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Криворізький національний університет, Україна, м. Кривий Ріг.

В

епоху

глобалізації умови

життя

лю дини

стають все більш

складними і складно передбачуваними. Хаос, порядок і самоорганізація, як
в природі, так і суспільстві, виникаю ть відповідно до законів складних
динамічних

систем.

окуються

Складні

динамічні

системи

вже

успішно

технічних і фундаментальних науках, починаючи з

атомарних і молекулярних систем у фізиці і хімії і аж до клітинних
що
організмів і екологічних систем в біології, нейронних мереж,
вивчаються теоріями мозку, і комп'ю терних мереж
обговорюються також застосування теорії складних

і1

суспільних науках.
Слід зазначити, що проблемам складності (com plexity) в остач

—
і
роботи
У
фундаментальні
* \J

фізиків

атиків

М юррея
v
іальн
их як А.Колмогоров, Г.Чейтін, М.Лі та ін.[1-6] 3 легкої руки гені
0 1
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астр о ф ізи к а астр о ф ізи к а

аМеР

Гь перше

голіттям скл ад н о сті

'OJliГІ я

сї&"”
.
'
О визн
ня
сйіадності системи не ,снує. Автор„тс „,е видавництво «Шврінтер,, у ^
ю граф

роШ,
ро3уміння складних си стем » , ви зн ач и л о скла

це

системи, ЯКІ ск л ад аю ть ся

із

м нож ини

взаємодіючих агентів,
ЩО

воло

іють здатністю

якості

І

і
поведінки,
елективної
к

спонтанне формування

Іф ральних, просторових або функціональних структур» [7]. У свою
яерГУ в м оделю ванні

таких си стем м ож н а виділити наступні головні
«

•*

концепції і інструм енти: сам о о р ган ізац ія, нелінійна динаміка, синергетика.
теорія турбулентності, д и н ам іч н і си стем и , катастрофи, нестабільності,
граф и і м ереж і, клітинні
системи, генетичні ал го р и тм и і ком п 'ю терн и й інтелект.
н о сті. М ір и с к л а д н о с т і. Сьогодні ми є свідками,
мабуть, однієї з н ай зн ач н іш и х тр ан сф о р м ац ій економічної науки за всю її
п овн істю наслідки
парадигми, оскільки сьо го д н і, н а д у м ку багатьох авторитетних економістів
так і п р ак ти к ів [8-13], екон ом іка знаходиться

біфуркації»
»»

Бейнхокер, ми є свідкам и
ономіки

переходу

(c o m p le x ity

ск л а

тра,

есопош у)»[13].

економіки до

Багато

в чому це

р ізн и х галузях фундаментальних
т р и м а н и х за о с та н н і тр и

д есяти л іття, які спростували
4

ювних п остулатів к л а с и ч н о ї е к о н о м ій
нічних агентів.
. Ж - 'Ь і ч т і п L > W J
тримує А . Гальчинський
економічної теорії - на творчому

м ето д о л о гіч н о го о н о в л е н н я
І н ап рац ьован и х прикла.

-

фізикою І

функціонування

розвитку

складних систем» [11]. За А .Гальчинським, саме методологія складних
систем і є саме тією основою, яка дозволяє нам предметніше осмислити
проблему

міждисциплінарних

зв'язків

економічної

теорії

з іншими

суспільними та природничими науками, зокрема проблему наукового
синтезу, яка набуває значення у сучасному науковому п роц есі.

специфі
поєднують

на

акценти

взаємозалежності

та

складностях

взаємодії

різноякісних

••

їх

структурної
складових

побудови,
частин, які

функціонують у межах системи. "Складність, - пишуть М. Згуровський і Н.
Панкратова, - це спільна властивість єдиної множини різноманітних
об'єктів, які структурно взаємозв'язані, функціонально взаємозалежні та
взаємодіють між собою..." [12].
Важливо враховувати й те, що зміщення акцентів від простого до
складного - це не просто констатація певної наукової парадигми [13].
Йдеться про значно більше - про нові світоглядні засади, нову культуру
мислення,

про

базові

принципи

сучасного

постмодерністського

світосприйняття. За оцінками І. Пригожина, мова йде про наукову
революцію в дослідженнях сучасного світоустрою, за якої акценти на
дослідженнях складних систем ”не залежать від того, чи йде мова про
молекули, біологічні або соціальні системи".
«Економіка складності» зараз не є науковою дисципліною, що чітко
оформилася, — швидше це область міждисциплінарних
включають аспекти

гюведінкової економіки,

теорії складних мере>
тако>

моделювання
ідеї, запозичені з фізики, біології, антропології, когнітивної психології
~

•

--------- *— ' ---------------------------------------7

І

ф

И І /Ц Ш І Л 1 П .
гуманітарних Ддисциплін
аким з ином, йдеться не про коригування діючих методологіям
-----------

