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МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ПРОГНОЗУВАННЯ ОЧІКУВАНОГО РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ
ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
У дослідженні проілюстровано спосіб застосування комбінованого методу прогнозування на основі
часових рядів з урахуванням висновків експертів до прогнозування чисельності безробітного дорослого
населення в Закарпатській області для ефективного планування роботи медичної галузі регіону.
Застосування комбінованого методу, де ключовим є метод експертних оцінок, зумовлено тим, що на
зміни значення елементів часового ряду впливають фактори, які мають несистемний, а іноді і форсмажорний характер. За допомогою експертних оцінок можливим є внесення поправок на прогнозні
значення, які і відображатимуть наслідки впливу несистемних зовнішніх факторів.
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галузі.
Постановка
проблеми.
Дослідження
динаміки зміни та прогнозування таких
соціально-економічних показників в регіоні як
загальний рівень безробіття та абсолютна
чисельність безробітних дозволяють здійснювати
оперативне планування роботи соціальноважливих сфер функціонування територіальних
громад. Серед них важливою є сфера
забезпечення надання медичної допомоги
населенню. Доведено [001], що безробіття, як
соціально-економічна детермінанта, істотно
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впливає на стан здоров’я населення, показники
рівнів
захворюваності,
інвалідності
та
смертності.
Своєчасне
та
ефективне
прогнозування змін рівнів безробіття, його
структури в регіоні дозволить своєчасно
виробляти управлінські рішення для реагування
на прогнозовані зміни в структурі та потребах
медичної допомоги як в комунальних, так і
приватних закладах охорони здоров’я; оцінювати
прогнозовані
контингенти
населення
обслуговування закладів первинного рівня
надання медичної допомоги, які можуть суттєво
змінюватися у зв’язку з активізацією міграційних
процесів серед населення територіальних громад
(трудова міграція) [ 012, 013, 014, 016].
Найпростішими
та
найуживанішими
методами,
які
використовують
для
прогнозування
показників
безробіття
є
статистичні методи прогнозування на основі
часових рядів [002, 003]. У випадках, коли у
регіонах рівномірно відбуваються економічні та
соціальні
зміни,
статистичні
методи
прогнозування на основі часових рядів дають
дуже точні прогнозні результати. Головним
припущенням, яке лежить в основі цих методів є
те, що часовий ряд змінюється за одними і тими
ж законами.
Останні роки в Закарпатській області і в
Україні в цілому охарактеризувалися значними
форс-мажорним подіями. Епідемія COVID-19 та
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війна з росією значно змінили значення та
динаміку всіх соціально-економічних показників
регіону [004, 005, 006]. Ці зміни ніяк не можна
було
передбачити
заздалегідь,
ото
ж
використання
статистичних
методів
прогнозування не може давати надійні та
ефективні прогнозні значення.
Таким чином, актуальними є розробка та
застосування принципово інших підходів до
прогнозування основних економічних показників
регіону, в тому числі і рівня безробіття
населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемам аналізу безробіття в Україні загалом
та в Закарпатській області присвячено ряд
наукових публікацій, наприклад в [007, 008, 009,
010]. Такі дослідження умовно можна розділити
на дві групи. Одна група [007, 011] присвячена
дослідженню факторів, які впливають на
показники безробіття. Тут показана структура
безробітного
населення,
його
соціальнодемографічні
особливості,
розроблено
рекомендації щодо реалізації державних заходів
для зниження рівня безробіття тощо. Інші
дослідження [008, 009, 010] демонструють
результати застосування статистичних методів
для прогнозування рівня безробіття в державі в
цілому. В цих дослідження містяться кількісні
прогнозні значення показників безробіття на
майбутні періоди часу в Україні та її різних
регіонах.
Окрему групу досліджень становлять роботи,
присвячені розробці методів прогнозування на
основі часових рядів [002, 003, 015] . Основною
властивістю методів цього типу є те, що вони
досліджують тенденції зміни часового ряду і
поширюють їх на майбутні періоди часу.
Для випадків, коли на зміни значення
елементів часового ряду впливають фактори, які
мають несистемний, а іноді і форс-мажорний
характер, пропонується використовувати методи
прогнозування на основі висновків експертів

[017, 018, 019]. За допомогою експертних оцінок
можливим є внесення поправок на прогнозні
значення, які і відображатимуть наслідки впливу
несистемних зовнішніх факторів.
Формулювання цілей статті.Загальною
метою роботи стало розробка і обґрунтування
практичного застосування методу експертних
оцінок для прогнозування окремих важливих
соціально-економічних показників (зокрема,
очікуваний рівень безробіття населення) регіону
або окремої територіальної громади для
ефективного
планування
функціонування
медичної галузі.
Опис основного матеріалу дослідження
Метод прогнозування часових рядів з
урахуванням висновків експертів
Розглянемо задачу прогнозування на основі
часових рядів у такій постановці: Нехай дано
v1, v2 ,..., vn – часовий ряд, елементи якого
показують значення досліджуваного показника у
відповідні моменти часу t  1, n . Задача
прогнозування полягає у тому, щоб на основі
заданого часового ряду знайти прогнозне
значення досліджуваного показника у момент
часу
.
Для знаходження прогнозного значення
пропонується застосовувати комбінований метод
прогнозування на основі експертних оцінок, який
полягає у послідовній реалізації таких кроків:
Крок 1. Знаходження прогнозного значення
досліджуваної величини методом прогнозування
на основі часових рядів.
Крок
2.
Проведення
опитування
компетентних
експертів
щодо
значення
досліджуваної величини у майбутні періоди часу
та
визначення
результатів
відповідних
експертних опитувань.
Крок 3. Знаходження прогнозного значення за
формулою (1):

,
де – прогнозне значення досліджуваної величини, обчислене за допомогою методу
прогнозування на основі часових рядів;
– прогнозне значення досліджуваної
величини, обчислене на основі висновків
експертів;
 – коефіцієнт, який може приймати значення
від 0 до 1, показує ступінь впливу експертних
оцінок на результуюче значень.
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(1)
Значення параметру  у формулі (1) задає
особа, що приймає рішення. Збільшення
значення 
зменшує вплив результатів
експертних опитувань на прогнозне значення.
Для
знаходження
застосуємо
результати
опитувань
експертів.
Нехай
попередньо
було
сформовано
групу
компетентних
експертів
E1, E2 ,..., En .
Позначимо їх коефіцієнти компетентності через
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1, 2 ,..., n .

