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конкуруватимуть за рахунок якості врегулювання [4]. 
Отже, під час функціонування прямого врегулювання страхувальники зможуть вибирати 

страхову компанію, виходячи з якості сервісу і надійності, оскільки саме ця страхова компанія 
буде регулювати їхні збитки. Страхові компанії будуть зацікавлені інвестувати в сервіс і 
прагнути швидше виплатити відшкодування своїм клієнтам щоб отримати автоматичне 
відшкодування за допомогою клірингової схеми, оскільки затягування виплат втратить будь-
яку фінансову доцільність. 
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Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного 
підприємства 

Волонтир Л.О., к.т.н., доцент 
Вінницький національний аграрний університет 

Регресійний аналіз знайшов широке використання в прогнозуванні. Прогноз отримують 
шляхом підстановки в регресійне рівняння з чисельно оціненими параметрами значень 
пояснюючих змінних. При цьому стверджується, що дане співвідношення між змінними з 
притаманним йому розкидом фактичних значень має місце і при нових умовах. Прогнозна 
оцінка може бути отримана при інтерполюванні та при екстраполюванні. Побудовані довірчі 
інтервали можуть бути використані в прогнозуванні. Розрахунок довірчих інтервалів дозволяє 
визначити область, в якій сподіваються буде значення величини, що прогнозується. 

Надійність оцінки визначається ймовірністю, з якою стверджується, що побудований за 
результатами вибірки довірчий інтервал містить невідомий параметр називають довірчою і 
позначають Р. Ризик помилки визначається рівнем значущості а, який також називається 
довірчим рівнем, що відповідає даному інтервалу: а=1-Р. В економічних дослідженнях частіше 
за все довірча ймовірність вибирається рівною 0,95 або 95%. Тоді ризик помилки складає 5%. 

Довірчий інтервал - це інтервал, який при заданому рівні значущості а покриває істинне 
значення регресії (умовного математичного сподівання змінної У). Інтервальна оцінка істинних 
значень регресії при фіксованих значенням пояснюючих змінних Хі. 

Довірчий інтервал для умовного математичного сподівання. 
Значення регресії за своїм характером є усередненими величинами, що розраховуються на 

основі отриманого емпіричного зв'язку при кожному фіксованому значенні пояснюючої 
змінної. Як усі середні, кожне значення регресії є випадковою величиною. Вибіркові середні 
розташовані навколо середньої генеральної сукупності, яка в даному випадку є вірним 
значенням середньої залежної змінної, що досліджується (умовного математичного 
сподівання). 

В математичній статистиці під регресією випадкової змінної Y на змінні Хк розуміють 
умовне математичне сподівання, тобто Y буде мати певне значення, якщо змінні Хк будуть 
мати визначенні значення. 

Позначимо значення регресії генеральної сукупності в точці і , оцінка значення 
регресії в точці і, що отримується за методом найменших квадратів. 

Довірчий інтервал для одного істинного значення регресії при заданому рівні значущості 

З О 

а і фіксованих значеннях пояснюючих змінних Хі визначається за формулою: 

де '/.«- квантіль І-розподілу при заданому рівні значущості а і кількості ступені рівності Г=п-
т-1 де п - кількість спостережень, а т кількість змінних. (Знаходиться за статистичними 
таблицями); 

1 

' ' - оцінка дисперсії простої лінійної регресії, 

*; = оХ" и =у - € 
" ^ ' - дисперсія залишків ( ' *{ ф). 

Довірчі інтервали для окремих значень залежної змінної. 
Часто для досліджень необхідно побудувати довірчий інтервал не для середніх, а для 

індивідуальних значень залежної змінної. Довірчі інтервали для окремих значень залежної 
змінної ще називають довірчими інтервалами для прогнозів індивідуальних значень Уі. 

Розглянемо моделі довірчих інтервалів , всередині яких з деяким ступенем достовірності, що 
обумовлений рівнем значущості а, буде знаходитись окреме значення Уі залежної змінної, що 
відповідає значенню Хі незалежної змінної. 

Модель 1. Наближений спосіб побудови довірчих границь. 
^ - а < у, < % + а 

ДЄ » 

Цей спосіб є досить простим, але неможливо вказати ступінь достовірності потрапляння 
значень в ці межі. 

Модель 2. У моделі враховується стандартне відхилення залишків. 