^ і т . і 4 і і і і и р п г і л

механізмів, а про їх сутнісну перебудову. У зв'язку саме з такої
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перебуД°воЮ

НИНІ

у
™ /'оирюються

глибокі розлами, які розхитують наявні принципи наукового пізнання:

с.,лрі методологічні канони вже не працюють, а нові ще не працюють _
_
_
_
_
_

аі t/Ч

І ІЛ

ГТ м . . . . _____

ЛгКлп яі лпої її

♦

іде
системно
не
сформован!,
принципові
виклики
сучасному
вони
ковому процесові, які породжують кризові явища у сфері наукових
у тому числі

досліджень,

розглядатися,

насамперед,

й в теорії економічного аналізу, мають
у

відповідному

контексті.

Методологія

складних систем містить у собі широкі потенціальні можливості їх

розв'язання.
Оскільки процеси моделювання, застосування кількісних методів в
економіці передбачають

процедури

вимірювання,

важливе значення

приділяється мірам складності. І.Пригожин зазначає, що поняття простоти
і складності релятивізуються в плюралізмі мов опису [4], що зумовлює і
множинність підходів до кількісного опису феномену складності. Тому
будемо далі за Пригожиним досліджувати прояви складності системи,
застосовуючи при цьому сучасні методи кількісного аналізу.
В даній роботі

обмежимося

розглядом

тільки

двох

найбільш

поширених мір складності, а саме, інформаційних та мультифрактальних.
інформаційні міри складності. Найбільш відомою і простою мірою є
яі

складність. Поняття колмогорівської скла,

ентропії) з'явилося в 1960-і роки на стику
теорії алгоритмів, теорії інформації і теорії вірогідності.

Ідея А.М.Колмогорова [14], полягала в тому

вимірювати

інформації, що міститься в індивідуальних скінчених об єктах U
У

теорії
інформації)
кових величинах, як у шеннонівській

«явилось, ЩО це можливо (хоча лише з точністю до о б м е ж е н о го
інформації

'Ланку), Колмогорі

Інчени х

об’єктах

-Дідніс

єкту

за

допомогою

теорії

алгоритмів,

визначивши
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об'єкт. Це визначення стало базисом алгоритм ічної теорії і, Формат
також алгоритмічної теорії ймовірностей: о б ’ єкт вважається випадковим
якщо його складність наближена до максимальної.
Отже, за Колмогоровим, складність о б ’ єкту (наприклад, тексту
це довжина мінімальної програми яка виводить

послідовності символі

даний текст, а ентропія — це складність, що ділиться на довжину тексту
На жаль, це визначення чисто умоглядне. Надійного способу однозначно
визначити цю програму не існує. Але є алгоритми, які фактично якраз і
намагаються обчислити колмогорівські складність тексту і ентропію.
О цінка

складн ості

К о л м о го р о ва

за

схем ою

Лемпела-Зіва.

АЛемпелом і Я.Зівом була запропонована наступна схема розділення
слова на підслова. Позначимо через х\ слово, що складається з букв слова
т = ал..лт , починаючи з /-ої і закінчуючи r -ою, тобто х] = а,,..хгіг. Розділимо

слово

х" є А"

на підслова

cr,/ = l,...,/n

за наступним

правилом. Нехай

початок слова .т" вже розділено на підслова, тобто є конкатенацією підслів
гт, а\...ст

і

=<тІ../Г'_Іх ". Виберемо наступне підслово а, - х 1,;” ' так, шоб

слово л';1*2 було найдовшим префіксом слова х"и і вже містилося яі
підслово в СЛОВІ

.ї ';'

\ тобто <7 = х'г',‘‘‘ ~га , де d й і . Кожне підслово а,
і

визначається трійкою чисел

і# и #

у#

і

І

-//).
роз.
ОВНІСТЮ

0 , (2, 1,2 ), (1, 2, 1), (2, з, 1), (4, 5, 2).
поновлює
довнісгю трійок чисел. Щ об двійкові коди натуральних чисел м°
бУЛ°

ОДНозначно розділяти,

перше

число

в

кожній

трійці Дои*ьМ

увати у двійковому вигляді з використанням рівно log/, біт,в’ ДрУ
кодувати довільним префіксним кодом чисел натуральн010 Р
Я 3аПИСУ тр сть0 г° ДОСИТЬ 1оё |Д| б іт ів .
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Будемо знаходити складність за Лемпелем-Зівом (LZ) для часового

ряДУ’

який являє собою, наприклад, щоденні значення індексу фондового

ринку- Д 'я дослідження динаміки LZ та порівняння з іншими фондовими
ринками, будемо знаходити дану міру складності для підряду фіксованої
довжини (вікна). Для цього обчислимо логарифмічні прибутковості та

перетворимо їх у послідовність бітів. При цьому можна задавати кількість
*

’

