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У збірнику наведено тези доповідей вчених українських та зарубіжних вищих навчальних та наукових закладів. Доповіді висвітлю
ють традиційні та нові напрямки сучасної економічної кібернетики
а також проблеми перспективи економіко-математичної освіти: економетричні моделі та методи прогнозування; моделювання неліній
ної економічної динаміки; еконофізика; прикладні моделі економіч
них систем; моделювання економічного ризику; інформаційні техно
логії та системи підтримки прийняття управлінських рішень; про
блеми підготовки фахівців з економічної кібернетики; сучасні техно
логії навчання.
Збірник призначений для науковців, викладачів, фахівців з
управління економікою, студентів та аспірантів.
Матеріали подаються в авторській редакції. Відповідальність
за достовірність інформації, коректність математичних викладок
та точність наведених фактів несуть автори.
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ЕНТРОШЙНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ к р и з о в и х

явищ
Ентропія, як міра невизначеності складної соціальноекономічної системи, може слугувати індикатором кризового явища,
що насувається. В [1] ми проаналізували можливості різних видів ентропійних показників (ентропії Шеннона і 1 салліса, ентропії подіб
ності, ентропії шаблонів, вейвлет ентропії-) щодо прогнозування кри
зових явищ на фінансових ринках. Показано, що деякі з них можна
використовувати для моніторингу критичних та кризових явищ (ент
ропії Шеннона і Тсалліса, ентропії подібності). Проте у якості передентропія
наростаючі
точністю
ти кризу фондового ринку, яка п
Lehman Brothers 15 вересня 2008 р
Xю
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пет-ентропія і вейвлет-енергія індексу Доу Джонса
за період з 03.01.2005 по 04.09.2009 р.
оботі ми дослідили поточний стан фондових рик
різних географічних
знаходяться на різних стадіях розвитку. Зокрема, це інде*
нених країн (США - dji, Німеччини - dax, Великобританії ftse 100 ,
Японії - nikkey), країн, що розвиваються (Китаю - ssec, Росіі - rts,
разиліі bvsp, Індії - bsesn) та країн з перехідною економікою
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індекс
pfts).
д л я щ о д ен н и х значень індексів
за період
03.01.2005 р. по 0 4 .0 9 .2 0 0 9 р.
Результати а н а л ізу всьо го сп ектру ентропійних показників сві
дчать про п ом ітн у в о л ати л ьн ість ф ондових ринків, особливо країн
що розвиваю ться (К и тай ) т а У країни. Ц е не виключає другої хвилі
Але
за

х ви л я
На це, зокрем а, вк азу ю ть дан і наведеного рисунку. У якості

прикладу зображ ен а д и н а м ік а вей вл ет ентропії та енергетичної пове
рхні, яка отрим ується із коеф іц ієн тів вейвлет перетворення вихідно
го часового ряду д л я ін дексу блакитних фішок фондового ринку
США - індексу Д о у Д ж он са. З рисунку видно, що як на графіку вей
влет ентропії, так і н а ен ергети ч н ій поверхні момент третього піку
вже минув, а ам п літуди н аступ н и х коливань помітно менші. Цей ре
зультат (а також інш і ін ди кати вн і ентропійні показники) говорять
про поступовий ви х ід світо во ї економ іки із глобальної кризи.
О бговорю ю ться так о ж м етодологічні та методичні особливості
використання п он яття ен тр о п ії особливо для екстенсивних систем
(ентропії Тсалліса).
Л іт е р а т у р а :
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чук Г. Б. // В існик К ри ворізького економічного інституту.
В и п .2(14).-С . 6 1 -6 9 .

137

2008.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ
КІБЕРНЕТИКИ
XIV Всеукраїнська науково-методична
конференція
8-9 жовтня 2009 р.
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Підписано до друку 18.09.2009. Формат 60x84.1/16.
Папір офсетний. Друк ризографічний.
Ум. друк. арк. 13,6 Обл.-вид. арк. 15,8
Тираж 300 прим. Ціна договірна.

61077, м. Харків, пл. Свободи, 4,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна

Надруковано ХНУ імені В.Н. Каразіна
61077, Харків, пл. Свободи, 4.
Тел.: 705-24-32
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 3367 від 13.01.09

