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ЗАВДАННЯ № 1 ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМАЛІЗОВАНИХ МЕТОДІВ 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

Мета заняття: закріпити практичні навички застосування 

формалізованих методів прогнозування. 

Завдання: визначити модель тренду та розробити прогноз параметрів і 

показників транспортних систем. 

Задача. Використовуючи вихідні дані (табл. 1.1), визначити вид та 

параметри моделі тренду. Виконати оцінку розроблених моделей та 

розробити прогноз параметрів та показників транспортних систем. 

 

Таблиця 1.1 – Динаміка зміни параметрів та показників транспортних 

систем 
Рік 2010 2011 2012 2013 2014 

Параметр 1      

Параметр 2      

Показник 1      

Показник 2      

 

Рекомендації до виконання 

1. Заповнити вихідні дані (табл. 1.1), використовуючи статистичні 

дані, що характеризують роботу транспортних систем. 

2. Використовуючи метод найменших квадратів, визначити параметри 

базових моделей тренду. Як моделі тренду зазвичай використовуються такі 

функції: 

− лінійна: 

bxay  ,        (1.1) 

де y , x  – відповідно вхідна та вихідна змінні; 

a , b  – коефіцієнт моделі; 
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− поліноміальна другого степеня: 

cxbxay  2 ,             (1.2) 

де  c  – коефіцієнт моделі; 

− степенева: 
xy  ,               (1.3) 

де    – степінь моделі; 

 

− показникова:  
xay  ;      (1.4) 

− експоненціальна: 
.xeay         (1.5) 

3.  Виконати оцінку отриманих моделей за одним із оцінних 

показників (коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, середня помилка 

апроксимації тощо) та зробити висновки. 

4. Використовуючи розроблені моделі, розробити прогноз параметрів 

та показників на три роки вперед. 
 

Контрольні питання 
 

1. Що таке прогноз? 

2. Які існують підходи до розроблення прогнозів? 

3. Які існують методи прогнозування? 

4. Що таке модель тренду? 
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ЗАВДАННЯ № 2 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ 

ІНТЕНСИВНОСТІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 

Мета заняття: закріпити практичні навички застосування методів 

прогнозування інтенсивності дорожнього руху. 

Завдання: визначити модель прогнозування інтенсивності дорожнього 

руху. 

Задача. Використовуючи вихідні дані (табл. 2.1) та моделі 

прогнозування інтенсивності дорожнього руху, розробити прогноз. Виконати 

оцінку розроблених прогнозів. 
 

Таблиця 2.1 – Динаміка зміни інтенсивності дорожнього руху 
Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Інтенсивність 

дорожнього 

руху 

     

     

 

Рекомендації  до виконання 
 

1. Заповнити вихідні дані (табл. 2.1), використовуючи статистичні 

дані, що характеризують транспортний потік. 

2. Використовуючи моделі динаміки інтенсивності руху: лінійний 

закон зростання інтенсивності; рівняння складних відсотків; експоненціальні 

й степеневі рівняння; логістичні криві, розробити прогноз на  

період 2015–2017 років. 

3. Лінійна модель базується на застосуванні рівняння 
 

),
100

1(0 tpNN t          (2.1) 

де  0N – інтенсивність руху у вихідному році, авто/рік;  

tN – інтенсивність руху в розрахунковому році, авто/рік;  

p – середні темпи зростання інтенсивності за останні роки, %;  

t – розрахунковий період. 
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4.  Модель, що використовує рівняння складних відсотків, заснована на 

застосуванні формули 

.
100

1
1

0









 

t

t
pNN           (2.2) 

5. Експоненціальні й степеневі моделі засновані на застосуванні таких 

рівнянь: 

;100
0

tp

t eNN


                                                (2.3) 

 

,
1000

t

t
pNN 





                                            (2.4) 

6. Виконати оцінку розроблених прогнозів та зробити висновки. 
 

Контрольні питання 
 

1. Що таке прогноз? 

2. Які існують підходи до розроблення прогнозів? 

3. Які існують методи прогнозування? 