• w __________ 1

/ ___________________

_______________

\

гп

иференціиовані усисіема счисления). іак, для

станів, які

станів маємо 0, 1, для трьох - 0,1,2 і т.д. У випадку трьох станів, на відміну

певний

В1

стани

кодуються так
0,ret< -b
ret = •{ 1,-b < ret < b .
2,ret > b

Алгоритм виконує дві операції: (1) додає новий біт в уже існуючу
ідовність; (2) копіює вже сформовану послідовність. Алгоритмічна
дність представляє собою кількість таких операцій, необхідних для
формування заданої послідовності.
Для випадкової послідовності довжини п алгоритмічна складність
обчислюється за виразом SLZr = n/\og(n). Тоді відносна алгоритмічна
складність

знаходиться

як

відношення

отриманої

скла,

до

випадкової: SLZ = SLZ / SLZ..
На рис.

1а алгоритмічна

складність

за Лемпелем-Зівом

(LZ)

розрахована для тестових сигналів: періодичної функції sm*, білого
(wnoise) і і/ f

(fhoise)-uiyMiB та складного біологічного сигналу -

фрагменту електрокардіограми (ECG). Додатково розраховану міру LZ для
випадковим чином перемішаного сигналу ECG.
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1

—

dax 0.63
flse 0.65
их 0.55

1.5

I Г

0,5

0

500

1000
time, days

b)

а)

Рис. 1. а) Динаміка показника алгоритмічної складності у випадку бінарного кодування
для фрагментів окремих сигналів довжиною у 1000 точок, шириною вікна 250 точок; Ь)
віконна динаміка міри LZ для щоденних значень фондових індексів Німеччини (dax).
Великобританії (flse), України (их) та США (sp). Вказані також середні значення мір
LZ, які практично однакові

Як

і очікувалось,

найбільш у

складність

мають

випадковий та

переміш аний сигнали, а найменш у - періодичний. Якщо з періодичним
сигналом все зрозуміло, то залиш ається питання із 1 / / та складним
біологічним сигналом. Відомо, що такі сигнали являються одними з
найскладніших у природі, містять довготривалі кореляції і, принаймні, є
більш складними, ніж випадкові послідовності [8,9]. З рисунку 1Ь також
складно відрізнити більш складні сигнали, які відповідають фондовим
ринкам розвинених країн від аналогічних для країн, що розвиваються.
Отже, стає зрозумілим, що алгоритмічна складність не в змозі описати
складність таких сигналів. С права в тому, що складні сигнали проявляють
притаманну їм складність на різних просторових і часових масштабах,
тобто

мають

проявляються
показники

масш табно
через

інваріантні

степеневі

алгоритмічної

скла,

закони

властивості
розподілу

[8]. Вони, зокрема
[9].

неприйнятні

помилкових
Для подолання таких труднощ ів використовуються
та фракгальні методи, до розгляду яких ми і переходимо.
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і

Очевидно,

шо

призводять >[0

Для

Мул

( '— ,,м «" розрахунку
тропії при аналізі зашумлених часових рядів використовувався алгоритм
ентропії подібності (Approximate Entropy

розрахунку
шаблонів
V

^

АрЕп) або ентропії

(Sample Entropy ~SamEn)[17J. Подробиці алгоритму обчислення
^

л

/

-

І

- —.

_ ~

^

* ‘v

V

Іґ г

к

W

V/

V m

i V

'

зауваження
обчислення

стосовно

їх

аг

^

f

роботі

^ І^а

і л .

- —

г

-І

■

■

Ж

1

*

"

•

обчислення.

'

І

Вхідними

_г— '

* • v e w i v f !

IV. V

аргументами

для
АрЕп є початковий часовий ряд *(/), а також два параметри, т

і г, тобто ApEn{(x(t),m,r). Параметр т характеризує розмірність вкладення.
а г

є пороговим критерієм, який дозволяє розглядувати два довільні

вектори однаковими ("фільтруючий чинник").
Дві довільні точки аттрактора з радіус-і

і в просторі

вкладення розмірності т вважаються схожими якщо відстань між ними
менша ніж г , тобто

“ хі

<г для 0 <к<т.

