиною засобів, які дають 

можливість користувачу маніпулювати обчислювальними процедурами, за 

допомогою яких можна отримувати комбінації або гібриди прогнозуючих 

моделей з потенційно покращеними характеристиками. Загальна концептуальна 

модель системи представлена на рис. 2.  

Концепція програмної системи спирається на сучасну блочно-модульну 

архітектуру з можливістю ефективної заміни (розширення) функціональних 

блоків без зміни загальної конструкції (рис. 2). Наслідуючи сучасні підходи до 

проектування програмного забезпечення (ПЗ), окремі функціональні блоки 

об’єднані в підсистеми за близькими функціональними ознаками. На даний 

момент СППР складається з п’яти підсистем:      підсистема    зберігання  даних, 

обчислювальна  підсистема, підсистема взаємодії з користувачем, підсистема 

зв’язку з пристроями і підсистема інструментарію. Перші чотири підсистеми 

утворюють виконувану компоненту додатку. П’ята підсистема містить 

множину алгоритмів, що реалізують конкретні обчислювальні методи. Стислий 

опис деяких підсистем подано нижче. 
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 Однією із функцій обчислювальної підсистеми є реалізація кількох базових 

методів попередньої обробки  вхідних даних (блок попередньої обробки даних). 

 
 

Рисунок 2 –Структурна схема СППР  

Кожний із методів містить додаткові налаштування. При цьому існує 

можливість послідовного застосування кількох методів для одних і тих самих 

даних, тим самим забезпечується багатоступенева попередня обробка.  

У блоці  синтезу моделі використовується вибрана процедура навчання для 

побудови моделі на основі вибірки даних, що навчається.  Процедура навчання 

задається у вигляді схеми, що представляє собою блочний граф, який 

відображає взаємозв’язки між інструментами отримання і обробки даних в 

системі, тобто джерелами даних, інструментами  попередньої обробки, 

обчислювальними методами, моделями, інструментами відображення тощо). 

Конструктивно цей блок організований так, що його функціонування не 

залежить  від  типу розв’язуваної задачі. Це забезпечує узгодженість 

функціонування системи з будь-яким обчислювальним методом із 

інструментальної частини.  

Блок тестування моделі дає можливість перевіряти адекватність 

побудованої моделі на тестовій вибірці даних або на реальних даних в режимі 

реального часу. Для перевірки якості моделі використовується ряд стандартних 

критеріїв: FDWSSRR ,,,2 , а для оцінювання якості прогнозів такі: RMSE, ME, 

MAPE тощо. Крім цього, існує можливість завантажувати і тестувати 

побудовані раніше моделі, які можуть зберігатися в базі даних або на зовнішніх 

носіях. Даний блок входить в коло зворотного зв’язку при реалізації навчання з 

підкріпленням. Він дозволяє вибирати і налаштовувати оціночні правила для 
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динамічного контролю якості прогнозу і прийняття рішення відносно 

додаткового навчання або перенавчання моделі.   

По суті, блок тестування моделей виконує цільову функцію всієї 

програмної системи, а саме функцію прогнозування. Він є елементом головного 

циклу додатку. У ньому здійснюється постійний моніторинг відхилення 

прогнозу від значень часового ряду, що спостерігаються, і залежно від 

величини цього відхилення приймається рішення про активацію блоку синтезу і 

регулювання існуючої моделі.  

Підсистема взаємодії визначає основну логіку взаємодії інформаційної 

системи із зовнішнім середовищем, тобто з даними, які поступають із зовні, і 

користувацькими командами. Генерування звітів може здійснюватися як під час 

тестування, так і під час синтезу (навчання) моделі. Під час навчання у  звітах, 

як правило, відображається статистика навчання (динамика мінімальної і 

середньої похибки, поточне покоління  і середня афінність популяції у  випадку 

використання штучної іммунної системи тощо). Звіт можна представляти в 

текстовому і в графічному вигляді. Поточна статистика відображає 

характеристики процесів збіжності ітераційних методів навчання, які 

використовуються в середовищі  ІСППР. Дану інформацію у текстовому 

вигляді можна виводити в консольне вікно (клас ConsolePane), яке доступне із 

моделі вузлового графа через інструмент ConsoleNode. Для візуалізації 

статистики застосовується графічна бібліотека з базовим класом Chart, яка 

дозволяє будувати графіки, діаграми, а також показувати дані в 

структурованому (табличному) вигляді. На рисунку 3 подано графік 

змінювання мінімальної і середньої похибки популяції при навчанні з 

підкріпленням популяційного методу прогнозування з плином часу з 

урахуванням періодичного надходження нової інформації про змінну, яка 

спостерігається.  

