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Based on the network paradigm of complexity, a systematic analysis of 
the dynamics of the largest stock markets in the world has been carried 
out in the work. According to the algorithm of the visibility graph, the 
daily values of stock indices are converted into a network, the spectral 
and topological properties of which are sensitive to the critical and 
crisis phenomena of the studied complex systems. It is shown that 
some of the spectral and topological characteristics can serve as 
measures of the complexity of the stock market, and their specific 
behaviour in the pre-crisis period is used as indicators-precursors of 
crisis phenomena. The influence of globalization processes on the 
world stock market is taken into account by calculating the 
interconnection (multiplex) measures of complexity, which modifies in 
some way, but does not change the fundamentally predictive 
possibilities of the proposed indicators-precursors. 
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Виходячи з мережної парадигми складності, у роботі проведено 
системний аналіз динаміки найбільших фондових ринків світу. За 
алгоритмом графа видимості щоденні значення фондових індек-
сів перетворено у мережу, спектральні і топологічні властивості 
якої чутливі до критичних і кризових явищ досліджуваних склад-
них систем. Показано, що деякі із спектральних і топологічних 
характеристик можуть слугувати мірами складності фондового 
ринку, а їх специфічна поведінка у передкризовий період викори-
стовуватись у якості індикаторів-передвісників кризових явищ. 
Вплив процесів глобалізації на світовий фондовий ринок врахо-
вано шляхом розрахунку міжмережніх (мультиплексних) мір 
складності, які певним чином модифікують, але не змінюють 
принципово прогнозних можливостей запропонованих індикато-
рів-передвісників. 

Ключові слова: фондові ринки, теорія графів, складні мережі, 
граф видимості, спектральний і топологічний аналізи, міри склад-
ності, мультиплексні системи, крахи фінансових систем. 
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В работе проведен системный анализ динамики крупнейших  
фондовых рынков мира, базируясь на сетевой парадигме слож-
ности. Согласно алгоритму графа видимости ежедневные значе-
ния фондовых индексов преобразованы в сеть, спектральные и 
топологические свойства которой чувствительны к критическим 
и кризисным явлениям исследуемых сложных систем. Показано, 
что некоторые из спектральных и топологических характеристик 
могут служить мерами сложности фондового рынка, а их специфи-
ческое поведение в предкризисный период использоваться в ка-
честве индикаторов-предвестников кризисных явлений. Влияние 
процессов глобализации на мировой фондовый рынок учтено  
путем расчета межсетевых (мультиплексных) мер сложности, ко-
торые определенным образом модифицируют, но не меняют 
принципиально прогнозных возможностей предложенных инди-
каторов-предвестников. 

Ключевые слова: фондовые рынки, теория графов, сложные сети, 
граф видимости, спектральный и топологический анализы, меры 
сложности, мультиплексные системы, крахи финансовых систем. 
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Introduction 

Data from both fundamental and technical analysis indicate that 
there are enough reasons for the recession now. Among the main 
ones are the threat of further collapse in the financial markets, the 
trade war with China, and the consequences of a long shutdown. 
Analysts also note the weakening of the positive impact of fiscal 
incentives. 

Participants in the debt market also bet on a rapid recession. The 
US yield curve took the form of a short-term inversion, signaling the 
likelihood of a downturn in the near future. This indicator is the most 
accurate and almost did not give false predictions in the history. Also, 
the danger isthat China and Saudi Arabia, the largest owners of 
American public debt, facing economic and budgetary problems, will 
simply be forced to sell US government bonds. It will almost 
inevitably trigger a massive escape of investors from the US public 
debt. 

As for the stock market, after the 2008 crisis, the US market (its 
largest segment) recovered to its mid-2000 levels, when the Dow 
Jones index approached around 10500 points in October 2010. Since 
then, by January 2018, Dow Jones has reached its maximum level 
about 26600, having rolled over 8 years approximately in 2,5 times. 
The current virtually continuous growth — one of the longest in the 
history of the US stock market. For comparison: for the period from 
the beginning of 1928 to September 1929, the Dow Jones index rose 
from the level of 190 to 382, which is almost double. At the same 
time, the rally before the crisis in 2008 was much more modest: an 
increase from the level of 10000 (September 2005) to the maximum 
July 2007 about 13000 was only 1.3 times. The technical analysis 
shows a significant probability of continuing the fall of the stock 
market and the development of a crisis situation. 