Визначають функцію С,„(г) як частку числа всіх векторів розмірності
т , схожих (з точністю що задається критерієм г ) з і-м вектором
n,Jr)
CJr) =
N - т +1 ’

число векторів схожих з і-м вектором. Величина Ст(г)

ДЄ пт (г)

визначалась для кожного і -го вектора, після чого обчислювалося її середнє
схожих

значення Ст(/•),

фазовому просторі. Ентропія подібності АрЕп обчислювалася як функц
розмірності т при заданій величині порогового критерію г за формулою.
СЛг)

ApEn(HR,m,r) - In-

^ ,

натуральний логарифм
фазових
просторах
^
/
Г
І
Обидва види ентропійних показників (АрЕп і SamEn) функцій
^

лежать ві

__ _* »і<т/

диференціювання, тобто відображають
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невизначеності

нового

чергового

Відліку,

який ми прогнозуємо
за

попередньою історією процесу.
^

__ feia

А

кажучи, ці види ентропії

1 на

кожному подальшому кроці щодо попереднього. З цієі причини

такі

параметри не можуть бути засюсовні до аналізу явищ, що являються за
своєю природою мультимасштабними.
Для подолання цих труднощів було запропоновано використовувати
масштабний аналіз ентропії (Multiscale Entropy Analysis -MSE) [18], де у
якості міри ентропії на різних масштабах декомпозиції початкового
часового ряду використовувався параметр ентропії шаблонів (SamEn).
Метод MSE включав дві послідовно виконувані процедури: І) процес
"грубого дроблення" (coarse graining - "грануляції") початкового часового
ряду - осереднення даних на сегментах, що не перетинаються, розмір яких
(вікно осереднення) збільшувався на одиницю при переході на наступний
за величиною масштаб; 2) обчислення на кожному з масштабів показника
SamEn.
Процес "грубого дроблення" ("грануляція") полягає в усереднені
іих відліків ряду в межах вікон, що не перетинаються, а розмір
яких г

збільшується при переході від масштабу до масштабу (рис.2)

Кожен елемент "гранульованого" часового ряду У;ті знаходиться у
відповідності до виразу:
у]

=

,

\<j<N/z,

Т /=(У-1)Г+1

де

характеризує

масштабний

фактор.

Довжина

КОЖНОГ

Д7г.

залежить

Д"

гранульований» ряд просто
Дл
SamEn як функція масштабу.
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Рис.2. Схематична ілюстрація процесу грубого дроблення ("грануляції") початкового
часового ряду для масштабів 2 і З

На рис. З представлені результати MSE-аналізу різних за складністю
сигналів.
з

▲MSE: SampEn white noise
А

25

2.5

MSE: SampEn 1/f noise
MSE: SampEn ECG
MSE: SampEn Ikeda

2-

л MSE. SampEn dax
А MSE; SampEn sp
A MSE: SampEn ux

A

Aa A

1.5
1.5
A
л

Д

A.
л

A

Лй»

А

10

A.Д^лА A
- А -

ла

•«v-.м
*«#*•*'•

о

A

Л^
С-

0.5

С-О

a

A

A
А л A

Д-

л

1

ik

д

N

.Г ✓ N

.

.у —

20

30

40

a)

20

30

40

50

b)
ність мульгимасштабної ентропії (MSE) від масштабу (sc
ступеня складності; b) динаміка міри MSE для фондових

Як можна бачити, на масштабі 1 найвищого значення SamEn набуває
для оілого шуму. Ал
виявляється

сигнал

електрокар,

здорової

лю.

(ЕСС

л фондо
стУпеня складності.
Далі

МИ

RROni

віконну

ачень MSE за усіма масштабами (MSE Complexity - рис. 3).
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Men value erfdynamical MSI sc 40 w 1000 s I

Mean value of dynamical M$f scale 20 5001

40r--

a)
Рис. 3. Поведінка у часі мульти масштабної складності: а) фондових індексів за період з
02.01.2005 по 01.05.2012р.; Ь) власне індексу (DAX) та мультимасштабної міри
складності (MSE)

Видно, що введена міра складності (1):

проявляє універсальну

поведінку з часом для різних за ступенем розвитку фондових ринків
залежності; (2) ідентифікує кризові явища, зростаючи у період кризи,
спадаючи в процесі відновлення
Мультифракггальна
складних

систем

є

міра

складності.

фрактал ьний

Примітною

характер

властивістю

фазового

простору,

самоподібність якого означає збереження форми фрактала на різних
масштабах його розгляду.
У пракгиці фрактального аналізу існують два часто застосовні методи.
(1) метод максимумів модулів вейвлет-перетворення (ММВП) [15] та (2)
метод мультифрактального флуктуаційного аналізу (МФФА) [16].
Метод ММВП базується на вейвлет-перетворенні вихідного сигналу
по оазису солітоноподібних (локалізованих) функцій (вейвлєтів) шляхом
масшіабних змін і переносів. Кожна з функцій цього базису характеризує
певну залежність як у просторі, так і в часі.
Вільш точним с метод мультифрактального флуктуаційного авалі У
ФА, стандартна процедура якого описується наступним алгоритм0
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I.

Для

часового

ряду

*</),,> 1,2,...,*

I

флуктУ
2. Одержаний

ряд

Y(i)

виділяється

так
=|1-х(А) .*] з середнім значенням у

ділиться

на

званий

N, = N / S сегментів,

перетинаються і містять однакове число точок

які не
Щоб врахувати останній

-фрагмент, що містить менше, НІЖ s............—
число точок, процедура поділу
починаючи

повторюється,

з протилежного кінця ряду. В результаті

отримуємо 2N. сегментів ДОВЖИНИ .V.