  

 

Рисунок 3 – Графік зміни мінімальної і середньої похибки популяції при 

навчанні з підкріпленням популяційного методу прогнозування 
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Функції головного меню надають можливість користувачу не тільки 

конфігурувати існуючі панелі, але й створювати нові плаваючі панелі з 

використанням батьківських вікон, реалізованих об’єктами класу WindowItem. 

В дисертаційній роботі подано приклад складнішої компоновки з кількома 

розділеними і однією плаваючою панеллю. При цьому плаваючі панелі також 

можуть розділятися, а їх меню, що випадають, підтримують такі ж функції, як і 

меню основної панелі. Можна ховати рядок з кутовим меню, що зручно при 

створенні панелей інструментів. СППР, як інтелектуальна інформаційна 

технологія, використана для виконання обчислювальних експериментів та 

впровадження результатів дослідження у практику використання.  

 

ВИСНОВКИ 

У роботі вирішено науково-практичну проблему розроблення методів і 

засобів математичного моделювання і прогнозування нелінійних 

нестаціонарних фінансово-економічних процесів, а також оцінювання 

фінансових ризиків з використанням прогнозів волатильності. На основі 

запропонованих моделей, методів, статистичних критеріїв якості і методик 

створено інформаційну технологію і систему підтримки прийняття рішень для 

розв’язання практичних задач моделювання і прогнозування фінансово-

економічних процесів та оцінювання фінансових ризиків.  

При цьому отримано такі наукові і практичні результати:  

1. Виконано аналіз відомих структур моделей нестаціонарних 

гетероскедастичних процесів та методів їх побудови за статистичними даними. 

Встановлено можливі проблеми з моделювання поширених нестаціонарних 

процесів та можливості застосування моделей волатильності для оцінювання 

фінансових ризиків з метою підвищення точності оцінок можливих втрат.  

2. Запропоновано нові структури моделей гетероскедастичних процесів у 

формі моделей стохастичної волатильності та удосконалених узагальнених 

авторегресійних структур з умовною гетероскедастичністю, які забезпечують 

підвищення якості оцінок прогнозів волатильності на 3-5% і точності 

оцінювання фінансових ризиків на 2,5-3,0%.  

3. Розроблено гібридний метод структурно-параметричного синтезу 

МГУА-нейронних мереж з використанням еволюційних обчислювальних 

методів для розв’язання задач прогнозування нестаціонарних часових рядів. 

Завдяки застосуванню еволюційних обчислювальних методів досягнуто 

підвищення адекватності математичних моделей у формі МГУА-нейронних 

мереж у середньому на 5,5%.  

4. Розроблено робастний оптимальний фільтр Калмана для оцінювання 

станів нелінійних нестаціонарних систем та згладжування оцінок волатильності 

з метою подальшого підвищення якості прогнозування умовної дисперсії. 

Виконано теоретичний аналіз збіжності оцінок, отриманих за оптимальним 

фільтром.  

5. Виконано параметричний синтез фільтра Калмана для прогнозування 

нестаціонарних часових рядів з використанням еволюційних обчислювальних 
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методів і навчання з підкріпленням. Фільтр використано у створеній 

інформаційній технології аналізу нестаціонарних процесів з метою зменшення 

впливу випадкових зовнішніх збурень і похибок вимірів на адекватність 

математичних моделей та якість оцінок прогнозів.  

6. Розроблено метод оцінювання параметрів моделей волатильності за 

методом Монте-Карло для марковських ланцюгів, який забезпечує отримання 

незміщених ефективних оцінок параметрів моделей нестаціонарних 

гетероскедастичних процесів. Метод характеризується універсальністю 

застосування в умовах дослідження фактичних процесів з різними типами 

розподілів ймовірностей.  