According to a recent report by experts from the World Economic 
Forum on Global Risk Factors in 2019, the main ones are the 
economic confrontation between the largest countries and the 
achievement of the pivotal pace of global economic growth [1]. 

One of the most prestigious anti-crisis management experts 
Nouriel Roubini predicts the global financial crisis in 2020 [2]. 
In his view, there are at least ten reasons for this, the main of 
which, in addition to the above, is the excessive level of credit in 
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many developing countries and in some developed countries; 
excessive use of high frequency/algorithmic stock trading will 
increase the likelihood of a very sharp collapse of the markets 
(flash crash). 

Therefore, in the face of a possible recession, it is important to 
timely carry out a forward-looking analysis of financial markets, to 
identify and test indicators of likely crises with a view to their early 
prevention. 

The doctrine of the unity of the scientific method states that for 
the study of events in socio-economic systems, the same methods and 
criteria are applicable as in the study of natural phenomena. 
Significant success was achieved within the framework of 
interdisciplinary approaches and the theory of self-organization — 
synergetics, which according to the classification of G. Malinetsky [3] 
is on the verge of a new paradigm. 

The modern paradigm of synergetics is a complexity paradigm. In 
the paradigm of complexity it is possible to investigate, based on the 
methods of mathematical modeling, data of natural sciences and 
interdisciplinary approaches, and set very deep questions [4]. In the 
framework of the complexity paradigm it became apparent that we 
should move from well-studied systems and processes, taking into 
account the minimal number of new entities that are characteristic of 
the social sciences or the humanities. Apparently, one of these 
entities is the bonds, that is, what characterizes the interaction of the 
elements that are part of the system, that makes parts of the whole. 
The set of these links is called network.  

The new interdisciplinary study of complex systems, known as the 
complex networks theory, laid the foundation for a new network 
paradigm of synergetics [3]. He studies the characteristics of 
networks, taking into account not only their topology, but also 
statistical properties, the distribution of weights of individual nodes 
and edges, the effects of information dissemination, robustness, etc. 
[5–8]. Complex networks include electrical, transport, information, 
social, economic, biological, neural and other networks [9–11]. The 
network paradigm has become dominant in the study of complex 
systems since it allows you to enter new quantitative measures of 
complexity not existing for the time series [12]. Moreover, the 
network paradigm provides adequate support for the core concepts of 
Industry 4.0 [13]. 



НЕЙРО-НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ 2019, № 8 

8 

Statement of the research task 

Previously, we introduced various quantitative measures of 
complexity for individual time series [14, 15]. 

Significant advantage of the introduced measures is their 
dynamism, that is, the ability to monitor the time of change in the 
chosen measure and compare with the corresponding dynamics of 
the output time series. This allowed us to compare the critical 
changes in the dynamics of the system, which is described by the 
time series, with the characteristic changes of concrete measures of 
complexity. It turned out that quantitative measures of complexity 
respond to critical changes in the dynamics of a complex system, 
which allows them to be used in the diagnostic process and 
prediction of future changes. In [15], we introduced network 
complexity measures and adapted them to study system dynamics. 
But networks are rarely isolated. Therefore, it is necessary to take 
into account the interconnection interaction, which can be realized 
within the framework of different models [16]. We will consider it 
by simulating so-called multiplex networks, the features of which 
are reduced to a fixed number of nodes in each layer, but they are 
linked by different bonds [16]. 

Methods of converting time series into graphs 

Most complex systems inform their structural and dynamic 
nature by generating a sequence of certain characteristics known as 
time series. In recent years, interesting algorithms for the 
transformation of time series into a network have been developed, 
which allows to extend the range of known characteristics of time 
series even to network ones. Recently, several approaches have 
been proposed to transform time sequences into complex network-
like mappings. These methods can be conventionally divided into 
three classes [17]. The first is based on the study of the convexity of 
successive values of the time series and is called visibility graph 
(VG) [17, 19].  

The second analyzes the mutual approximation of different 
segments of the time sequence and uses the technique of recurrent 
analysis [17]. The recurrent diagram reflects the existing repetition of 
phase trajectories in the form of a binary matrix whose elements are 
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units or zeros, depending on whether they are close (recurrent) with 
given accuracy or not, the selected points of the phase space of the 
dynamic system. The recurrence diagram is easily transformed into an 
adjacency matrix, on which the spectral and topological 
characteristics of the graph are calculated [15, 18].  