з.

в

рамках методу найменших квадратів для кожного сегменту

знаходиться поліном уЩ) локального тренду, який інтерполює профіль
У(і) ■Далі для сегмент їв к —і,..., N. і к —N. +

F\k,s) = - £ №
S ,=l

-

1)S

N. знаходяться дисперсії

+ і ) - у к(О}2 , F \ k , s ) = - £ { y [N - (,k~N,)s +і ] - у , О)}2 .
s 7=ї

4. Осереднюючи дані значення, що деформуються показником q
\!Я

2 N.

1
знаходимо флуктуаційну функцію Fa(s) =
2N.1t.
фіксованому
1ЧНИХ

,инатах. Для мультифрактал

степеневу залежність F (s)vzsHq\ котрій відповідає пряма лінія з тангенсом
кута нахилу, що дорівнює узагальненому коефіцієнту Херста h(q).
6. Повторюємо кроки 1-5 для різних значень показника q .
При дослідженні скейлінгових властивостей зручно перейти від
мультифрактального
спектру f { a ) :
r{q) - q h ( q ) - \ , f{cc) - qoc ~r(q),a - v (q )•

Постійне значення h(q)~ const, лінійне зростання r(q) і ^ под б
залежність f ( a ) відповідає монофрактальному часовому ряду, тод*
Функції % ) ,

нелінійне

зростання

т(д)

і розмивання

означають перехід до мультифрактального ряду.

спектру /(<*)
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Як

відомо

тифрактал

[19],

властивості

часових

рядів

кореляціями їх розподілу. Отже

т

обумовлені
фун

випадковій їх
ЯК часові кореляції порушуються. Тому, якщо перемішування призводить
по часткового звуження мультифрактальної о спектру, то можна говорити.
спектру

f ( a ) такі кореляції відсутні.

Нами

реалізовано

мультифрактального

віконну

спектру

процедуру

розрахунку

А а = /( tf max) - f ( a mm) ,

який

ширини
кількісно

мультифрактальної міри складності. Результати
представлені на рис. 4.
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Рис. 4. Мультифрактальна міра складності: а) деяких фондових індексів європейських
країн: Німеччини (dax), Італії (ftsemib), Греції (gd) та перемішаного ряду gd, )
кореляція динаміки індексу dax і мультифрактальної міри складності Аа

ультифрактальна
чутлива до критичних
процесі
Таким
використано
нові міри складності — мультимасштабну ентропію та ширину
мультифрактальності. показано, що в умовах кризи вказані міри зр°
можливо

явищ.
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Подальші дослідження слід направити на формалізацію

мір складності
мережеподібних структур, які є найбільш поширеною формою
структурної
організації складних соціально-економічних систем. На уваїу
заслуговують і методи прогнозування з використанням мір складності.
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ANNOTATION

Vitlinskyi V. Methodological approach to decision-making based on several
criteria and subjective component of risk.
The article is devoted methodological problems and modeling of processes of
multicriteria decision-making based on the objective-subjective structures of risk
in the financial and economic sphere.
Vitlinskyi V., Piskunova O. Forecasting of dynamics of small enterprises
operation indices by partial evasion of tax discharge.
The model of dynamics of small enterprise is developed. The model allows to
forecast small enterprises operation indices by partial evasion of tax discharge.
The model give the opportunity to investigate influence of different shadow
activities variant of the small enterprise on dynamics of this operation indices
with a glance of different taxation variants, structure of costs and cost per unit.
Zaruba V., Khodak M. Price rating development of the electricity supplier
on the basis of its purchasing price and its consumption dynamics.
The target setting of price rating was suggested and reasoned by independent
experts. Models of time zones optimal choice and of marketing electricity price
setting according to the forecast of wholesale purchasing price dynamics and its
customers' consumption dynamics were developed. The band of mutually
acceptable (for the supplier and the customer) value of the price markup to the
wholesale price was defined.
Zakharchenko P. A scenario of origin of hyperchaos is in economic activity
of the resort-recreation systems.
The article is devoted to solving of problem the applications of mechanism
intersection of chaos in activity of resort-recreation complex. There are reflected
peculiarities of health-resort activity in market conditions, and there are
grounded necessity and methodology of construction of dynamic nonlinear
model management of chaotic constituent.
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Kl,ba»ova T„ Guryanova L„ Sergienko H. Models of f„recasting ^

^

alysis of the crisis phenomena in economy.
; £ model basis o f territories crisis dynamics forecasting and researching the
♦

