
Шановні пані та панове, члени журі! 

Тема мого дослідження: «Статистичний аналіз та прогнозування складних 

соціально-економічних індексів для України» 

Протягом року я працюю над темою аналізу складних соціально-економічних 

індексів для України і планую продовжити цю роботу в наступному навчальному 

році. 

Вже давно мене цікавила причина зміни економіки України та які чинники 

впливають на неї. Адже це є дуже важливою проблемою нашого часу, оскільки 

економічний розвиток держави є основою показників рівня та управління країною. 

Розвиток економічної системи в Україні залежить від політики та чинників, які 

добре показують конкурентоспроможність та формування місця країни в 

глобальному світовому ринковому середовищі. І, взагалі мене цікавила тема 

економіки різних країн, коли ми вивчали це на уроках географії. Як на мене це дуже 

цікаво, оцінювати та аналізувати економічний розвиток, розуміти, які саме 

показники впливають на зміну економіки кожної країни. А найголовніше, що 

аналізуючи ми можемо прогнозувати стан економіки в майбутньому. 

Під час вибору теми роботи мене перш за все зацікавила проблема 

нестабільної поведінки економіки нашої країни. А найголовніше мені  хотілось 

проаналізувати майбутній економічний стан України. Але, як це можна 

спрогнозувати я тоді навіть не уявляла. Зацікавившись цими всіма питаннями, я 

хотіла знайти на них відповідь, тож так я розпочала роботу над своєю науковою 

роботою, яку представляю на секції математичне моделювання. 

Дізнавшись про складні соціально-економічні індекси, стало зрозумілим, що 

вони розраховуються на основі багатьох показників. Я почала їх досліджувати, 

шукати динаміку їх зміни, аналізувати. Щоб отримати більш точний результат, я 

взяла три популярні складні соціально-економічні індекси України, які оцінюють 

найважливіші аспекти у розвитку країни: Індекс Людського Розвитку (оцінює 

розвиток людського потенціалу в країні), Індекс Глобального Голоду (оцінює стан 

голоду в країні), Індекс Економічної Свободи (оцінює рівень економічної свободи в 

країні). Розглянувши складові показники цих індексів та динаміку їх зміни у часі для 

України, я завдалася питанням, а які результати цих показників та індексів будуть в 

майбутньому? І це стало початком того дослідження, яке я представляю.  

Тож важливою частиною  моєї роботи стало прогнозування цих соціально-

економічних індексів для України на основі прогнозу їх складових показників. Ідея 

роботи-прогноз складного індексу на основі розрахунку прогнозних значень його 

складових показників, виникла під час аналізу динаміки цих складових показників у 

часі. Для України більшість показників характеризуються дуже нестабільною 



поведінкою, що сильно впливає на сам індекс.  Цікаво, що під кінець написання 

роботи була видана нова Доповідь про людський розвиток за 2018 рік і ми змогли 

порівняти отримані нами прогнозні результати і фактичні дані по Індексу 

Людського розвитку. Отримані прогнозні значення були дуже близькими до 

фактичних, що говорить про коректність наших досліджень. 

 Мої дослідження та прогнозування дають можливість побачити зміну 

важливих соціально-економічних індексів для України, побачити їх майбутній стан, 

побачити які основні проблеми та покращення відбуваються в економіці країни. 

Тому можна зробити висновок, що треба зробити та покращити, щоб підняти 

економіку країни та вийти на кращий етап її розвитку. 

Мене дуже зацікавила ця робота, що навіть по закінченню школи я хочу 

зв’язати свою професію з даною темою, тобто економікою країни. І, можливо такий 

детальний розгляд різних причин впливу на економіку України, допоможе мені 

розробити план рекомендації щодо покращення стану економіки країни. 

 

З повагою, Крещенко Анастасія 

 

 

 

 

 

  