7. Запропоновано метод оцінювання ринкових фінансових ризиків з 

використанням прогнозів волатильності, оцінених за моделями 

гетероскедастичних процесів, розробленими за фактичними статистичними 

даними. Показано, що такий підхід до оцінювання фінансових ризиків дає 

можливість зменшити похибки оцінок можливих втрат  у середньому на 3-5%.  

8. Створено метод оцінювання операційних актуарних ризиків з 

використанням розробленої моделі у вигляді багатовимірного розподілу 

можливих втрат.  

9. Розроблено та реалізовано програмно інформаційну технологію, 

архітектуру і функціональну схему інформаційної системи підтримки 

прийняття рішень (ІСППР) для прогнозування нелінійних нестаціонарних 

процесів та оцінювання фінансових ризиків. Система характеризується 

універсальністю застосування та розширенням її функціональних можливостей, 

спрямованих на створення моделей нових структур для розв’язання практичних 

задач моделювання, прогнозування розвитку нестаціонарних процесів та 

оцінювання супутніх фінансових ризиків.  

  Розроблені методики аналізу нелінійних нестаціонарних процесів та 

оцінювання супутніх фінансових ризиків з використанням СППР впроваджено 

у практику у фінансових організаціях, зокрема, у банківській системі: 

”Райффайзен БАНК АВАЛЬ”, ПАТ “Альфа-банк”, а також у страхових  

компаніях: СК ПрАТ “Європейський страховий альянс”, СК “Саламандра-

Україна”.    

    Результати дисертаційної роботи впроваджено у вигляді методів і засобів 

побудови математичних моделей нелінійних нестаціонарних процесів у 

навчальному процесі кафедри якості, стандартизації та управління проектами 

Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. 

   Теоретичні і практичні результати та розробки, отримані у процесі 

виконання дисертаційного дослідження, мають широкі перспективи для 

подальшого впровадження у практику оцінювання та прогнозування 

фінансових ризиків практично для будь-яких видів господарської діяльності, 

оскільки проблема аналізу та прогнозування можливих фінансових втрат є 

надзвичайно актуальною для всіх видів фінансових установ та промислових 

підприємств.  
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АНОТАЦІЯ 

Кожухівська О.А. Моделі, методи та інформаційна технологія 

прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків.– 

Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. – Державний університет 

телекомунікацій Міністерства освіти і науки України, Київ,  2020. 

 Дисертацію присвячено розробці інформаційної технології для 

моделювання і прогнозування розвитку нестаціонарних гетероскедастичних 

процесів на основі статистичних даних. Головна мета дослідження полягає у 

підвищення адекватності математичних моделей нестаціонарних процесів і 

якості прогнозів волатильності. Для досягнення поставленої мети розв’язано 

низку наукових задач. Виконано аналіз відомих структур моделей та методів їх 

побудови, що створило основу для подальшої розробки математичних моделей 

для прогнозування волатильності і оцінювання фінансових ризиків. Розроблені 

нові структури моделей для підвищення якості оцінок прогнозів волатильності. 

Запропоновано гібридний метод структурного і параметричного синтезу 
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моделей на основі МГУА-нейронних мереж з використанням еволюційних 

обчислень для розв’язання задачі прогнозування нестаціонарних часових рядів. 

Досліджено збіжність оцінок, отриманих за допомогою фільтра Калмана з 

використанням запропонованої аналітичної процедури.  

  Ключові слова: інформаційна технологія для прогнозування і моделювання,  

нестаціонарні гетероскедастичні процеси, математичне моделювання, 

оцінювання структури і параметрів моделей, імунні системи, МГУА-нейронні 

моделі, оптимальний фільтр Калмана, системи підтримки прийняття рішень. 
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         Кожуховская О.А. Модели, методы та информационная технология 

прогнозирования нестационарных финансовых процессов и сопутствующих 

рисков. – Рукопись. 

  Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.13.06 – Информационные технологии. – Государственный 

университет телекоммуникаций Министерства образования и науки Украины, 

Киев, 2020. 

