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міжнародних організацій у боротьбі з рейдерспппротидії протиправному поглинанню Т?  М робочих груп ,  „ облдержадміністраціях). а зах°пленню ПіЛт ! !  ПИТань
Для протистояння рейдерству доцільно ШСТВ ПРИ

концентрація акціонерного капіталу аfin п, ВИкоРвстати наступні ,

яас, в — .і п^ z 6::z:r:u вакціонерів; реструетурнзаці, підрозділ/, ” М°НІТОР»»г змін ,  CS

“ “ сч™ ~  « р *  і zz:zr;zr-npa‘°*°™визначення
правового статусу власності; здійснення переоцінки майна 

кредиторської заборгованості;
роботи менеджменту та персоналу; недопущення конфліктних ситуацій (- 
протиправного звільнення працівників тощо); підвищення культури суб'єктів 
господарювання; прозорі конкурентні відносини; підтримання ділової 
репутації; залучення громадськості й засобів масової інформації до боротьби з
рейдерством.

Отже, рейдерство в Україні набуло швидкого поширення і в сучасних 
умовах є серйозною загрозою підприємницькій діяльності. Рейдери 
розпочинають захоплення компаній із збору інформації і створення відповідних 
передумов і в залежності від способу вчинення рейдерства проходять певні 
етапи. Від удосконалення способів і методів рейдерства в Україні значно 
відстає правотворча і правозастосовна діяльність, внаслідок чого юридична 
відповідальність та покарання за вчинені злочини неповною мірою 
відповідають ступеню вини рейдерів та наслідків, що наступили в результаті
рейдерської атаки.
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2015. -  №5. -  С. 524-528. - Режим доступу: hitp://global-national in. иа/аг chive/5-2015/108.pdf
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[Електронний ресурс] /  Лисенко М.С. // Financial space. -  2014. -  №1. -  С. 28-32. -  Режим 
доступу: http.V/dspace. nufj.edu. иа/іspu і/bitstream/123456789/8 748/1/raidinz.pdf.
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імені Богдана Хмельницького
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПОЗИЦІЙ МЕТОДІВ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ
В останні 10-15 років досягнення в галузі вивчення складних систем різної 

природи -  технічних, економічних, соціальних, біологічних тощо -  мають 
завдячувати міждисциплінарним наукам, котрими є синергетика і теорія 
складних мереж (complex networks) [1].
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У роботі розглянуто особливості адаптації концепції складно^ 
дослідженні фінансово-економічної безпеки системами. Показано ^  
парадигма складності є логічним підгрунтям побудови прогностичних

в умовахповедінки суб’єктів господарювання волатильної
Що

МоДедей
регіональних та світової економік. Широкий спектр мір складності може б ^ 
використано також для аналізу порівняльної динаміки складності систем̂  
нормальних умовах функціонування та умовах фінансової кризи. Вказані м В 
можуть бути розраховані як для вихідного сигналу, так і для відновленої

знього мережної структури. 
Нами створено і адаптовано для моніторингу, моделювання 

прогнозування систем різної природи потужний і різнобічний спектр 
складності [2].

та
м ір

До блоку інформаційних мір відносяться моно- і мультимасштабні міри:
- Лемпеля-Зіва, ентропій Шеннона, Тсалліса і Реньї, ентропій подібності 

шаблонів, перестановок, вейвлет-ентропія, індекс незворотності часових рядів 
Хаос-динамічний блок є більш об’ємним і потужним. До нього у якості мім ір

складності входять:
- показники Ляпунова (включаючи масштабно-залежну версію), 

фрактальні міри: фрактальна розмірність, декілька модифікацій розрахунку 
коефіцієнта Херста, спектр сингулярності (мультифрактальності), рекурентні 
міри складності, які одержуються в результаті побудови та кількісного аналізу 
рекурентних діаграм та інші [3].

Блок квантових індикаторів включає міри, засновані на економічному 
принципі невизначеності Гейзенберга [4] та ефектах локалізації Андерсона, 
виявлених при дослідженні кореляцій фінансових активів за методом теорії 
випадкових матриць [5].

У випадку аналізу мережної структури розрізняють кореляційні, 
рекурентні і візуальні підходи для побудови мір складності. До топологічній 
мір відносяться, наприклад, коефіцієнт кластеризаций ступінь вершини та ін 
Спектральними мірами є алгебраїчна зв’язність, енергія графа, спектральний 
розрив, тощо. Обговорюються також нові підходи у моделюванні більш 
складних мережних структур -  мультиплексних мереж (multiplex networks) і 
сукупності повязаних мереж (network of networks).