& - У і + 

де Ха- квантіль нормального розподілу при заданому значенні рівня значущості а 
(вибирається з статистичних таблиць). 

Молодь 3. У моделі враховується стандартне відхилення похибки прогнозу. 

.*»±УІ±У\+ІГ 

Де - квантіль І-розподілу при заданому рівні значущості а і кількості ступені рівності ґ=п-
ш-1, де п - кількість спостережень, а т - кількість змінних. (Знаходиться за статистичними 
таблицями); 

і + - + 

- II 
fr, - * )

2 

Е
, =У, 

Відно 

у
 - оцінка дисперсії простої лінійної регресії, 

- помилка прогнозу. 
підносно цього інтервалу з ймовірністю Р=1-ос можна стверджувати, що він містить 

Ф ичне значення залежної змінної Уі, що відповідають одночасним спостереженням над 
яснюючими змінними Хі, або в середньому (1-а) 100% всіх можливих значень Уі , що 

«повідають Хі, потраплять в цей інтервал. 

Список використаної літератури 
Потапова H.A., Правдюк Н.Л., Волонтир Л.О. Економетрія. Навчальний посібник. 
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Теоретичні основи фінансової грамотності населення 

Голубенко В. 
Власюк С.А., к.е.н., доцент 

Уманський національний університет садівництва 

Сучасний світ неможливо уявити без фінансів, які забезпечують функціонування усіх сфер 
людського суспільства. Використання фінансової інформації, застосування фінансових знань є 
необхідними елементами будь-якого напряму діяльності людини. 

Підвищення фінансової грамотності, нині, особливо актуальне для України, адже допомагає 
зрозуміти ключові фінансові поняття і використовувати їх для прийняття рішень про доходи, 
витрати і заощадження, для вибору відповідних кредитно-фінансових інструментів, планування 
та використання бюджету, накопичення коштів на майбутні цілі тощо. 

Фінансова грамотність є способом захисту громадян від фінансових ризиків і 
непередбачуваних ситуацій. Вони відповідальніше ставляться до управління особистими 
фінансами, здатні підвищувати добробут за рахунок розподілу наявних фінансових ресурсів і 
планування майбутніх витрат. 

Основи фінансової грамотності повинні закладатися в свідомості громадян з дитинства в 
родинах, школах, факультативних заняттях, де мають розглядатися питання планування 
сімейного бюджету, аналіз та оцінка фінансових труднощів, враховуючи думку кожного члена 
родини тощо. 

Але на жаль, сьогодні говорити про загальну фінансову грамотність громадян досить 
складно: не вкладено в наш менталітет це поняття. А багато хто просто не хочуть розуміти 
однієї простої істини, що без елементарних навичок управління своїми власними коштами, 
вони ніколи не стануть забезпеченими людьми, які не залежать від коливань на валютному 
ринку, яким не страшні різні кризи в країні і розміри тих пенсій, які можуть виплачувати 
державні органи. 

В Україні у сфері фінансової грамотності й обізнаності було проведене єдине дослідження (у 
грудні 2010 р.) у рамках проекту «Розвиток фінансового сектору» (РіпЛер), результати якого 
актуальні і нині. За оцінками дослідників, в Україні фінансова грамотність і захист прав 
споживачів фінансових послуг перебувають на початковій стадії. 

Саме фінансова безграмотність і є однією з головних причин такого тяжкого рівня життя 
більшої частини населення. У своїй більшості, всі працюють на те, щоб прогодувати себе і свою 
сім'ю, і не завжди вистачає грошей навіть на найнеобхідніше, не кажучи про інші блага, які 
можуть дозволити собі заможні люди. 

Але не все так погано і сьогодні вам надається безліч можливостей стати цілком грамотними 
у фінансових питаннях: вже можна без проблем придбати книги з фінансів, їх управлінню, 
накопиченню, примноженню тощо. Деякі з нас вже користуються послугами фінансових 
консультантів і вдало змушують свої гроші «працювати» на себе. Звичайно, все ще залишається 
маса людей, які занадто скептично ставляться до цих заходів і прийомів з управління своїми 
капіталами, але і вони, коли починають бачити результати грамотного фінансового управління 
своїх друзів, починають інакше мислити і приміряти на себе деякі прийоми. 

Отже, в процесі оволодіння фінансовою грамотністю, необхідним постає питання вивчення 
їх основ і принципів, взяття їх на озброєння, і лише потім, переходити до інструментів 
фінансової грамотності. 
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