4. Які існують методи прогнозування інтенсивності руху? 
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ЗАВДАННЯ № 3 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ 
ШВИДКОСТЕЙ РУХУ 

 
Мета заняття: закріпити практичні навички застосування методів 

прогнозування швидкостей руху. 
Завдання: визначити модель прогнозування швидкостей руху. 
Задача. Використовуючи вихідні дані (табл. 2.1, табл. 3.1) та моделі 

прогнозування швидкостей руху, розробити прогноз. Виконати оцінку 
розроблених прогнозів. 

 

Таблиця 3.1 – Динаміка зміни швидкостей руху 
 

Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Технічна 

швидкість 
     

     

Експлуатаційна 
швидкість 

     
     

 
Рекомендації до виконання 

1. Заповнити вихідні дані (табл. 3.1), використовуючи статистичні 
дані, що характеризують транспортний потік. 

2. Використовуючи модель визначення суспільно необхідної 
швидкості руху та дані таблиці 2.1, розробити прогноз на період  
2015–2017 років 
 

,5 294,0
рухон NV          (3.1) 

де  онV – суспільно необхідна швидкість руху, км/год. 

3. Використовуючи факторно-часову функцію та дані таблиці 2.1 і 
таблиці 3.1, визначити коефіцієнти моделі та розробити прогноз на період 
2015–2017 років 
 

,210 taNaaV рухрух          (3.2) 

де  210 ,, aaa – коефіцієнти моделі, які визначаються методом найменших 
квадратів. 

4. Виконати оцінку розроблених прогнозів та зробити висновки. 
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Контрольні питання 
 

1. Що таке прогноз? 

2. Які існують підходи до розроблення прогнозів? 

3. Які існують методи прогнозування? 

4. Які існують методи прогнозування швидкостей руху? 
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ЗАВДАННЯ № 4 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ 
ОБСЯГІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ 

 
Мета заняття: закріпити практичні навички застосування методів 

прогнозування обсягів перевезень пасажирів. 
Завдання: визначити модель прогнозування обсягів перевезень 

пасажирів. 
Задача. Використовуючи вихідні дані (табл. 4.1) та моделі 

прогнозування обсягів перевезень пасажирів, розробити прогноз. Виконати 
оцінку розроблених прогнозів. 

 
Таблиця 4.1 – Динаміка змінювання обсягів перевезень пасажирів 
Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Обсяг перевезень 
пасажирів 

     
     

Загальна 
рухомість 
населення 

     
     

Коефіцієнт 
користування 

індивідуальним 
транспортом 

     

     

Коефіцієнт 
користування 

масовим 
пасажирським 
транспортом 

     

     

Коефіцієнт 
пересадочності 

     
     

Кількість 
мешканців у 

місті 

     
     

 
 

Рекомендації до виконання 

 

1. Заповнити вихідні дані (табл. 4.1), використовуючи статистичні 
дані, що характеризують пасажирську транспортну систему. 
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2. Використовуючи модель визначення перспективного обсягу 
перевезень та дані таблиці 4.1, розробити прогноз на період 2015–2017 років. 
 

,
100

10

t

паспаспас
t

qQQ 





          (4.1) 

де пасQ0  – обсяг перевезень у початковому році, пас.; 

пасq  – середньорічний приріст обсягу перевезень у перспективі, %. 
3. Використовуючи дані таблиці 4.1, визначити складові моделі та 

розробити прогноз на період 2015–2017 років. 
 

мпмпттрo
пас
t NkkkPQ  ,      (4.2) 

 
де  oP  – загальна рухомість населення, поїздок одного мешканця за рік; 

трk , мптk , пk  – коефіцієнти користування індивідуальним транспортом, 

масовим пасажирським транспортом і пересадочності відповідно; 

мN  – кількість мешканців у місті, чол. 
4. Виконати оцінку розроблених прогнозів та зробити висновки. 

 
Контрольні питання 

 
1. Що таке прогноз? 

2. Які існують підходи до розроблення прогнозів? 

3. Які існують методи прогнозування? 

4. Які існують методи прогнозування обсягів перевезень пасажирів? 
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