Всі вказані міри реалізовані у вигляді процедур ковзного вікна.
дозволяють слідкувати за динамікою вибраної міри, порівнювати власну

щодо моніторингу

вона поводить себе

динамікою вихідного ряду і робити висновки 
попередження кризових явищ [6].

Показано, що в залежності від природи міри сипа {
характерним чином у передкризовий, власне кризовий та після кр**3 ^
періоди, що дозволяє будувати ефективні Індикатори-передвісники кРизоВ
ЯВИІЦ‘ 0ІіШ

Дієвість складністних мір управління та індикації кризових
аналізується на вже відомих кризах фінансового ринку 1929, 1987,2000, і 
2015рр.
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Актуальною іею є порівняння традиційних мір та індикаторів 
стійкості з такими, що формуються в рамках теорії

ттялних систем та нелінійної ДИПМІМ.
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Хмельницький національний університет
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

ІНСТРУМЕНТИ МІНІМІЗАЦІЇ
РИЗИКІВ

посилення конкуренції у промисловому секторі національної економіки, 
викликане зростанням рівня відкритості світових ринків, а також -  
руйнуванням усталених економічних зв’язків внаслідок зміни стратегічних 
орієнтирів економічної діяльності України, передбачених угодою про асоціацію 
3 ЄС, актуалізує потребу розроблення й практичного застосування ефективних 
управлінських технологій, які б підвищували гнучкість промислових 
підприємств, їх здатність відстоювати і зміцнювати свої ринкові позиції в нових 
умовах господарювання. Це завдання є особливо гострим для підприємств, які 
своїми пріоритетними завданнями визначили радикальну перебудову
с І яНИЧИХ- СИСТСМ. для. приведен»я її у відповідність до міжнародних 
тойяп̂ Г18 Д1ЯЛЬН0СТ1> оскільки лише за цих умов вони можуть вийти із своїми
технпп И rfa ринки ЄС' Така пеРебУД°ва зазвичай потребує суттєвого техніко- 
CTpyKTvn! *Ня-Г0 оновлення’ а також організаційно-структурних змін -  змін у
квалі(Ьікяпій13“ЄС' ПР0ЦЄС-1В’ У сп'вшдношеннях управлінських функцій, у 
змін у чипп^И Стру,аурі пеРсоналУ тощо. Значні масштаби і багатоаспектність 
НайважливішиГИЧШ СИСТЄМ1 нромислового підприємства (яка є однією із 
стверджувати ГІ СКЛадових його конкурентоспроможності) дає підстави 
стратегії іннп»,Щ° 1Х здшснення можливе за умови реалізації підприємством

інноваційного розвитку.

119



п е р с п е к т и в и  у п р а в л ш с ь к о ї  д ія л ь н о с т і
ГУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції

25-26 березня 2016 року

Технічний редактор Чабаненко Ю.А. 
Оригінал-макет підготувала Горячківська І.В.

Підписано до друку «21» березня 2016р. 
Формат 60x87/16. Папір офсетний 

Гарнітура Times New Roman.
Друк різографічний. Ум друк арк. 17,34 

Наклад 300 прим. Замовлення № 515

Видавець Чабаненко Ю А
Свідоцтво ро внесення до Державного реестру видав од в 

Серія ДК №1898 від 11.08.2004 р.
Україна, и Черкаси, вул.. О. Дашкевича, 39 

Тел. (0472)45-99-84 
Е-гааіІ оШсе@2ироз1.сога

Друк Чабаненко Ю А. 
Україна, м. Черкаси, вул.. О. Дашкевича, 

Тел. (0472) 45-99-84 
E-mail office@2upo»t com


	C:\Dropbox\kaf_ipm\Публикации Соловьева\453\000.png
	C:\Dropbox\kaf_ipm\Публикации Соловьева\453\001.png
	C:\Dropbox\kaf_ipm\Публикации Соловьева\453\002.png
	C:\Dropbox\kaf_ipm\Публикации Соловьева\453\003.png
	C:\Dropbox\kaf_ipm\Публикации Соловьева\453\004.png
	C:\Dropbox\kaf_ipm\Публикации Соловьева\453\005.png
	C:\Dropbox\kaf_ipm\Публикации Соловьева\453\006.png
	C:\Dropbox\kaf_ipm\Публикации Соловьева\453\007.png
	C:\Dropbox\kaf_ipm\Публикации Соловьева\453\117.png
	C:\Dropbox\kaf_ipm\Публикации Соловьева\453\118.png
	C:\Dropbox\kaf_ipm\Публикации Соловьева\453\119.png
	C:\Dropbox\kaf_ipm\Публикации Соловьева\453\200.png

