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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Моделювання кризових явищ в економіці є одним з

найбільш затребуваних напрямків наукових досліджень.
А частота виникнення різких амплітудних коливань рин-
кової кон'юнктури підхльостує цікавість потенційних
споживачів до таких досліджень.

Дана робота має на меті:
1. Дослідження існуючих підходів до моделювання

процесів розповсюдження кризових явищ всередині
економічних систем, визначення їх обмежень та мож-
ливостей.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODULATING DISTRIBUTION OF FAST PROCESSES INSIDE
OF THE FINANCIAL INSTITUTES SYSTEMS

Проведено аналіз існуючих підходів до моделювання розповсюдження лавиноподібних про-

цесів. На прикладі динаміки економічної кризи у банківському секторі США 2007—2012 рр. роз-

глянуто можливість застосування моделей динаміки епідемій для вивчення наслідків систем-

них криз фінансових інституцій. Доведено недостатність та низьку інформативність отриманих

розв'язків для вирішення задач антикризового управління. Визначено основні завдання подаль-

ших досліджень у цьому напрямку.

The analysis of existing approaches to modeling the distribution of avalanche process. On the

example of the economic crisis dynamic in the US banking sector 2007—2012 years. the possibility

of the usage of the dynamics of epidemics models was observed to study the effects of systemic

crises financial institutions. Proved insufficient and low information content of the derived solutions

to meet the challenges of crisis management. Were given the main tasks for further research in this

area.
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2. Вивчення особливостей застосування біолого-
математичних моделей динаміки епідемій в термінах
економічних систем, їх переваг та недоліків.

3. Визначення основних напрямів та задач подаль-
ших досліджень у цьому напрямі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Більшість існуючих доробків у цій галузі мають на
меті попередження кризових процесів, та, відповідно,
спрямовані на побудову моделей прогнозування таких
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явищ. Проте, як підказує практика, передбачення на
стільки стрімких деформаційних змін в економіці поки
що залишається справою невдячною. В першу чергу це
пов'язано з необхідністю врахування та аналітичної
формалізації великої кількості макроекономічних та
соціально-психологічних факторів. Практично поза ува-
гою залишаються процеси розповсюдження кризових
процесів в середині певних структур та систем еконо-
мічних агентів таких, наприклад, як фінансові устано-
ви. Необхідність та важливість таких досліджень не вик-
ликає сумніву, адже негативні показники діяльності чи
банкрутство в результаті системної кризи одного з учас-
ників ринку може призвести до краху всієї системи в
цілому. Питання швидкості та масштабності поширення
таких процесів є життєво важливими для фінансової
системи цілої країни. Це питання добробуту її громадян.

Існуючі підходи до моделювання кризових та ката-
строфічних явищ за аналогією до методів аналізу фінан-
сових ринків можуть бути поділені на три групи:

1. Фундаментальні, що поєднують у собі концеп-
туальні економічні теорії, в межах котрих досліджуються
фактори, рушійні сили та механізми розвитку стрімких
змін в економіці. У свою чергу їх розділяють на екстер-
нальні (розглядають зовнішні фактори коливань розвит-
ку економіки: війни, революції, політичні потрясіння,
відкриття великих родовищ корисних копалин, що ма-
ють стратегічне значення, науково-технічні винаходи,
котрі здатні докорінно змінити структуру суспільного
виробництва тощо) та інтернальні (в якості основної
причини розглядають внутрішні економічні чинники,
зокрема, диспропорцію між попитом та пропозицією.
Найбільш відомі парадигми: кейнсіанська, неокласич-
на та монетаристська [1]).

2. Психологічні — містять теорії, за якими основ-
ною рушійною силою циклічного розвитку економіки є
властивості загальнолюдської психіки та культури. Се-
ред основних концепцій цього напрямку можна виок-
ремити роботи: У. Джевонса та В. Парето [2] (назива-
ють початковим імпульсом відхилення економіки від
рівноважної траєкторії перебільшені оптимістичні на-
строї серед підприємців, що спекулятивно роздувають
сукупний попит), Дж.М. Кейнса [1] (підкреслював
нестійкість ділової психіки значної частини учасників
ринку, через що вони сповнені недовіри до нього та зав-
жди готові до паніки), А. Пігу [3] (розглядав "недоско-
налість" ринкової інформації, коли підприємці не воло-
діють інформацією про обсяги виробництва конку-
рентів, і врешті пропозиція неминуче перевищує попит),
Р. Лукаса [4] та Дж. Мута [5] (розробили теорію раціо-
нальних очікувань, в її основі лежить принцип оптимі-
зації придбання та обробки інформації для формуван-
ня думки про майбутню динаміку ринка), Ольсеви-
ча Ю.Я. [6] (розглядає гіпотезу психолого-інституціо-
нальних циклів зміни "еліт", що контролюють ієрархіч-
ну структуру ринка) та інших.

3. Економіко-математичні. Найбільш значущі роз-
робки і досягнення у сфері ідентифікації та формалі-
зації кризових процесів відносяться до наступних кон-
цепцій.

