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ПЕРЕДМОВА 

 
 

На сучасному етапі розвитку України складні економічні 

системи вимушені працювати в умовах високого рівня 

невизначеності, що суттєво ускладнює процес управління ними. 

Причини негативних тенденцій соціально-економічного розвитку 

України протягом останніх років слід шукати не лише у 

дестабілізації усього суспільного життя через бойові дії на сході 

країни, але й у відсутності чіткої стратегії економічних реформ, не 

завжди послідовній та прозорій економічній політиці уряду. Усе це 

обумовлює потребу в акцентуванні основних зусиль науковців, 

політиків  та практиків на виробленні ефективних антикризових 

заходів як на національному, так і на регіональному рівнях.  

Основною метою першої Міжнародної науково-практичної 

конференції "Моделювання соціально-економічних процесів: 

регіональні та галузеві аспекти", яка проводиться кафедрою 

економічної кібернетики та інноватики Дрогобицького державного 

педагогічного університету іменем Івана Франка  12-13 травня 

2016 р. є обговорення вченими і практиками результатів наукових 

досліджень із проблем моделювання соціально-економічного 

розвитку регіонів, пошук шляхів подолання економічної кризи в 

країні та забезпечення конкурентоспроможності галузей 

національної економіки.  

Робота конференції проходила у шести секціях: економіко-

математичне моделювання та інформаційне забезпечення 

трансформаційних змін в економіці України, моделювання 

економічного ризику та прийняття рішень в умовах 

невизначеності, Економіка і освіта ХХІ століття; управління 

регіональними соціально-економічними системами, економічні та 

екологічні аспекти регіональної політики охорони ландшафтів та 

управління інноваціями.  

Матеріали збірника можна рекомендувати не лише 

науковцям, спеціалістам з моделювання економіки, але й 

студентам, магістрантам та аспірантам, які лише починають свій 

шлях у науці і потребують розширення дослідницького кругозору 

та поглиблення спектру методологічних принципів та економіко-



 

 9 

математичного інструментарію. У більшості матеріалів основна 

увага акцентується вирішенню важливих проблем соціально-

економічного розвитку Дрогобиччини. 

Особливу вдячність за допомогу в організації конференції 

хочу висловити особисто почесному доктору Дрогобицького 

державного педагогічного університету іменем Івана Франка, 

професору Матіасу Крамеру (Технічний університет Дрездена), 

який зробив значний внесок в підготовку та проведення цього 

наукового форуму. Висловлюю також подяку іншим 

співорганізаторам конференції, а саме ректору Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

професору Н.В. Скотній, проректору з науки  НУ "Львівська 

політехніка" Національному університету "Львівська політехніка" 

д.е.н., професору Н.І.Чухрай,  ректору Академії полонійній в 

Ченстохові (Польща) професору А. Кринському, директору 

інституту фізики, математики, економіки та інноватики 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка д.ф-м.н, професору В.І. Бойчуку та Дрогобицькому 

міському голові п. Т.Кучмі. 

 

 

Завідувач кафедри економічної кібернетики та інноватики  

Дрогобицького державного педагогічного університету  

імені Івана Франка,                     

д.е.н, професор                     Кишакевич Б.Ю. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 

ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
 

В.М. Соловйов 
доктор фіз.-мат. наук, професор, 

Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького 
 

Моделювання соціально-економічних систем 

мережними методами 
 

Як і більшість попередніх світових революційних змін 

(персональний комп’ютер, Інтернет тощо) нова промислова 

революція знову застала Україну зненацька. Зрозуміло, що при 

такому широкому спектрі як внутрішніх, так і зовнішніх проблем, 

нам не до інновацій. Подібно Росії ми, за висловом Германа Грефа, 

залишаємось у числі невдах-дауншифтерів, якщо не нафтових, так 

гірничо-металургійних і зернових. 

Черговим викликом для нас стала нова індустріальна 

революція, актуалізована давоським форумом 2016 року. Термін 

"четверта індустріальна революція" є логічним продовженням 

концепцій першої, другої та третьої індустріальних революцій, 

розвинених у книзі відомого американського економіста і еколога 

Джеремі Ріфкіна [1], в якій він проводить ґрунтовний аналіз 

особливостей кожної з них. 

Термін "четверта індустріальна революція" виник завдяки 

відомому швейцарському економісту Клаусу Мартіну Швабу після 

його публікації в журналі Foreign Affairs (її ще називають 

сучасним "Капіталістичним маніфестом"). Четверту індустріальну 

революцію він пропонує називати цифровою, бо її особливою 

характеристикою є стирання відмінностей між фізичною, 

цифровою та біологічною сферами [2]. 