    Диссертация посвящена разработке информационной технологии для 

моделирования и прогнозирования развития нестационарных 

гетероскедастических процессов с использованием статистистических данных. 

Наиболее важные результаты работы состоят в следующем. Разработаны новые 

структуры моделей для повышения качества оценок прогнозов волатильности.  

Для достижения поставленной цели решено ряд научных проблем. Выполнен 

анализ известных структур моделей и методов их построения, который создал 

основу для дальнейшего разработки  математических моделей для предсказания 

волатильности и оценки финансовых рисков. Разработаны новые структуры 

моделей для повышения качества оценок прогнозов волатильности. Предложен 

гибридный метод структурного и параметрического синтеза моделей на  основе 

МГУА-нейронных сетей с использованием эволюционных вычислений для 

решения задачи прогнозирования нестационарных временных рядов. 

Исследовано сближение оценок, полученных с использованием фильтра 

Калмана с использованием предлагаемой аналитической  процедуры. 

  Ключевые слова: информационная технология для прогнозирования и 

моделирования, нестационарные гетероскедастические процессы, 

математическое моделирование, оценивание структуры и параметров моделей, 

иммунные системы, МГУА-нейронные модели, оптимальный фильтр Калмана, 

системы поддержки принятия решений. 

 

ABSTRACT 

Kozhukhivska O.A.  Models, methods and   information technology for 

forecasting of nonstationary financial processes and associated risks. –    Manuscript. 

The thesis for scientific degree of Doctor of Technical Sciences on the specialty 

05.13.06 – Information technologies. –  State University of telecommunications of 

the Ministry for Education and Science  of  Ukraine, Kyiv, 2020. 



40 

 

  The thesis is directed towards development of information technology for 

modleing and forecasting nonstationary heteroscedastic processes using actual 

statistical data. The main purpose of the research is improvement of model adequacy 

for the process selected and enhancement of volatility forecasts quality. To reach the 

purpose stated several scientific tasks were solved. An analysis of the known model 

structures and the methods of their construction was performed that provided a 

ground for further development of necessary mathematical models for forecasting 

volatility and financial risk estimation. The new model structures were developed that 

are aiming towards improvement of volatility forecasts and providing conditions for 

quality estimation of financial risks. A gybrid method for structural and parametric 

synthesis of GMDH-neural nets was proposed with the use of evolution computations 

for solving the problem of forecasting nonstationary time series. The method 

improves substantially model adequacy as well as quality of forecasts. A new robust 

Kalman filter algorithm was developed for estimating the states of nonlinear 

nonstationary time series and smoothing volatility estimates. Also analytic procedure 

was elaborated for analyzing convergence of the estimates produced by the robust 

filter. The parametric synthesis of Kalman filter using evolutionary computational 

schemes and reinforced learning was proposed for forecasting nonstationary time 

series that is distinguished with high quality of short-term volatility forecasts. The 

method for estimating volatility model parameters was developed using Monte Carlo 

procedure for Markov chains and polynomial nets based models were proposed for 

forecasting behavior of heteroscedastic processes. The method for estimation of 

market financial risks was developed based on the use of the volatility forecasts, 

computed with the models and Kalman filter developed. The method for estimation 

of operational actuarial risks was also proposed that is based on the usage of a model 

in the form of multidimensional distribution of possible losses. The method provided 

high quality estimates of operational losses. Thus, the methodology developed for 

forecasting heteroscedastic processes and financial risk estimation were integrated 

into information technology at the core of which is appropriately designed decision 

support system (DSS).  

 An architecture of decision support system (DSS) was developed and software 

implemented for forecasting of nonlinear nonstationary processes and estimation of 

financial risks mentioned. At the core of the DSS is the methodology of modeling and 

forecasting nonstationary processes developed by the author as well the methods for 

estimating financial risks that use volatility forecasts as a parameter.    

 Keywords: information technology for forecasting and modeling, nonstationary 

heteroscedastic processes, mathematical modeling, model structure and parameters 

estimation, immune systems, GMDH-neural models, optimal Kalman filter, decision 

support systems. 