Finally, if the basis of forming the links of the elements of the 
graph is to put correlation relations between them, we obtain a 
correlation graph [15, 17]. To construct and analyze the properties of 
a correlation graph, we must form a adjacency matrix from the 
correlation matrix. To do this, you need to enter a value which, for the 
correlation field, will serve as the distance between the correlated 
agents. Such a distance may be dependent on the ratio of the 

correlation Cij value ( ) ( ).12, ijCjix −=  So, if the correlation 

coefficient between the two assets is significant, the distance between 
them is small, and, starting from a certain critical value xcr, assets can 
be considered bound on the graph. For an adjacency matrix, this 
means that they are adjacent to the graph. Otherwise, the assets are not 
contiguous. In this case, the binding condition of the graph is a 
prerequisite. 

The main purpose of such methods is to accurately reproduce the 
information stored in the time series in an alternative mathematical 
structure, so that powerful graph theory tools could eventually be used 
to characterize the time series from a different point of view in order 
to overcome the gap between nonlinear analysis of time series, 
dynamic systems and the graphs theory.  

The use of the complexity of recurrent networks to prevent critical 
and crisis phenomena in stock markets has been considered by us in a 
recent paper [18]. Therefore, in this paper we will focus on algorithms 
of the VG and multiplex VG (MVG). 

The algorithm of the VG is realized as follows [19]. Take a time 
series 

1 2,( ) [ , ,..., ]nY t y y y=  of length п. Each point in the time series 

data can be considered as a vertex in an associative network, and the 
edge connects two vertices if two corresponding data points can «see» 
each other from the corresponding point of the time series (Fig. 1). 
Formally, two values ya of the series (at a point in time 

at ) and by  (at 

a point in time bt ) are connected, if for any other value ( cc ty , ), which 

is placed between them (that is, bca ttt  ), the condition is satisfied: 
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( ) .c a
c a b a

b a

t t
y y y y

t t

−
 + −

−

 (1) 

Note that the visibility graph is always connected by definition and 
also is invariant under affine transformations, due to the mapping 
method. 

An alternative (and much simpler) algorithm is the horizontal 
visibility graph (HVG) [20], in which a connection can be established 
between two data points a and b, if one can draw a horizontal line 
in the time series joining them that does not intersect any intermediate 
dataheight yc by the following geometrical criterion:

,  for all  such that a b c a c by y y c t t t   ). 

 

 

Fig. 1. Illustration of constructing the visibility graph (red lines)  
and the horizontal visibility graph (green lines) 

In multiplex networks, there are two tasks: (1) turn separate time 
series on the network for each layer; (2) connect the intra-loop 
networks to each other. The first problem is solved within the 
framework of the standard algorithms described above. For interlayer 
interactions we use modified algorithm of VG. In this case, the 
normalized individual points of the time series are mutually visible, if 
(as in the case of a single row) the above conditions are fulfilled. 

For multiplex networks, the algorithm of the MVG for the three 
layers is presented in Fig. 2.  
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Fig. 2. Scheme for forming bonds between three layers  
of the multiplex network [28] 

For constructed graph methods described above, one can calculate 
spectral and topological properties. 

Spectral and topological graph properties  

Spectral theory of graphs is based on algebraic invariants of a 
graph — its spectra. The spectrum of graph G is the set of eigenvalues 
of a matrix Sp(G) corresponding to a given graph. For a adjacency 

matrix А of a graph, there exists an characteristic polynomial AI − , 

which is called the characteristic polynomial of a graph ( )GP . The 

eigenvalues of the matrix А (the zeros of the polynomial AI − ) and 

the spectrum of the matrix А (the set of eigenvalues) are called 
respectively their eigenvalues and the spectrum of graph G. The 
eigenvalues of the matrix А satisfy the equality xxA =  ( x – non-zero 

vector). Vectors x  satisfying this equality are called eigenvectors of 
matrix А (or graph G) corresponding to their eigenvalues.  