3.1. Теорія катастроф та детермінованого хаосу: до
основних результатів належить виявлення та побудова
певних універсальних структур поведінки нелінійних

динамічних систем таких, як дивні аттрактори та точки
біфуркації [7; 8]. Проте, не зважаючи на незаперечні
досягнення у цій сфері, великі сподівання пов'язані із
застосуванням цих методів для прогнозування та моде-
лювання кризових явищ поки залишаються не виправ-
даними. В першу чергу це пов'язано з відсутністю побу-
дованих універсальних аналітичних моделей у цій галузі.

3.2. Теорія циклічного розвитку економіки. Дово-
дить, що розвиток економіки рух по хвилеподібній трає-
кторії. Дослідження історичних даних дають можливість
виділити економічні цикли, котрі мають однакову три-
валість. Розрізняють: довгі хвилі Кондратьєва (тривал-
істю 40—60 рр.), ритми Кузнєца (15—25 рр.), середнь-
острокові цикли Жюгляра (7—11 рр.), короткострокові
цикли Кітчіна (40—59 місяців). Дозволяє з достатньою
точністю прогнозувати часові межі коливань економіч-
ної кон'юнктури. Також серед беззаперечних здобутків
цих досліджень — виділення складових елементів (фаз)
у межах кожного окремого циклу.

3.3. Побудова системи соціально-економічних інди-
каторів-передвісників та відслідковування їх динамки.
Даний спосіб має на меті виключно передбачення кри-
зових явищ і є подібним до технічного аналізу фінансо-
вих ринків. По суті будь-яка криза супроводжується
різкими коливаннями технічних індикаторів. Проте роз-
пізнати випереджаючий сигнал про закінчення зроста-
ючого тренду в економіці є непростою справою через
необхідність відслідковування одразу великої кількості
показників. Для прогнозування економічних криз роз-
роблені та використовуються специфічні індикатори.
Зокрема: для країн що розвиваються показником по-
літичної нестабільності є "молодіжний бугор" (тимчасо-
ве збільшення частки молоді в країні); на наближення
економічної кризи вказує вибухове зростання цін на
високоліквідні товари та ін.

Більшість розглянутих методик спрямовані на пошук
економічних, соціально-психологічних або аналітичних
закономірностей, котрі дозволяють заздалегідь спові-
стити про близьке настання катастрофічних змін в еко-
номіці. Проте за відсутності на даний момент чітких та
перевірених правил передбачення "точки кипіння" в еко-
номічній динаміці, доцільно перемістити центр тяжіння
наукових досліджень у іншу сферу. А саме: дослідити
та з'ясувати швидкість, характер розповсюдження та
оцінити можливі наслідки таких процесів у середині си-
стеми фінансових агентів.

Ідея дослідження розвитку та розповсюдження кри-
зових процесів у середині певної системи не є новою. В
біології, медицині, фізиці розроблені математичні мо-
делі поширення та передачі специфічних характеристик
від одного об'єкта до іншого. Стосовно економічних
систем, тут суттєвий вклад у формування даного нау-
кового напрямку належить Данічу В.М. Зокрема в ме-
жах математичної теорії лавиноподібних процесів у соці-
ально-економічних системах ним розроблені методи
одержання математичних моделей та власне моделі
поширення паніки в соціумі в дискретній і неперервній
формах (у виді систем різницевих і диференціальних
рівнянь) для різних сценаріїв зараження [9]. У своїй
роботі він дає наступне визначення лавиноподібному
соціально-економічному процесу (ЛСЕП) — "це процес
розповсюдження певної властивості або стану в сере-
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довищі суб'єктів соціально-економічних відносин за
допомогою соціально-психологічних механізмів зара-
ження, наслідування, навіювання, що призводить до
зміни економічної ситуації або середовища (попиту,
пропозиції, способів або прийомів господарювання)
у визначеному сегменті ринку" [9]. Для окреслення
об'єкта дослідження у даній роботі надалі використо-
вуватимемо саме цей термін.

Розглянемо детальніше послідовність банкрутств
банків США протягом світової фінансово-економічної
кризи 2007—2009 рр. Її передвісником слугувала іпо-
течна криза, що влітку 2007 р. переросла у фінансову
та розповсюдилась за межі США. Крім того, розповсю-
дження наслідків кризи в середині банківської системи
продовжувалось до 2012 рр. та призвело до подальшої
ліквідації великої кількості фінансових посередників.
Процес послідовного банкрутства значної частини
фінансових інститутів в межах однієї країни протягом
кількох років може бути віднесений до класу швидких.
Хронологія цього процесу наведена на рисунку 1.

