
Торгівля чат-ботами за 
інноваційна-ринковою 
моделлю ринку

MVP



Chatbot trading by the 
innovation-market 
model

MVP



ПРОБЛЕМА
Ефективне інвестування 
фінансових активів у перспективні 
фірми: 

1. 1.Купівля активів перспективних компаній з високою 

прибутковістю для отримання дивідендів.

2. 2. Купівля активів перспективних компаній з високою 

рентабельністю для перепродажу.

3. 3. Виявлення фінансових бульбашок.



КЛІЄНТИ

Звичайні люди, які хочуть правильно 
інвестувати свій капітал на біржі, в банки, 
фондові біржі, трейдери та венчурні фонди



РІШЕННЯ
Софт на основі авторської інноваційно-ринкової моделі.

Наше рішення — це чат-бот, який аналізує поточну діяльність обраної 
компанії та дає рекомендації, як інвестувати в цю компанію.

Ця інноваційно - ринкова економічна модель описує і прогнозує динаміку 
продажів і прибутку компаній на основі накопичення інформації в 
економічній системі.

Моделювання виконується згідно з алгоритмом моделі IМM відповідно до 
статистичного закону випадкового блукання (проблема розорення гравця) 
для заданої кількості транзакцій. При цьому враховуються неекономічні 
переваги та інновації.
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ІНТЕРФЕЙС

http://tod.zzz.com.ua/index.php/en/

Модель ІРМ

натиснути



ІНТЕРФЕЙС

http://tod.zzz.com.ua/index.php/en/

LOGIN E mail



ІНТЕРФЕЙС

http://tod.zzz.com.ua/index.php/en/

Excel tab

натиснути



КАК ЦЕ ПРАЦЮЄ
модель перевірена на статистиці 2000 найбільших компаній зі списку 
журналу Forbes



Створюємо файл електронної 
таблиці Excel з даними про 
послідовні показники компанії за 
період, як показано на прикладі, 
чим частіше дані про компанію, 
тим точніше прогноз: стовпець з 
послідовними роками його 
роботи, колонка з послідовними 
місяцями, колонки послідовно з 
відповідними параметрами 
продажів, прибутку та ринкової 
ціни за відповідні періоди. 
Завантажуємо цю таблицю у 
вікно сервісу і натискаємо кнопку, 
щоб відправити її на обробку.

КАК ЦЕ ПРАЦЮЄ



МАЄМО РЕЗУЛЬТАТ
http://tod.zzz.com.ua/index.php/en/

ДИВИМОСЬ РЕЗУЛЬТАТ

ЗАГРУЖАЄМО РЕЗУЛЬТАТ



Company 2016 Profits
Company 

2017

Prof

its

Gilead Sciences 13,5 Altria Group 14,2

Visa 6 Amgen 7,7

Level3 

Communications
0,67

Baxter 

International
4,9

Master card 4,1 Biogen 3,7

Amgen 7,7 Black Rock 3,2

Biogen 3,7 Corning 3,7

Reynolds American 6,1 eBay 7,3

BlackRock 3,2 Facebook 9,5

Altria Group 14,2
Franklin 

Resources
1,7

US Bancorp 5,9
Gilead 

Sciences
13,5

НАШ СОФТ

https://www.forbes.com/companies/gilead-sciences/
https://www.forbes.com/companies/altria-group/
https://www.forbes.com/companies/visa/
https://www.forbes.com/companies/amgen/
https://www.forbes.com/companies/level-3-communications/
https://www.forbes.com/companies/baxter-international/
https://www.forbes.com/companies/mastercard/
https://www.forbes.com/companies/biogen-idec/
https://www.forbes.com/companies/amgen/
https://www.forbes.com/companies/blackrock/
https://www.forbes.com/companies/biogen-idec/
https://www.forbes.com/companies/corning/
https://www.forbes.com/companies/reynolds-american/
https://www.forbes.com/companies/ebay/
https://www.forbes.com/companies/blackrock/
https://www.forbes.com/companies/facebook/
https://www.forbes.com/companies/altria-group/
https://www.forbes.com/companies/franklin-resources/
https://www.forbes.com/companies/us-bancorp/
https://www.forbes.com/companies/gilead-sciences/
https://www.forbes.com/companies/gilead-sciences/


Розподіл продажів на реальному ринку та в 

моделі (ліворуч)
Розподіл продажів модельних компаній, отриманий за допомогою моделі ІРМ та запропонованого 
алгоритму представлений на малюнку нижче зліва, справа статистика. Розрахунковий коефіцієнт ексцесу 
q = 56, середньоквадратичному відхиленні q1 = 35 та при заданому рівномірному початковому капіталі 
компаній m = 20, максимальні розрахункові продажі Smax = 476, мінімальні розрахункові продажі Smin = 1, що 
повністю співпадає зі статистикою.



Стохастична функція похідного продажу реальних компаній

Впровадження інновацій, що ведуть до розвитку ринку продажів компанії: dS –приріст продажів, d(S-P) 
приріст витрат. Вище 2 на осі Y>2 компанії з впровадженням інновацій, що ведуть до розширення ринку.



Інноваційність стратегії менеджменту:
коефіцієнт впровадження інформації (інновацій) Стохастична функція похідних продажів реальних компаній зі списку «Forbes 2000» , приріст продажів до приросту 

витрат , у млрд. дол. За даними «Forbes 2000» за 2016 та 2014 роки.

dS=0
d(S-P) -> растут

dS=0
d(S-P) -> падают

dS -> растут
d(S-P) = 0

dS -> падают
d(S-P) = 0

«Монополисты»

«Звезды»

«Дойные коровы»

«Собаки»

BCG матриця



ПАТ Укрзализниця»

ДП "Укрспирт"

ПАТ ХАРТРОН

Приклади на конкретних даних 

міністерства економіки топ-100 

найбільших підприємств 

Дані міністерство економіки топ – 100 за 2018 рік : 
http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-

UA&fileId=39dfeedf-62dc-467f-a3a9-42eea0a29ef9

Дані міністерство економіки топ – 100 за 2017 рік : 
http://bit.ly/2pP6ZzJ

http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=39dfeedf-62dc-467f-a3a9-42eea0a29ef9
http://bit.ly/2pP6ZzJ


КОНКУРЕНТИ

адекватні моделі для опису 
вільного ринку відсутні



ПЕРЕВАГИ

1. Розподіл компаній за обсягами продажів у 
моделі збігається з фактичним розподілом 
компаній за даними «Forbes 2000 » 

2. 2. Модель адекватно описує випадки 
неекономічних преференцій та 
впровадження інновацій.



НАШІ КОМПЕТЕНЦІЇ
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Contact

For information on cooperation to address in Laboratory of examination of the goods Higher 
Business School

E-mail: nikolaypostrf@gmail.com

Tel. +380936127657

http://tod.zzz.com.ua/