Another common type of graph spectrum is the spectrum of the 
Laplace matrix L. 
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The Laplace matrix is used to calculate the tree graphs, as well as 
to obtain some important spectral characteristics of the graph. Laplace 
matrix, L = D – A where D — diagonal matrix of order n: 







=
=

,,0

,,

ji

jid
d

i

ij  (2) 

where di — the degree of the corresponding vertex of the graph.  
The spectrum 𝑆𝑝𝐿(𝐺)  of the matrix L is the root of the 

characteristic equation 

0.I L I D A− = − + =   (3) 

Comparing the spectra 𝑆𝑝, 𝑆𝑝𝐿  it is easy to establish that: 

( )  

( )  

1 2

1 1

, ,..., ,

, ,..., ,
L

p n

p n n

S G

S G r r r−

=

= − − −

  

  
 

where 
1 r= .  

The number zero is the eigenvalue of the matrix L, which 
corresponds to an eigenvector whose coordinates are equal to unity. 
The multiplicity of the null eigenvalue is equal to the number of 
connected components of the graph. The rest of eigenvalues L are 
positive. The least of the positive eigenvalues 

2  is called the index of 

algebraic connectivity of the graph. This value represents the «force» 
of the connectivity of the graph component and is used in the analysis 
of reliability and synchronization of the graph. 

Important derivative characteristics are spectral gap, graph energy, 
spectral moments and spectral radius. The spectral gap is the 
difference between the largest and the next eigenvalues of the 
adjacency matrix and characterizes the rate of return of the system to 
the equilibrium state. The graph energy is the sum of the modules of 
the eigenvalues of the graph adjacency matrix: 

1

( ) .
n

i

i

E G
=

=   (4) 

The spectral radius is the largest modulus of the eigenvalue of the 
adjacency matrix. Denote by Nc the value which corresponds to an 
«average eigenvalue» of the graph adjacency matrix: 
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𝑁𝑐 = 𝑙𝑛 (
1

𝑛
∑ 𝑒𝑥𝑝(𝜆𝑖)
𝑛
𝑖=1 ) (5) 

and is called natural connectivity. 
The k-th spectral moment of the adjacency matrix is determined by 

the expression: 

1

1
( ) ,

n
k

k i

i

m A
n =

=   (6) 

where 
i  is the eigenvalues of the adjacency matrix, n is the number 

of vertices (nodes) of the graph G. 
Among the topological measures one of the most important is the 

node degree k — the number of links attached to this node. For non-
directed networks, the node’s degree ki is determined by the sum 

i ij

j

k a= , where the elements aij of the adjacency matrix. 

To characterize the «linear size» of the network, useful concepts of 
mean 〈𝑙〉 and maximum lmax shortest paths. For a connected network of 
n  nodes, the average path length is equal to 

〈𝑙〉 =
2

𝑛(𝑛−1)
∑ 𝑙𝑖𝑗𝑖>𝑗 , (7) 

where lij — the length of the shortest path between the nodes. The 
diameter of the connected graph is the maximum possible distance 
between its two vertices, while the minimum possible is the radius of 
the graph. 

If the average length of the shortest path gives an idea of the whole 
network and is a global characteristic, the next parameter — the 
clustering coefficient — is a local value and characterizes a separate 
node. For a given node m, the clustering coefficient Cm is defined as 
the ratio of the existing number of links between its closest neighbors 
Em to the maximum possible number of such relationships: 

2
.

( 1)

m

m

m m

E
C

k k
=

−
 (8) 

In (8) ( 1) / 2m mk k −  is the maximum number of links between the 

closest neighbors. The clustering coefficient of the entire network is 
defined as the average value Cm of all its nodes. The clustering 
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coefficient shows how many of the nearest neighbors of the given 
node are also the closest neighbors to each other. He characterizes the 
tendency to form groups of interconnected nodes — clusters. For real-
life networks, the high values of the clustering coefficient are high. 

Another feature of the node is the betweenness. It reflects the role 
of the node in establishing network connections and shows how 
many shortest paths pass through this node. Node betweenness σm is 
defined as 

( , , )
,

( , )
m

i j

B i m j

B i j

=  (9) 

where ( , )B i j  — the total number of shortest paths between nodes i 

and j, ( , , )B i m j  — the number of shortest paths between i,j those 

passing through the node m. The value (9) is also called the load or 
betweenness centrality.  

