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У сучасній економічній системі курси валют відіграють важливу 
роль. Експортно-імпортні відносини, операції з конвертації валют, в 
тому числі заощадження фізичних осіб великою мірою залежать від 
коливання курсів як на біржі FOREX, так і всередині. Прикладом такої 
залежності є неповернення великої кількості кредитів, наданих у валюті, 
після різкої зміни курсу української гривні до американського долара 
в 2008 році. Протягом 2008-2009 років на світовому валютному ринку 
можна було прослідкувати низку специфічних валютних критичних 
явищ. Більш того, ці процеси синхронізовані з глобальною фінансово-
економічною кризою, спусковим гачком якої стала іпотечна криза у 
США у 2007 р.

Слід зазначити, що під валютною кризою розуміють ситуацію, за 
якої спекулятивна атака на валюту призводить до різкої девальвації 
національної валюти або за якої органи державної влади запобігають 
девальвації шляхом продажу золотовалютних резервів, значного 
підвищення процентних ставок [1].

Досліджуючи валютні ринки було виявлено їх приналежність до 
класу складних динамічних систем, котрі останнім часом активно 
вивчаються в технічних та фундаментальних науках починаючи з 
молекулярних систем у фізиці і аж до нейронних мереж, що вивчаються 
теоріями мозку. Останні півстоліття вчені різних галузей приділяють 
значну увагу саме проблемам складності (complexity). Ерік Бейнхокер 
відзначає, що ми є свідками переходу «від традиційної економіки до 
економіки складності (complexity economy)» [2].

На сьогодні в науці не існує єдиного визначення що ж являє собою 
складність системи, наприклад авторитетне видавництво «Шпрінгер» у 
2009 році визначило складність так: «Складні системи – це системи, які 
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складаються із множини взаємодіючих агентів, що володіють здатністю 
породжувати нові якості на рівні макроскопічної колективної поведінки, 
проявом якої є спонтанне формування помітних темпоральних, 
просторових або функціональних структур» [3].

Існуючі методи дослідження  валютних ринків, наприклад 
економетричні, не дають змоги повність аналізувати складні системи, і 
як наслідок в економіку приходять нові методи, котрі використовують 
фізичні та математичні моделі.

Одним з таких методів є масштабний аналіз ентропії (Multiscale 
Entropy Analysis – MSE), де у якості міри ентропії на різних масштабах 
декомпозиції початкового часового ряду використовується параметр 
ентропії шаблонів (SamEn). Метод MSE включав дві послідовно 
виконувані процедури: 1) процес «грубого дроблення» початкового 
часового ряду; 2) усереднення даних на сегментах, що не перетинаються 
[4].

Нами реалізована віконна процедура розрахунку MSE. При цьому 
значення ентропії розраховується для підряду певної довжини (вікна). 
Потім робиться крок вздовж ряду (вікно зміщується) і процедура 
повторюється до повного вичерпання вихідного часового ряду. 

Результати розрахунків віконної MSE для щоденних значень євро 
та гривні відносно американського долара за період з 5.10.2004 р. по 
21.09.2012 р. зображені на рисунку. 

a)       



Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитній сфері. 
Моделювання, прогнозування та оптимізація економічних систем і процесів

461

b)

Рис. 1. Порівняльна динаміка валютних курсів з відповідною 
мультимасштабною ентропією для (а) eurusd – євро - дол. США, (b) 

uahusd – українська гривня – дол. США

З рисунку видно, що введена міра складності ідентифікує кризові 
явища, спадаючи у період кризи і зростаючи в процесі відновлення, 
що дає змогу використовувати даний вид ентропії як індикатор-
передвісник кризових явищ на валютних ринках.
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