*

_ /Y *

f

*

,

includes modules o f macroeconomic indicators forecasting adjusted for cyclegenerating factors; modules o f forecasting of regional progress factors adjusted
for cycle generation; modules of economic crisises, disaster

in social and

economic progress forecasting o f territories. Experiment allowed to single out
the cyclic components rendering a strong influence on progress dynamics of
Ukraine territories, to analyze the resonant effect in cyclic dynamics of
economic indicators, to define phases of business cycles in the forecasting
period is realized.
Kovalchuk K., Nykytenko O. Usage of fuzzy operators for financial
markets forecasting.
In this paper the main problems o f financial time series modeling are considered
and diverse approaches to fuzzy modeling of financial instruments are analyzed.
As a result the model o f triangular t- and s-norms selection is offered for
building logical statements.
Lukianenko I. Models o f the International Reserves Management.
In the article the features o f the model elaboration and estimation for the optimal
level of international reserves for emerging market countries has been analyzed.
On the basis of the different estimation scenarios of the model, the guidelines for
effective international reserves management has been proposed with the aim of
the financial crisis prevention.
Maksishko N. Forecasting o f the dynamics of Ukrainian shares index based
°n the model of homogeneous structures and л hybrid щ p
l b data base o f analysis and forecasting of the dynamics of Ukrainian shares
W ta (UX) is analyzed, the retrospective analysis and forecastmg base о
-

of mathematical models and method, of discrete non-lmear dynam,
551

conducted. The results are compared with predictions obtained by other method’
of forecasting.
Maksishko N., Glazova V. The problem of predicting the effectiveness of
educational courses, as part of continuous education.
The paper analyzes the possibility of using the standard approaches to assessing
the economic impact of educational interventions from the perspective of the
consumer and the provider of this service. ITiere was given a comparative
analysis of models used for evaluating the effectiveness of training regarding to
the use of their results for the income calculation. It is also proposed dual
classification of fixed and variable costs in terms of costing.
Pleskach V., Zinchuk T. Forecasting methods of academic scholarships.
Forecasting methods of academic scholarships in Ukraine are discussed in this
article.
Porohnya V., Byrskyy V. Knowledge management - the potential of
intellectual capital.
Intellectual capital (IC) company is a complex measure, which consists of
indicators of human, structural and market capital. Knowledge management is
provided by removing knowledge from knowledge bases, online access to
systematic information transfer and the formation of knowledge in intelligent
databases and is a potential use IC and IC, in turn, it is accumulated and
systematized charge of knowledge is realized through strategic shifts
reproduction of knowledge.
Skrypnychenko M. Factors of macroeconomic instability in comprehensive
macro-models for Ukrainian economy forecasting.
The paper investigates methodological approaches to the formation of
comprehensive macro-models for the forecasting of economic development (a
complex of integrated macro-economic models for medium- and long-term
forecasting according to the structure of «star» simplex-complex). Adapted
*

economic and mathematical tools of complex integrated models for dynamic
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Skripnik A„ Zinchuk T. T he risks o r U kraine mobiliM lio„ development
road.

,f the risks of conducting sports mega-events for developed economies are local
in nature, for small developing countries such risks are manifested at the

national level. The development by means o f mobilization for sports me»aevents proposed by the leaders o f BR1CS (Brazil, Russia, and China) is too risky

for Ukraine which is following them.
Starostina A., Chernyak Y. Modern trends o f international migration and
it’s regulation in Europe.

In the last several years governmental regulation of labor force migration in
leading European countries faced a lot o f upgrades, changes and innovations.
The work and residence permits for foreign worker are indispensable in almost
all of these countries. Foreigners face many troubles and barriers in job
achieving, such as giving preferences to local and into-EU workers, necessity to
prove your qualification level for getting a work permit. It is also important, that
most of work permits have temporary nature. That means that the future оГ
immigrants in a foreign country, even when they get a temporary permit, is not
so clear. In Ukraine it is also necessary to make some correctives in
governmental regulation o f labor force migration and to develop governmental
Programs inspiring national enterprises to use local workers and to stimulate the
Progress o f national scientists and brainpower.
Chernyak O., K hokhlov V. F o r c i n g тасгоесоооп,* in d o o r * us.ngn
recursive AR model e x p lo ra to ry factor analysis

jon mu|tivariate

ln this paper we propose a model which reprod^ ^

model was applied

time series by a recursive algorithm.

^ autoregressive forecast

eksploratory factor analysis. I о estimate t
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accuracy criteria were used. The foiecast of the seven macroeconomic indicators
of Ukraine to the middle of 2013.
Soloviev

V., Solovieva

K.

