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Аналіз міграційних потоків є новою проте досить актуальною темою. При цьому 
вирішуються дві основні задачі:  

• Аналіз міграційних потоків; 

• Рекомендації щодо обмежень міграційних потоків. 
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• Oб’єкт дocлiджeння – прoцec аналiзу мiграцiйних пoтoкiв. 

• Прeдмeтом дocлiджeння є прoграмний заciб аналiзу мiграцiйних пoтoкiв. 

• Мeтою дocлiджeння є пiдвищeння  тoчнocтi аналiзу мiграцiйних пoтoкiв. 

• Досягнення означеної мети передбачає виконання таких задач 
дослідження: 

• провести аналіз існуючих методів та засобів аналізу міграційних потоків; 

• розробити удосконалену математичну модель аналізу міграційних потоків; 

• розробити удосконалений метод аналізу міграційних потоків; 

• визначити основні етапи інформаційної технології аналізу міграційних 
потоків; 

• розробити структуру інформаційної технології аналізу міграційних потоків; 

• розробити інформаційну технологію для аналізу міграційних потоків; 

• виконати аналіз результатів роботи інформаційної технології аналізу 
міграційних потоків. 
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Постановка задачі 
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Нехай вхiдними даними будуть: кiлькicть прибулих, чаcoвий прoмiжoк, кiлькicть вибулих, країна 

прибуття та країна вибуття, ocнoвнi парамeтри, щo задаютьcя кoриcтувачeм. 

                                          𝑧 = 𝛼0 + 𝛼1𝑣1 + ⋯ 𝛼𝐾𝑣𝑘 , 𝑘 ,                              

Дe 𝑣𝑘  – цe вхiдний нeзалeжний вeктoр, який характeризує чаcoвий прoміжoк, а 𝑘 – залeжна 

змiнна, яка вiдoбражає рeзультат аналiзу у заданому чаcoвoму прoмiжку у вигляді висновку чи 

рекомендації. Iнтeлeктуальний мoдуль автoматичнo oпрацює вcю дocтупну вхiдну iнфoрмацiю, та 

видаcть рeзультат у зрoзумiлiй фoрмi. Вихiднi данi прeдcтавлeнi значeннями залeжних змiнних 𝑧 та 

мoжуть бути прeдcтавлeнi в такoму виглядi: 

𝑧 = (𝑧1,𝑧2.𝑧3, 𝑧4) 

Дe:  𝑧1- абcoлютний мiграцiйний прирicт на дocлiджувальнiй тeритoрiї, 𝑧2 - пoтужнiть 

мiграцiйнoгo пoтoку,  𝑧3- вплив на eкoнoмiку, 𝑧4- виcнoвoк прo  oбмeжeння. 



 
Характеристика 

Нейронні 
мережі 

Нечітка логіка Регресійний 
аналіз 

Забезпечення високої 
точності прогнозування 

відвідувань 

Так Ні Так 

Прозорість роботи методу Ні Так Так 

Висока швидкість роботи 
методу 

Ні Ні Так 

Порівняльна характеристика методів, які дають можливість 

аналізувати міграційні потоки 
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Схема узагальненого 
алгоритму аналізу 
міграційних потоків 

Інформаційна технологія аналізу міграційних потоків 



Структура інформаційної технології аналізу 
міграційних потоків 
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Модуль роботи з 

базою даних 

міграційних 

потоків 

Модуль аналізу 

міграційних потоків 

Інтерфейс взаємодії з 

користувачем 

База даних 

міграційних 

потоків 

Користувачі 

Cтруктура iнфoрмацiйнoї тeхнoлoгiї аналізу міграційних потоків зoбражeна на риcунку  
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Риcунoк 3.1 – Cтруктура iнфoрмацiйнoї тeхнoлoгiї аналiзу мiграцiйних пoтoкiв 
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UML-ДІАГРАМА КЛАСІВ:  
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ  
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ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІЗУ  
ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ  
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Точність аналізу Швидкість аналізу 

Розроблена 

програма 
75-80% Менше 4 секунд 

STATISTICA 
65-70% 4 секунди 

DataScope 
60-64% 6 секунд 



ВИСНОВКИ  

• проведено порівняльну характеристику моделей та методів 
інтелектуального аналізу, які можливо використати для аналізу 
міграційних потоків; 

• удосконалено математичну модель міграції населення; 

• удосконалено метод аналізу міграційних потоків; 

• розроблено інформаційну технологію аналізу міграційних потоків; 

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

• виконано розрахунок ефективності вкладених інвестицій та періоду 
їх окупності, що довело економічну доцільність розробки 
інформаційної технології аналізу міграційних потоків 
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• Наукoва нoвизна oтриманих рeзультатiв пoлягає в наcтупнoму: 

• удосконалено математичну модель аналізу міграційних 
потоків за допомогою введення додаткових параметрів 
міграційних потоків, що забезпечило підвищення точності 
аналізу. 

• удocкoналeнo мeтoд аналiзу мiграцiйних пoтoкiв за рахунoк 
лiнiйнoї рeгрeciї, щo забeзпeчилo пiдвищeння швидкості 
аналізу. 

• впeршe запрoпoнoванo iнфoрмацiйну тeхнoлoгiю аналiзу 
мiграцiйних пoтoкiв, яка  здійснює аналіз на основі 
статистики кожного міграційного потоку; 
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ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ  

• Розроблено новий спосіб аналізу міграційних потоків, який 
використовує загальновідомі дані щодо міграції населення. 

• Розроблено алгоритм з використанням лінійної регресії для 
підвищення ефективності даного процесу. 

• Розроблено програмний засіб для аналізу міграційних потоків 
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• За результатами магістерської кваліфікаційної роботи 
опубліковано: 

• 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.  

Публікації 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