Процес поширення банківської кризи серед фінан-
сових посередників на території однієї країни (США)
протягом 2007—2012 рр., що призвів до банкрутства
(повної ліквідації, зміни форми власності або власни-
ка) 485 банківських установ, може бути описаний за до-
помогою добре відомої в медичній сфері моделі дина-
міки епідемії  — моделі (отримала назву за позначен-
нями її основних компонентів), котра була сформульо-
вана в роботах Кермака та Мак-Кедріка [10]. В загаль-
ному вигляді вона являє собою систему наступних ди-
ференційних рівнянь:

         (1),

де S(t) — кількість людей у системі, що є чутливи-
ми до хвороби,

I(t) — кількість дійсно хворих та таких, що здатні
заразити інших чутливих до хвороби індивідуумів; пред-

ставники цієї групи самі не є чутливими до хвороби (тоб-
то повторне зараження у даній системі відсутнє),

R(t) — кількість тих, котрі "вибули" із системи: не-
чутливі до інфекції, одержали імунітет у результаті хво-
роби або померли в результаті хвороби.

При цьому загальна кількість учасників системи є
постійною і визначається так [10]:

(2).
Тоді v — то є інтенсивність імунізації (зменшення

кількості заражених),  β  — інтенсивність зараження
(розповсюдження вірусу).

Модель повністю визначається на основі параметрів
інтенсивності (v,  β ) та початкових умов в момент часу
t=0. Звичайно припускають, що початкова кількість за-
лишивши систему є нульовою (R(0) =0). А введення кон-
кретного значення для I(0) =I

0 
 достатньо аби повністю

визначити систему в момент часу t = 0, бо S(0) = N - I
0
. В

найпростішому випадку припускають, що процес зара-
ження розпочався з одного індивідуума, тобто I(0) =1.

Дана інтуїтивно зрозуміла модель за певних обме-
жень дозволяє перейти до економічного трактування
змінних та описати процес розповсюдження кризи/хво-
роби в банківській системі.

Більш досконалий варіант моделі — MSEIR дозво-
ляє врахувати в структурі системи учасників, котрі мають
пасивний імунітет до захворювання (позначимо їх M(t))
та таких, що знаходяться в латентній фазі, тобто є носія-
ми вірусу, але поки не здатні передавати його (позначи-
мо E(t)). Тоді система диференційних рівнянь, що опи-
сують розвиток цього процесу матиме вигляд [11]:

          (3),

де µ — рівень народжуваності (смертності),
ζ — інтенсивність втрати пасивного імунітету,

Рис. 1. Послідовність банкрутств банків США протягом 2007—2012 рр.
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σ — інтенсивність переходу від латентного стану до
захворювання,

γ — інтенсивність втрати імунітету.
Для задачі дослідження послідовності банкрутств

серед банківських установ у межах однієї країни  MSEIR

дає можливість врахувати заходи, що здійснює держа-
ва для зменшення наслідків системної кризи (пасивний
імунітет), час між початком масового повернення депо-
зитів та моментом, коли фінансова установа не в змозі
виконувати власні зобов'язання (латентний період).

Проте загальним недоліком будь-якої модифікації
 SIR -моделі є її мала інформативність для державного
регулятора. Результатом розв'язку наведеної системи
є показники швидкості зараження (кількість банкрутств
в одиницю часу); період, коли епідемія досягає макси-
муму, кількість банкрутств на конкретний момент часу
та ін. Проте антикризове управління передбачає визна-
чення не лише кількості "заражених", а й окреслення
кола конкретних фінансових установ, що знаходяться
у зоні ризику.

Для вирішення цієї задачі доцільно:
1. Дослідити світові фінансові кризи в контексті

визначення спільних рис, за яких відбувалось послідов-
не банкрутство низки фінансових посередників.

2. Виділити сукупність найбільш значущих показ-
ників діяльності банківської установи, що є чутливими
до різкої зміни економічної кон'юнктури.

3. На основі проведеного аналізу розробити систе-
му рейтингової оцінки та класифікації об'єктів дослід-
ження.

4. Розглянути можливість модифікації та застосу-
вання існуючих моделей поширення лавиноподібних
процесів для вирішення поставленої задачі.

Перспективним напрямом таких досліджень є вико-
ристання неоднорідних моделей розповсюдження епі-
демій, моделей розповсюдження хвиль та рівнянь типу
"реакція-дифузія".

ВИСНОВКИ
Глобалізація та взаємне проникнення економік ок-

ремих країн, робить їх надзвичайно вразливими до кри-
зових процесів. Негативні тенденції, що розпочались в
одній сфері господарювання швидко перекидаються на
інші та виходять за географічні межі держав. Це робить
надзвичайно важливим дослідження процесів розпов-
сюдження таких змін. Такі процеси відносять до класу
лавиноподібних. У статті проведений аналіз існуючих
методів моделювання лавиноподібних процесів та ви-
значені їх недоліки. З метою розробки системи еконо-
міко-математичних моделей динаміки розповсюджен-
ня кризових процесів у системі фінансових посередників
розглянута можливість застосування двох модифікацій
моделей динаміки епідемій ( SIR  та  MSEIR ). Доведена
недостатність та низька інформативність отриманих
розв'язків для вирішення задач антикризового управ-
ління. Розроблено низку заходів для розв'язку постав-
леної задачі та визначено коло перспективних моделей
для подальшої роботи.
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