Quantitative

methods

of estimation 0f

complication are in prognostication of the socio-economic systems.
The features of the complexity concept in social and economic systems. Shown
that the economic paradigm of complexity theory is an alternative in volatile
dynamics of the global economy. Information and fractal measures of
complexity used to analyze comparative dynamic complexity of systems in the
current global financial crisis.
Chernyak O., Homyak V., Batzios C. The nature of currency crisis and it’s
structure.
The existing approaches in modeling and forecasting of currency crisis are
analyzed. According to the rich experience in a world practice and the lack of
this kind of researches in Ukraine, the system of early warning of currency crisis
in Ukraine was build. The decrease in amounts of the direct foreign investment
and other types of investment is among the main indicators of currency crisis.
Other effective way to forecast the currency crisis is to analyze the amount of
given credits and promissory notes.
Liashenko O., Omelchenko T. Dynamic model of prognosis and control by
economic activity of coal mining enterprise.
For the dynamic modelling of profit forming process and investments in
development and modernisation of equipment of areas of withdrawal

and

utilization of mine gas methane the dynamic determined mathematical model of
prognosis and management of economic activity is built for mine named AT.
Zasadko: allocations of resources and energy-savings. As a result ot

numeral

ground of mathematical model solutions the positive tendencies of the
aggregated indexes change were educed.
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„ article is dedicated to the m odeling o f the macroeconomic factor of
The
p o e t i c growth o f the Republic o f Kazakhstan using econometrics methods

TV aim Of the article is to calculate technological component of the economic
„rovvth of Kazakh industries on the basis o f the adaptive methods.
pubrovina

Nadiya, Erika Neubauerova, Andrzej Siwiec, Maciej Ornowski.

Macroeconomic models’ application in studies of the health economics’
problems.

In the paper the main problem s o f research o f Health Economics are considered,
author’s econometric m odels for analysis o f impact of behavioral and socio
economic factors on health o f population are given, impact of human resources

health on economic grow th and developm ent is estimated.

Korolkov V. The era o f total factor productivity in the reconstruction
model of the production function.
forming
productivity and its features into account the influence of technology on
productivity growth, identified the problem of structuring factors, particularly
the influence o f human capital. Total factor productivity viewed from one side
. .

.~

і u u i/ g ia i p a n ,

^ ^ _/лг» fhp r>ther - as the
u i v

p

i
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---------------

sment o f the adequacy o f the production function. Outlines the key features
: new views on the reconstruction model o f the production function.

У M. Methodological principles of modeling and foreca

g ^

5’s dynamics for real-time financial markets using fracta s rue
arkC t
.
• for using Of the fractal structure
rticle considers th e m ethodological bas
nafnjcs in financial markets.

market for simulation and forecasting pn

market where the

fractal nature of
models confirm s the
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investment-time horizons, as the self-similai objects are forming a fractal
structure of the market as an economic system.
Nestorenko A. Inventory analysis models with shipping costs depending on
the consignment’s quantity.
The paper presents a multidimensional classification of inventoiy/ analysis
models, the models of the cost of set up, depending on order volume and in case
of delivery in several consignment of goods.
Nestorenko T. Agglomeration effects of the cities’ formation and
development.
In this paper we investigated the effects of agglomeration, which is accompanied
by the growth of cities. The indicators that can be used to determine the effect of
agglomeration for firms are considered. The necessity of the formation rates of
agglomeration effects for the population is grounded.
Ovchinnikova O. Prediction of highly qualified population migration
abroad.
The migration of highly skilled personnel according to statistic materials of
Khmelnytsky Region is analyzed in this article. The usage of simple forecasting
methods with their advantages and disadvantages is substantiated here to
forecasts of migration rate of region and Ukraine by different methods are
designed. Departure of highly skilled personnel abroad has been forecasted in
this article which may be used for making management decisions.
Piskun O. Macroeconomic research of innovative activity of industrial
enterprises of Ukraine.
In the article a macroeconomic study of innovative activity of industrial
enterprises of Ukraine is undertaken by means of study of intercommunication
of basic indexes characterizing innovative activity in Ukraine, with separate
macroeconomic indexes on the basis of construction of models of single-plane
equalizations.
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Prokopovych S., Klebanova T. The adaptive

forecasting models

і

pension system .

the

Slushaienko N., Gorova I. Modeling and Forecast!

ng Electricity Market

Ukraine with the help o f auctions.
The article investigates the mechanisms o f market-based relations i„ ,he
domestic w holesale m arket. Proposed modeling of the internal who)esale
competitive electricity m arket o f Ukraine, based on models of single and
bilateral auctions and gam e theory.
Stryzhychenko K. Investigation of trend and nontrend effects onto the
Ukrainian stock market.
In the paper, the cyclic nature o f stock market was analyzed, trend and nontrend
components w ere divided from the dynamic o f PFTS index. The low frequencies
and high frequencies parts in nontrend component were investigated with
wavelet analysis. T he parts were determinated on based of using of Fourier
analysis o f the frequencies and periods o f the main harmonic in spectral

Turlakova S.S. A pproaches to modeling of herd behavior of management
;ents in econom ic system s.
o f approaches
econom ic system s is conduced. A conclusion about perspective of M J
earches in the direction or

aCC° Um "" "

