УДК 004.8

Т.О. Савчук
В.Ю.Соловей

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗРОБІТТЯ
Вінницький національний технічний університет
Анотація
Запропоновано модель аналізу динаміки рівня безробіття, що дозволить спростити
задачу управління означеним явищем з урахуванням передумов та факторів, що впливають на
нього
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Abstract
Suggested mathematical model analysis of the dynamics of the unemployment rate, which will
simplify the task of managing appointed phenomenon, taking into account conditions and factors that
affect it,
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Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю аналізу та
прогнозування рівня безробіття, який суттєво зріс в умовах світової економічної кризи і
погіршив життєвий рівень населення, таким чином, розробка нового класу засобів, які
здатні формувати інтелектуальні рішення щодо усунення наслідків безробіття з
мінімальною залежністю від суб’єктивної думки об’єкту прийняття такого рішення є
актуальною.
Безробіття – це невідповідність на ринку праці, коли пропозиція праці перевищує
попит на працю, причому ця невідповідність може бути охарактеризована як кількісно
так і якісно [1].
Для визначення основних чинників та аналізу стану показників, які впливають на
безробіття доцільно використати принципи нечіткої логіки, що дозволять встановити
лінгвістичний зв’язок між такими поняттями як безробіття, зайнятість населення, ринок
праці.
Прогнозування безробіття — процес передбачення майбутнього рівня безробіття на
основі аналізу його минулого і сучасного станів та результатів систематичного
оцінюванння інформації про якісні й кількісні характеристики. Результатом
прогнозування рівня безробіття є знання про ймовірний розвиток сьогочасних тенденцій
змін рівня безробіття.
В умовах невідповідності на ринку праці пропозицій попиту на неї, теорія нечітких
множин дає можливість застосувати для прийняття рішень неточні та суб’єктивні
експертні знання про рівень безробіття без формалізації їх у вигляді традиційних
математичних моделей [2], що стає єдиним інструментом перевірки концепції
майбутнього на допущення і визначення меж можливих траєкторій розвитку
удосконалення прогнозу безробіття.
З метою опису загальної постановки задачі визначення рівня безробіття (РБ)
позначимо наступні соціально-економічні показники:
1. ВВП (всього, млн. грн.) –ВВП;
2. Рівень інфляції (процент) – РІ;
3. Прожитковий мінімум (грн) – ПМ.
Вирішення нечіткої задачі лінійного регресії складається з виявлення довільного
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члена і коефіцієнтів, заданих в інтервалі [3]:
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˜
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3

(1)

В даному рівнянні показники РБ, ВВП, РІ, ПМ і коефіцієнти А0, А1, А2, А3,
представимо

трикутними

нечіткими числами з центром с і шириною w.
Іншими словами, показники РБ, ВВП, РІ, ПМ і коефіцієнти А0, А1, А2, А3 – це нечіткі
множини, функції приналежності яких мають вигляд рівнобедреного трикутника
одиничної висоти:

ВВП = (ВВПс, ВВПw) , РБ = (РБс, РБw) , РІ = (РІс, РІw) ,
ПМ = (ПМс, ПМw) .
A0 = (A0с, A0w) , A1 = (A1c, A1w) , A2 = (A2c, A2w) , A3 = (A3c, A3w)

(2)

(3)

Лінійна інтервальна регресійна форма нечіткого рівняння по кожному α-рівні є
такою [4]:

РБα(ВВПα, РІα, ПМα) = А0 + А1·ВВПα + А2·РІα + А3·.ПМα

(4)

Подібні рівняння в такому ж порядку можна застосувати до всіх α-рівнів. Мінімізація
рівняння нечіткої регресії для кожного α-рівня дозволить звести поставлену задачу до
задачі лінійного програмування [5].
З метою прогнозування показника РБ (рівня безробіття) використовується три
варіанта – середній, оптимістичний і песимістичний. Середній варіант прогнозу є одним з
самих розповсюджених і будується на основі про те, що економіка стабільно
розвивається. Оптимістичний варіант прогнозу дає результати в умовах більш
динамічного розвитку економіки, коли її зростання відбувається високими темпами, а
песимістичний варіант прогнозу, коли в економіці спостерігаються стрімкі темпи спаду.
Отже, запропонована математична модель прогнозування рівня безробіття, що
базується на нечіткій регресійній моделі, надає можливість аналізу динаміки рівня
безробіття, що дозволить спростити задачу управління означеним явищем з
урахуванням передумов та факторів, що впливають на нього.
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