One of the main characteristics of the network is the distribution of 
nodes P(k), which is defined as the probability that the node i has a 
degree ki = k. For most natural and actual artificial networks there is a 
power distribution 

𝑃(𝑘)~1 𝑘𝛾⁄ , 𝑘 ≠ 0, 𝛾 > 0. (10) 

Also important topological characteristics are the vertex 
eccentricity — the largest distance between m and any other vertex, 
that is, how far the vertex is from the other vertices of the graph. The 
centrality of the vertex measures its relative importance in the graph. 
At the same time, the farness of a node is defined as the sum of its 
distances to all other nodes, and its closeness is defined asthe 
reciprocal of the farness.  

Another important measure is the link density in the graph, which 
is defined as the existing number of links ne, divided by the expression 
(n – 1)/2, where n is the number of nodes of the graph.  

A multilayer/multiplex network is a pair (G, C) where 
{ ;  {1,..., }}G G M=    there is a family of graphs (whether directed or 

not, weighed or not) ( , )G X E=   , called layers; and 

{ ;  , {1,...,M}, }C E X X=           . (11) 
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The latter is a set of links between nodes of different layers Ga and 
G  at   . Each element Ea is intralayer bonds M in contrast to the 

elements of each ( )E    , called interlayer bonds. 

A set of nodes of a layer Ga is denoted 1{ ,..., }NX x x=


 

 , and a 

adjacency matrix as 𝐴[𝛼] = (𝑎𝑖𝑗
𝛼 ) ∊ 𝐵𝑁𝛼×𝑁𝛼, where 

𝑎𝑖𝑗
𝛼 = {

1, (𝑥𝑖
𝛼 , 𝑥𝑗

𝛼) ∈ 𝐸𝛼 ,

0
 (12) 

for 1 ,i j N    and 1 M  . For an interlayer adjacency matrix 

we have 𝐴[𝛼,𝛽] = (𝑎𝑖𝑗
𝛼𝛽
) ∊ 𝐵𝑁𝛼×𝑁𝛽 , where 

𝑎𝑖𝑗
𝛼𝛽
= {1, (𝑥𝑖

𝛼 , 𝑥𝑗
𝛽
) ∈ 𝐸𝛼𝛽 ,

0
 (13) 

for 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁𝛼 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁𝛽 and 1 ≤ 𝛼, 𝛽 ≤ 𝑀, 𝛼 ≠ 𝛽. 

A multiplex network is a partial case of interlayer networks and 
contains a fixed number of nodes connected by different types of links. 
Multiplex networks are characterized by correlations of different 
nature [16], which enable the introduction of additional multiplexes. 

Let’s evaluate the quantitative overlap between the various layers. 
The average edge overlap equal [28] 

[ ]

[ ]

0,
(1 )

ij

iji j i

ai j i

a

M





=
−



  

  







, (14) 

and determines the number of layers in which this bond is present. Its 
value lies on the interval [1/ ,  1]M  and equals 1/M if the connection 

( , )i j  exists only in one layer, that is, if there is a layer a such that 
[ ] [ ]1,  =0   ij ija a=      . If all layers are identical, then ω = 1. 

Consequently, this measure can serve as a measure of the coherence 
of the output time series: high values ω indicate a noticeable 
correlation in the structure of time series.  

The total overlap Oαβ between the two layers α and β is defined as 
the total number of bonds that are shared between the layers α and β: 
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ij ijO a a  = , (15) 

where   . 

For a multiplex network, the vertex degree k become a vector 

[1] [ ]( ,...,  )M

i i ik k k= , (16) 

where 
[ ]

ik 
 is the degree of the node in the layer, that is, while the 

elements of the matrix of adjacency for the layer. Specificity of the 
vector character of the degree of the peak in multiplex networks 
allows for the introduction of additional interlayer characteristics. One 
of these is the overlap of the node’s degree 

[ ]

1

M

i io k
=

= 



. (17) 

The next measure quantitatively describes the interlayer 
correlations between the degrees of the selected node in two different 
layers. If, chosen from M  the layers of the pair ( , )   characterized 

by the distribution of degrees [ ] [ ]( ),  ( )P k P k  , the so-called interlayer 

mutual information is determined by the formula: 

[ ] [ ]
[ ] [ ]

, [ ] [ ]

( , )
( , ) log

( ) ( )

P k k
I P k k

P k P k
=

 
 

   
, (18) 

where [ ] [ ]( , )P k k   is the probability of finding a node degree [ ]k   in 

a layer   and degree [ ]k   in a layer β. The higher the Ia,β value, the 
more correlated are the distributions of the levels of the two layers, 
and, consequently, the structure of the time series associated with 
them. We also find the mean value Ia,β for all possible pairs of 
layers — the scalar value <Ia,β> that quantifies the information flow 
in the system.  

