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Т 29 Проблеми економічної кібернетики: Тези доповідей XIV
Всеукраїнської науково-методичної конференції (8-9 жовтня
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У збірнику наведено тези доповідей вчених українських та зару- 
біжних вищих навчальних та наукових закладів. Доповіді висвітлю
ють традиційні та нові напрямки сучасної економічної кібернетики 
а також проблеми перспективи економіко-математичної освіти: еко- 
нометричні 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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провідних аналітиків розходяться 
эизи, а також динамічних особлщ

ходу
них називаються сценарії U-, V-, L-, W-подюноі динаміки

дексів фондових ринків. Щ одо можливого часу закінчення рецесії у 
різних країнах, називаються проміжки від кварталу до декількох ро
ків.
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Нами запропоновано оригінальну методику розрахунку довжи- 
ни рецесії, засновану на аналізі незворотності часових рядів, яка оці
нюється методами нерівноважної термодинаміки[2]. Вводиться так 

званий індекс асиметрії А( , який враховує мультифрактальну, нерів-

новажну і незворотну динаміку реального часового ряду. Як показав 
проведений авторами аналіз усіх відомих рецесій ХХ-ХХІ ст.[3], по

ведінка Аі з часом характеризує і кількісно оцінює початок і кінець

рецесії.
індекси асиметрії і  

Китаю (ssec), США
Німеччини (dax) і України (pfts) за період з 04.01.2005 р. по
03.09.2009 р.

розраховується
проміжку довжини 250 днів (приблизно один торгівельний рік), а по
тім вікно змішується з кроком у один день, знову розраховується At і

процедура повторюється до моменту вичерпання ряду. Моменту 
входу в рецесію відповідає перетин суцільної прямої, що проходить 
через початок системи координат і паралельної вісі часу.

На рисунку (Ь) зображена динаміка кумулятивного значення А(

та його складових (нижня частина рисунку) для індексу китайського 
фондового ринку.Закінчення рецесії проявляється у вигляді мінімуму 
на графіку кумулятивного індексу асиметрії і перетину знизу вверх 
штриховою лінією суцільної на нижній частині рисунку.

З рисунку видно, що рецесія китайської економіки скінчилася,

чого не скажеш щодо економік інших країн.
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