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 Забезпечення ефективної полiтики використання 
трудових ресурсiв є одним з основних питань, якi необхiдно 
розглядати в проблематицi соцiально-економiчного розвит-
ку держави, окремого регiону. 

 Постає проблема необхiднiстю аналiзу та прогнозу-
вання рiвня безробiття, який суттєво зрiс в умовах свiтової 
економiчної кризи i погiршив життєвий рiвень населення. 
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 Об’єктом дослідження є процес прогнозування рiвня 
безробiття на основі статистичних соціально-економічних 
показників. 

 Предметом даної роботи є програмний засiб для 
прогнозування рiвня безробiття. 

 Метою роботи є підвищення ефективності прогнозування 
рівня безробіття. 

 Задачі дослідження: 

 провести аналiз iснуючих методiв прогнозування рiвня 
безробiття; 

 розробити структуру інформаційної технології прогнозування 
рiвня безробiття; 

 удосконалити метод прогнозування безробiття; 

 розробити iнформацiйну технологiю прогнозування рiвня 
безробiття; 

 розробка та аналiз роботи програмного продукту прогнозування 
рiвня безробiття; 
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Постановка задачі 
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Для розробки алгоритму прогнозування рiвня безробiття, 

приймемо такi позначення: 

Рiвень безробiття (%) – РБ; 

ВВП (всього, млн. грн.) –ВВП; 

Рiвень iнфляцiї (процент) – РI; 

Прожитковий мiнiмум (грн) – ПМ; 

Доходи населення (млн. грн.) – ДН. 

   



 Вирiшення нечiткої задачi лiнiйного регресiї 
прогнозування рiвня безробiття складається з 
виявлення довiльного члена i коефiцiєнтiв, заданих 
у визначеному iнтервалі: 

 

 

 

 де  А0 - довільний член, 

 А1, А2, А3, А4 коефіцієнти соціально-економічних 
показників 
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Порівняльна характеристика методів, які дають можливість 

прогнозування рівня безробіття 

Сучаснi методи 

прогнозування 

Часовi ряди Лiнiйна 

регресiя 

Моделювання 

Точнiсть,вiдсотки 77 82 75 



Структура інформаційної технології 
прогнозування рівня безробіття 
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Інформаційна 
технологія 

Базові ІТ 

Апаратно-
технічні 
засоби 

Системне 
прикладне ПЗ 

Нечітка 
регресійна 

модель 
База знань 

База даних 

Інтерфейс 
користувача 



UML-діаграма класів: 
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Результати роботи інформаційної технології 
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Точність прогнозування на три роки з 

використанням нечіткого регресійного методу 

Прогнозований 

період, роки 

1 2 3 

Точність, % 4,1 7,2 10 



Висновки 
 проведено порівняльну сучаних методів 

прогнозування, які можливо використати для 
прогнозування рівня безробіття 

 розроблено інформаційну технологію прогнозування 
рівня безробіття; 

 удосконалено обраний метод прогнозування рівня 
безробіття; 

 проведено тестування розробленої інформаційної 
технології та здійснено порівняння швидкості її 
роботи та точності прогнозування з існуючими 
аналогами. 

 виконано розрахунок ефективності вкладених 
інвестицій та періоду їх окупності (менше одного 
року), що довело економічну доцільність розробки 
інформаційної технології прогнозування рівня 
безробіття 
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 Вперше розроблено iнформацiйну модель 
прогнозування рiвня безробiття, 
використовуючи нечiтку логiку, що дозволило, 
виконати якiсну оцiнку вхiдних даних.  

 Удосконалено метод прогнозування безробiття 
за допомогою нечiткої регресивної моделi, що 
забезпечило пiдвищення точностi. 

 Запропоновано iнформацiйну технологiю 
прогнозування рiвня безробiття, яка 
забезпечила пiдвищення гнучкостi прийняття 
рiшень. 
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Наукова новизна отриманих результатів 



Практичне значення 
одержаних результатів 

 Розроблено новий спосіб прогнозування 
рівня безробіття, який використовує 
статистичні соціально-економічні 
показники; 

 Удосконалено метод з використанням 
нечіткого регресивного підходу для 
підвищення ефективності даного процесу. 

 Розроблено програмний засіб для 
прогнозування рівня безробіття 
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 За результатами магістерської кваліфікаційної роботи 
опубліковано: 

 1 статтю у фаховому виданні України «Вимірювальна та 
обчислювальна техніка в технологічних процесах», №4, 
2017р «Інформаційна технологія прогнозування рівня 
безробіття»; 

 2 тез доповідей в Матеріалах XLV та XLVI  науково-
технічних конференціях професорсько-викладацького 
складу, співробітників та студентів Вінницького 
національного технічного університету (м. 
Вінниця,  Україна, 2016, 2017 р.); 

 1 тези доповіді у збірнику праць міжнародної науково-
практичної конференції; 

 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.  
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Публікації 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


