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Прогнозування державного боргу на основі ARIMA моделі
Робота присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів щодо прогнозування державного боргу України.
Проведено візуальний аналіз динаміки обсягу державного боргу, на основі чого зроблено висновок про поглиблення
боргової кризи в Україні. Розглянута інтегрована модель авторегресії ковзного середнього (ARIMA), як базова модель
прогнозування, з розглядом ідентифікації, оцінки роботи моделі, та її діагностики. За допомогою програмного
комплексу EViews в роботі проілюстрована процедура прогнозування державного боргу України для моделі ARIMA:
здійснено перевірку ряду на стаціонарність, перетворення часового ряду місячних даних державного боргу на
стаціонарний шляхом здійснення ряду перетворень, визначення параметрів моделі та, як результат, було обрано
найоптимальнішу специфікацію моделі ARIMА.
На основі здійсненного моделювання часового ряду зроблено висновок про можливість застосування ARIMAінструментарію для прогнозування значень державного боргу країни.
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Прогнозирование государственного долга на основе ARIMA модели
Работа посвящена исследованию теоретических и практических аспектов касательно прогнозирования государственного
долга Украины. Проведен визуальный анализ динамики объема государственного долга, на основе чего сделан вывод об
углублении долгового кризиса в Украине. Рассмотрена интегрированная модель авторегрессии скользящего среднего
(ARIMA), как базовая модель прогнозирования, с рассмотрением идентификации, оценки работы модели, и ее
диагностики. С помощью программного комплекса EViews в работе проиллюстрирована процедура прогнозирования
государственного долга Украины для модели ARIMA: осуществлена проверка ряда на стационарность, преобразование
часового ряда месячных данных государственного долга на стационарный путем осуществления ряда преобразований,
определение параметров модели и, как результат, было выбрана самая оптимальная спецификация модели ARIMA.
На основе осуществленного моделирования часового ряда сделан вывод о возможности применения ARIMAинструментария для прогнозирования значений государственного долга страны.
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