Коефіцієнти компетентності, як
правило, визначаються на основі анкетних даних
за допомогою документального методу [021].
Кожному експерту пропонується оцінити
прогнозне значення досліджуваної величини.

Позначимо

– числову оцінку, яку надав

експерт Ei , i  1, n . Тоді, результуюча експертна
оцінка прогнозного значення досліджуваної
величини обчислюється за формулою (2):

.
Результати
прогнозування
показників
безробіття в Закарпатській області з
урахуванням висновків експертів
Для аналізу зазначеного методу було обрано
показник «Безробітне населення працездатного
віку (15-59) у Закарпатській області». Початкові

ai

(2)

дані отримано з офіційного електронного
ресурсу Головного управління статистики у
Закарпатській області [020]. Для прогнозування
було обрано метод лінійної регресії з кроком
прогнозу   1 (глибина передісторії – 5).
Результати прогнозування наведені у табл. 1.

Таблиця 1
Результати прогнозування показника «Безробітне населення працездатного віку в
Закарпатській області»
№

Рік

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Безробітне населення працездатного віку
vt , тис. осіб vt , тис. осіб
48,2
41,3
41,3
36,9
37,8
57,7
50,3
55,2
50,6
45,6
53,1
52,5
56,3
58,2
56,1
50,9
58,7
60,6

Як бачимо з табл.1, попри те, що в цілому за
допомогою лінійної регресії було отримано
прогнозні значення з відносною похибкою, яка
не перевищує 6%, у 2013-ому році відносна
похибка досягала 25%. Такі відхилення пов’язані
із скачками реальних значень досліджуваної

-

53,8
56,8
54,6
55,7
53,6
52,1
56,7
57,5
56,9
58,9

0,06
0,25
0,03
0,06
0,05
0,10
0,01
0,13
0,03
0,03

величини, які, в свою чергу, могли бути
спричинені різними соціально-економічними та
політичними факторами. Їх можна було
спрогнозувати саме залученням компетентних
експертів. Демонстрація роботи методу наведена
в табл.2.
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Таблиця 2.
Ілюстрація прогнозування показника «Безробітне населення працездатного віку в
Закарпатській області» з урахуванням висновків експертів
Оцінки експертів за роками
2013
2017
2019

Ei

i

E1

0,95

45

58

49,1

E2

0,91

44,8

67,9

50,5

E3

0,85

46,1

58,1

48,5

E4

0,90

46,3

56,7

51,3

E5

0,75

48

57

52,2

45,96

59,65

50,26

0,5

0,5

0,5

56,8

52,1

57,5

51,38

55,88

53,88

45,6

58,2

50,9

0,13

0,04

0,06



vt

Як видно, з табл.2, за допомогою поправок,
внесених компетентними експертами, можливим
є підвищення ефективності прогнозування
соціально-економічних показників, в тому числі і
кількості безробітних у регіоні.
Висновки та перспективи подальших
досліджень.
Ефективне
прогнозування
чисельності безробітних у окремому регіоні є
передумовою прийняття управлінських рішень і
в сфері охорони здоров’я. Отриманні оціночні
результати дозволяють проводити планування
кадрового
та
матеріально-технічного
забезпечення закладів охорони здоров’я як
комунальної, так і приватної форми власності.
Ріст абсолютного числа безробітних серед
працездатного населення регіону і, відповідно,
рівня безробіття, прогнозовано призводить з
однієї сторони до зменшення чисельності
прикріпленого для медичного обслуговування
населення за рахунок міграції населення
(зниження обсягів медичної допомоги, що
надається населенню), що особливо значимим є
для планування роботи закладів первинного
рівня надання медичної допомоги на рівні
територіальних громад. З іншої сторони до
зниження рівня надання медичних послуг
приватними закладами охорони здоров’я, що
зумовлено
зниженням
платеспроможності
населення даної території.
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На чисельність безробітних діють як
природні, демографічні фактори, так і соціальноекономічні та політичні. Тому, для підвищення
точності прогнозу цього показника, необхідним є
врахування
не
тільки
внутрішніх
закономірностей часового ряду, який його
відображає, а й зовнішніх факторів. Так як
зовнішні фактори часто мають несистемний
характер, то за допомогою звичайних методів
прогнозування на основі часових рядів
неможливо
врахувати
їх
вплив.
Тому,
актуальним і ефективним є залучення до процесу
прогнозування компетентних експертів, які
можуть своїми числовими оцінками щодо
майбутніх значень прогнозованої величини,
вносити поправки до результуючого прогнозного
значення.
У дослідженні проілюстровано спосіб
застосування
комбінованого
методу
прогнозування на основі часових рядів з
урахуванням
висновків
експертів
до
прогнозування
чисельності
безробітного
дорослого населення в Закарпатській області.
Показано, що із застосуванням даного методу
можливим є зниження відносної похибки
прогнозу, а отже, і підвищення ефективності
прогнозування.
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