*

information cascades

"

ity of account of being i r f —

econom ic system s is done,
ejects is marked, to their competence »

-

,0 a subject domain, where a

of agcnts.

d behavior conduct is, and also internal and ex
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Shumska S.S. Rea! effective exchange rate of hryvnia and structure of
Ukrainian economy/
A dynamics is considered nominal and real exchange rates of hryvnia from point
of structural changes in the economy of Ukraine. On the basis of partial REER
of hryvnia after the basic types of economic activity a regressive analysis which
rotined a level dependence of export/import streams on a course dynamics is
conducted.
Blagyn I., Marchyk V. The evolution of information systems management
of industrial and economic systems.
An important factor in the development of economic systems is the choice of
effective management techniques. Currently, developed the basic concepts of
production systems that guide in the world practice management and
development of information systems (IS) management.
Hrytsyuk P. Forecast stock prices using genetic algorithm method.
This paper presents the new method for time series forecasting, which combines
the advantages of genetic algorithms and nearest neighbors method. To improve
the nearest neighbors method offered the concept of "homogeneous nearestneighbor".
Ivanov N. Forecasting models in system of information service.
The concept of creation of system of information service and use of a complex
of neural networks that allows to increase quality of forecasting is offered.
Korolyov O. Forecasting of monotechnology enterprise information system
growth.
The paper focuses on questions of forecasting of information systems growth.
Conception of monotechnology information system is proposed. lTe main
modeling instruments using in such forecasting are Petry and Hompertz curves.
As an example the enterprise network technology growth is considered.
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Chornous G ., U rsu len k o G ., Ja n o s Sztrik. The u
information system s in the m an ag in g o f bank risks.
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analitical

0ne o f the most important things in a process o f bank’ s develo in
creating is a risk m anagem ent. An effective data analysis і п с І и ^ т Г
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informational
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making of
ances, based or

ra„dem analytical systems. All the tries to meet the requirements of Basel will
give a possibility to create an effective system o f complex risk management
The next step is an integrated financial and risk management, that will result a
great increase in effectiven ess o f bank’ s activity.
Medzhibovskaya

the

design of conduct o f economic subjects.
The use o f agent-based approach is grounded for the modeling o f conduct of
economic subjects taking into account irrationality and advantage o f this method
as compared to other methods o f modeling.
Zakharchenko P., M arakhovskiy

A. Modeling of integration processes is in

activity of resort-recreation complex.
The article is devoted to solving o f actual problem the applications of
mechanism distributing o f expenses and profits in activity of resort-recreation
complex. There are reflected peculiarities of health-resort activity in market
conditions, and there are grounded necessity and methodology of construction of
dynamic nonlinear m odel management o f integration constituent, and
results o f researches on the exam ple o f health-resort complex o f Berdyan

Rosen feld A., G ladka M. Directions of structural changes o f economy,
aimed to the capitalization recreation and tourism p
that lead to structural changes
Hie article deals with m odem strategies
measures to
o f the problem, proposes
Р о п о ту, outlines the main features
development for
and tourism industry
enhance the level o f the recreation
providing effective functioning o f the national econ

Balabanova

E. Conceptualization of approaches to adaptive stable

development management of health-resorts.
The conceptual provisions of adaptive management of sustainable health
resorts’ development on the basis of a new paradigm of business management in
conditions of dynamically changing environment are described; the concepts of
"adaptivity," "adaptability" of organization are clarified, the logic circuit of
forming the performance indicators of adaptive sustainable development
management and the system of principles of adaptive management of
sustainable enterprise development are obtained.
Gritsenko M. Estimation of business activity level of enterprises of resortrecreational industry by determinating the level of their competitiveness.
Using the market share index and rates of its change, there was built the
competition map of the market on the basis of which there was drawn the
conclusion on the level of competitiveness of resort-recreational industry’s
enterprises.
Zhigir' A. Development of agricultural attendant co-operation in gage of
growth of efficiency of activity agrarian the sector of economy.
Investigational expedience creations of agricultural attendant cooperative stores,
which need bringing in of considerable money for forming of material and
technical base as basis subsequent them effective activity.
Kazachkovskaya G. Directions of improvement of control system by a
resort-recreation economy at regional level.
The article is devoted determination of directions and principles of improvement
of control system resort-recreations by an economy. Grounded necessity of
creation in the structure of economy of resort city of service of marketing,
forming, and functioning of which will be given by possibility operatively to
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react on changing of market infrastructure resort-recreation services, terms
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entrepreneurial activity and, the same, will influence on the increase
efficiency of functioning of municipal resort-recreation economy.
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The article investigates the main areas o f business planing, needs of preparation
and role o f business planning in market circumstance. The most pressing
modem
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region.

In the article the theoretical approaches to defining the essence and content of

regional economical planning are analyzed. The author summarizes the
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development of seacostal territories o f Azov sea.
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