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КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ КРИЗ У НОВІЙ 

ПАРАДИГМІ СКЛАДНОСТІ

В. М. Соловйов, д.ф.-м.н., професор
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

М. П. Овчарук, к.е.н., доцент
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

А. А. Ганчук, к.е.н.
Міністерство фінансів України

В роботі розглянуто особливості адаптації концепції складності в 
соціально-економічних системах. Показано, що парадигма складності 
є альтернативою постнеокласичній теорії в умовах волатильної 
динаміки світової економіки. Інформаційні та хаос-динамічні 
міри складності використано для аналізу порівняльної динаміки 
складності систем в умовах фінансової кризи. Вказані міри можуть 
бути розраховані як для вихідного сигналу, так і для відновленої з 
нього мережної структури. 

Показано, що досягнення останніх років фундаментальних наук 
при описі топологічних і темпоральних властивостей складних 
динамічних систем дають надію на успіх і при дослідженні складних 
соціально-економічних систем [1, 2]. 

Нами створено і адаптовано для моделювання фондових індексів,  
потужний і різнобічний спектр мір складності [3]. Так, серед мір 
інформаційного блоку використовуються моно- і мультимасштабні міри: 
1) Лемпеля-Зіва; 2) ентропії Шеннона, Тсалліса і Реньї, вейвлет-ентропія. 

Розуміючи об’єктивні обмеження останніх, хаос-динамічний блок 
є значно об’ємнішим і потужним. До нього входять:

- моно- і мультимасштабні ентропійні міри (ентропії подібності, 
шаблонів, перестановок);

- ентропія Колмогорова-Сіная, показники Ляпунова, 
включаючи масштабно-інваріантну версію;

- фрактальні міри: фрактальна розмірність, декілька 
модифікацій розрахунку коефіцієнта Херста, спектр сингулярності 
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(мультифрактальності);
- рекурентні міри складності, які одержуються в результаті 

побудови та кількісного аналізу рекурентних діаграм та інші. 
У випадку аналізу мережної структури такими мірами є, наприклад, 

коефіцієнт кластеризації, ступінь вершини та ін. [4]. 
Всі вказані міри реалізовані у вигляді процедур ковзного вікна, 

які дозволяють слідкувати за динамікою вибраної міри, порівнювати 
власне з динамікою вихідного ряду і робити висновки щодо 
моніторингу та попередження небажаних явищ. 

У якості прикладів на рисунку для щоденних значень індексу 
Української Біржі (ux) використано дві міри складності: динаміка 
ентропії перестановок (PermuEn) і ширини спектру сингулярності 
( α∆ ). Відомо, що значення ентропія перестановок зменшується у 
передкризові періоди (відмічені на рисунках стрілками). Аналогічно, 
спектр сингулярності звужується, сигналізуючи про зростання 
довготривалих кореляцій [5]. 

Аналіз вказаних та інших мір складності українського фондового 
ринку свідчить про наростання передкризових сигналів. 

Вказані результати корелюють з аналогічними для фондових 
ринків як Європи, так і світу, що може бути свідченням наближення 
наступної хвилі глобальної світової кризи. 

a)       
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b)

Рис.  Зміна з часом ентропії перестановок (a) та ширини 
спектру сингулярності (b) для індексу ux у різні за волатильністю 

періоди часу. Розрахунки проведені для ширини вікна у 1000 
точок з кроком в один день. Стрілками відмічені періоди відомих 

кризових явищ

Аналогічні розрахунки проведено і для спотового та валютного ринків. 
Обговорюються переваги та обмеження існуючих мір складності, 

перспективи подальших досліджень.
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