The quantity that quantitatively describes the distribution of the 
node degree i between different layers is the entropy of the 
multiplexed degree: 

   

i

i
M

i

i
i

o

k

o

k
S







ln
1


=

−= . (19) 
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Entropy is zero if all nodes are in the same layer and vice versa, 
has the maximum value when they are evenly distributed between 
different layers. That is, the higher the value Si, the even more links 
evenly the nodes’ connections are distributed between the layers. 

A similar magnitude is the multiplex participation coefficient: 

2
[ ]

1

1
1

M
i

i

i

kM
P

M o=

  
 = −  

−    






. (20) 

Pi takes values on the interval [0,1] and determines that 
homogeneous links of node i are distributed among M the layers. If all 
links of the node i lie in one layer, Pi = 0 and Pi = 1 if the node has a 
precisely defined number of links in each of the M layers. 
Consequently, the larger the coefficient Pi is, the more evenly 
distributed the participation of the node in the multiplex.  

Obviously, the magnitudes Si and Pi are very similar. 
We will show that some of these spectral and topological measures 

serve as measures of complexity of the system, and the dynamics of 
their changes allows us to build predictors of crisis situations on 
financial markets. 

Analysis of previous publications 

Recently, the first papers using the spectral and topological 
characteristics of dynamic systems presented as networks have 
appeared. Thus, in [21] it has been investigated universal and 
nonuniversal allometric scaling behaviors in the visibility graphs of 30 
world stock market indices. It has been established that the nature of 
such behavior is due by the fat-tailedness of the return distribution, the 
nonlinear long-term correlation, and a coupling effect between these 
two influential factors.  

The author [22] compared the mean degree value and clustering 
coefficient for a group of companies included in the DAX 30 index 
basket. He observed the companies from the DAX 30 index for two 
time periods: the first from the beginning of 2008 through the end of 
2009 and the second from the beginning of 2010 up to the end of 2011 
as these include the dates — a period of crisis (7th October 2008 — 
31st December 2008) and a period of recovery (7th May 2010 — 
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3rd August 2010). Contrary to expectations, the results differed little 
from the relatively low accuracy of the HVG procedure compared to VG. 

In the work [23], the data of 2571 stock companies in 2012 and the 
data of 2578 stock companies in 2013 are collected from Chinese 
stock market. Every year, data of these stock companies are randomly 
arranged. These data are then converted into some complex networks 
based on the visibility graph method. For these complex networks, 
degree distribution and clustering coefficient are considered. These 
results show that the complex networks have the power-law 
distribution and small-world properties. 

The authors of the article [24] construct an indicator to measure the 
magnitude of the super-exponential growth of stock prices, by 
measuring the degree of the price network, generated from the price 
time series. Twelve major international stock indices have been 
investigated. The work results show that this new indicator has strong 
predictive power for financial extremes, both peaks and troughs. By 
varying the models parameters, authors show the predictive power is 
very robust. The new indicator has a better performance than the 
indicator based on a well-known model of log-periodic oscillations of 
D. Sornette [25].  

Authors of another work [26] analyze high frequency data from 
S&P 500 via the HVG method, and find that all major crises that have 
taken place worldwide for the last twenty years, affected significantly 
the behavior of the price-index. Nevertheless, they observe that each 
of those crises impacted the index in a different way and magnitude. 
These results suggest that the predictability of the price-index series 
increases during the periods of crises.  

In the work [27] the researchers study the visibility graphs built 
from the time series of several stock market indices. They propose a 
validation procedure for each link of these graphs against a null 
hypothesis derived from ARCH-type modelling of such series. 
Building on this framework, made it possible to devise a market 
indicator that turns out to be highly correlated and even predictive of 
financial instability periods.  

Multiplex networks are actively used to simulate complex 
networks of different nature: from financial (stock market [26–29], 
banks [30], guarantee market [31]) to social [32]. Particular attention 
should be paid to the work [29], in which the above multiplex 
measures are analyzed for the subject of correlations with known 
stock markets crises. 
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Yet there is no systematic analysis of network and multiplex 
measures and the construction of indicators-predictors of the crisis 
phenomena in the stock market. 

