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РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра: 61 сторінок,
рисунки, 13 літературних джерел, 1 додаток.
Мета роботи – розробка додатку для дослідження динаміки часових рядів.
Об’єкт дослідження – економічні та соціально-економічні процеси, що мають
часову динаміку.
Предмет дослідження – дослідження часових рядів за допомогою С++.
Методи дослідження і розробки – теоретичні та програмні засоби дослідження
часових рядів.
    Випускна робота складається з вступу, п’яти розділів, списку використаної
літератури та додатків.
    Перший розділ описує дослідження предметної області.
    Другий розділ описує методи визначення структури часових рядів, методи
прогнозування та оцінки адекватності моделі. Існуючі моделі часових рядів, 
основні методи прогнозування соціально-економічних процесів. Представляє 
предметну область дослідження, а саме метод прогнозування на моделі 
екстраполяції за вибіркою максимальної подібності.
    Третій розділ реалізує додаток для аналізу часових рядів побудований у С++ 
Qt Creator.
Четвертий розділ розглядає питання з охорони праці та безпеки в надзвичайних
ситуаціях.

Ключові слова: ЧАСОВІ РЯДИ, ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ, С++,
СТВОРЕННЯ ДОДАТКУ.

ABSTRACT
Explanatory note to the final work of the bachelor: 61 pages, 17 figures, 13 literary
sources, 1 supplement.
The purpose of the work is to develop an application for research the dynamics of
time series.
The object of research - economic and socio-economic processes that have time
dynamics.
Subject of research - research of time series using C ++.
Methods of research and development - the theoretical and software tools of time
series research.
The final work consists of an introduction, five sections, a list of used literature and
applications.
The first section describes the study of the subject area.
The second section describes the methods for determining the structure of time series,
methods for forecasting and assessing the adequacy of the model. Existing time series
models, basic methods for forecasting socio-economic processes. Represents the 
subject
area of the study, namely the method of forecasting on the model of extrapolation by 
a sampling of maximum similarity.
The third section implements an application for analysis of time series built in C ++



Qt Creator.
The fourth section deals with occupational safety and emergency situations.

Key words: TIME SERIES, TIME SERIES RESEARCH, C ++, CREATION OF
THE SUPPLEMENT.