Згідно з опитуванням 800 лідерів технологічних компаній, 

проведеним спеціально для форуму в Давосі, ключовими 

драйверами змін стануть хмарні технології, розвиток способів 

збору і аналізу Big Data, краудсорсінг, шерінгова економіка і 

біотехнології [3]. 
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Очевидно, що революційні вимоги Індустрії 4.0 потребують 

нових парадигм моделювання соціально-економічних систем. На 

наш погляд такою парадигмою може стати мережна парадигма 

складних систем [4]. Дійсно, нестабільність глобальних 

фінансових систем щодо звичайних і природних збурень сучасного 

ринку та наявність погано передбачуваних фінансових криз 

свідчать в першу чергу про кризу методології моделювання, 

прогнозування та інтерпретації сучасних соціально-економічних 

реалій. Новий міждисциплінарний напрям дослідження складних 

систем, який отримав назву теорії складних мереж (complex 

networks) і поклав початок нової мережної парадигми синергетики 

[4]. Він вивчає характеристики мереж, враховуючи не тільки їх 

топологію, але й статистичні властивості, розподіл ваг окремих 

вузлів і ребер, ефекти розповсюдження інформації, стійкість 

(robustness) і т.п. [5]. До складних мереж відносяться електричні, 

транспортні, інформаційні, соціальні, економічні, біологічні, 

нейронні та інші мережі [2]. Мережна парадигма стала 

домінуючою при дослідженні складних систем оскільки дозволяє 

ввести не існуючі для часового ряду нові кількісні міри складності. 

Раніше нами було введено різні кількісні міри складності для 

окремих часових рядів, зокрема: алгоритмічні, фрактальні, хаос-

динамічні, рекурентні, неекстенсивні, нереверсивні та ін. Суттєвою 

перевагою введених мір є їх динамічність, тобто можливість 

відстежувати у часі зміну обраної міри та порівнювати з 

відповідною динамікою вихідного часового ряду. Це дозволило 

нам співставити критичні зміни динаміки системи, що описується 

часовим рядом, з характерними змінами конкретних мір 

складності. Виявилось, що кількісні міри складності реагують на 

критичні зміни в динаміці складної системи, що дозволяє 

використовувати їх в процесі діагностики та прогнозування 

майбутніх змін. 

У даній роботі ми вводимо і використовуємо мережні і 

мультимережні міри складності і адаптуємо їх з метою 

дослідження системної динаміки. 

Нами реалізовано три з найбільш вживаних методів 

перетворення часових послідовностей у відповідні мережі: 

рекурентні, графи видимості та кореляційні [6]. 

Технологія рекурентних діаграм для візуалізації 

рекурентностей у фазовому просторі заснована на ідеї Анрі 
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Пуанкаре щодо рекурентності фазового простору динамічних 

систем. Рекурентна ж діаграма відображає наявні повторюваності у 

формі бінарної матриці R , де 1, jiR , якщо jx


 є сусіднім до стану ix


, i 
0, jiR  у протилежному випадку. Рекурентними є стани jx


, які 

потрапляють в m -вимірний окіл з радіусом   і центром в ix


. 

Рекурентна діаграма легко трансформується у матрицю 

суміжності, за якою розраховуються характеристики графа. 

При побудові графа видимості кожну точку даних часового 

ряду можна розглядати як вершину в асоційованій мережі, а ребро 

буде з'єднувати дві вершини, якщо дві відповідні точки даних 

можуть "бачити" один одного з відповідної точки часового ряду. 

Для побудови і аналізу властивостей кореляційного графа 

слід сформувати кореляційну матрицю, а вже з неї - матрицю 

суміжності. 

Описані алгоритми легко модифікуються і на випадок мереж, 

які взаємодіють між собою – мультиплексних мереж. 

Для побудованих описаними вище методами графів можна 

розрахувати спектральні і топологічні властивості [5, 6].  

У якості баз даних для розрахунків мережних і 

мультимережних мір складності обирались часові ряди щоденних 

значень фондових індексів за період 1982-2016рр. 

(https://uk.finance.yahoo.com/intlindices). Розрахунки проводились у 

такий спосіб. Обирався часовий проміжок (вікно), наприклад, два 

роки (приблизно 500 торгівельних днів), для нього будувались 

відповідні графи та розраховувались їх спектральні і топологічні 

властивості. Далі вікно зміщувалось з кроком, наприклад, одна 

неділя (5 торгівельних днів) і процедура повторювалась до 

вичерпання часових рядів. 

Результати розрахунків для відновлених із часових рядів 

графів свідчать про те, що як спектральні, так і топологічні міри 

складності системи є чутливими до наступних відомих криз: 1987, 

2001, 2008, 2011 і 2015рр. Знаючи час настання кризи та 

співставляючи часовий ряд з динамікою певного показника, 

досліджено його залежність від тих чи інших характерних змін на 

фондовому ринку: докризовий, кризовий та післякризовий періоди. 

Таким чином нами продемонстрована можливість 

дослідження складних соціально-економічних систем у рамках 

мережної парадигми складності. Часовий ряд можна представити в 

https://uk.finance.yahoo.com/intlindices
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еквівалентному вигляді – (мульти-)мережі, яка має широкий набір 

характеристик; як спектральних, так і топологічних. На прикладах 

відомих фінансових криз показано, що деякі з мережних мір 

можуть слугувати індикаторами-передвісниками кризових явищ і 

їх можна використовувати для можливого раннього попередження 

небажаних кризових явищ на фінансових ринках. 
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Економетричне моделювання впливу нагромадження 

основного капіталу на динаміку ВВП 

 
Одним з головних чинників розвитку економіки виступає 

нагромадження капіталу, що є процесом перетворення заощадженого 

доходу суб’єктів усіх рівнів економічної системи для забезпечення 

розширеного відтворення. Таким чином, нагромадження капіталу 
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