Experimental results and their discussion 

The time series of daily values of stock market indexes for the 
period from 01/01/1983 to 10/01/2019 were selected as databases, 
which contained significant changes in the indexes, and were 
identified as crisis phenomena [33]. Among the set of stock indexes 
are the following: 

SP (S&P 500) — USA; 
FCHI (CAC 40) — France; 
DAX (DAX PERFORMANCE-INDEX) — Germany; 
N225 (Nikkei 225) — Japan; 
HSI (HANG SENG INDEX) — China; 
BSESN (S&P BSE SENSEX) — India; 
KS11 (KOSPI Composite Index) — South Korea; 
GSPTSE (S&P / TSX Composite index) — Canada; 
BVSP (IBOVESPA) — Brazil. 
Since historical intervals in storing stock indexes are different, we 

have formed two databases. One of them includes only three indices, 
but since 1983. The next is already 9 daily index values, but for a 
shorter period of time — since 2004 (Fig. 3).  

 
a) 

 
b) 

Fig. 3. Dynamics of daily values of stock indexes (a) of the USA,  
Canada and Japan during 1983–2019 and (b) the aggregate  

of all the considered indices for the period 2004–2019 
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The first short database allows you to analyze the seven most well-
known crises (shown in Fig. 3.a), while the second one is only 4 (Fig. 3.b). 

Calculations of spectral and topological measures by methods of VG, 
HVG were carried out in the following way. The time window was 
chosen, for example, a year or two (approximately 250 or 500 trading 
days), for which the corresponding graphs were constructed and their 
spectral, topological and multiplex properties were calculated. Next, the 
window was shifted step by step, for example, one week (5 trading days) 
and the procedure repeated until the time series were exhausted. 

The results of calculations for revived time series of graphs are shown 
in Figs. 4–6. Knowing the time of the onset of the crisis and comparing 
the time series with the dynamics of a certain indicator, it is possible to 
investigate its dependence on certain or other characteristic changes in 
the stock market: pre-crisis, crisis and post-crisis periods. 

 
a) 

 
c) 

 
b) 

 
d) 

Fig. 4. Dynamics of the S&P 500 index and the spectral (a), (b),  
topological (c) and spectral with the topological (d) measure  
of the network constructed by the visibility graph algorithm 
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From the spectral measures, we consider it important to predict the 
algebraic connectivity (

2  — Fig. 4.a), the maximal eigenvalues of 

the adjacency matrix (spectral radius) and the maximal node degree 
(λmax and Dmax — Fig. 4.b). From the topological measures, the 
average path length (APLen — Fig. 4.c) is found, which is in 
accordance with formula (7). Fig. 4.d demonstrates the universality of 
the spectral behavior (the graph natural connectivity Nc and the 
second spectral moment of the adjacency matrix M2) and the 
topological (mean node degree Da and link density Ld).  

Figure 4 shows that all of the above spectral measures have 
maximum values in pre-crisis periods. The complex system has the 
greatest complexity. With the approach of the crisis, the complexity of 
the system decreases, recovering from the crisis. Some of the 
topological, in particular, APLen, the diameter of the graph, etc., show 
an opposite relationship. Indeed, in more complex systems you can 
always find shorter paths that connect any nodes. During the crisis 
(reducing complexity, increasing the chaotic component), the length 
of the corresponding path increases. 

Parameters such as the width of the window w  and the step of 

its displacement along the time series are important. When w is 

small, the degree of complexity fluctuates noticeably, reacting not 
only to crises, but also to more or less noticeable fluctuations of the 
index. On the contrary, with too much window width there is a 
noticeable smoothing of the appropriate measure and if two crises 
are at a distance that is smaller than w , the indicators of both crises 

are averaged and less informative. If you choose an oversized 
parameter Δt, you might miss the actual crisis that distorts the 
indicator. 

As far as multiplex measures are concerned, they are very 
similar in their dynamics to the spectral and topological 
representations above (see Fig. 5). In the case of a shorter sample 
of a base of three layers (Figs. 5.a, 5.b), we have the antisymmetric 
behavior of the multiplex measures O, o, I (formulas (15), (17), 
(18)) and ,  S P  (formulas (19), (20)). A similar, albeit more noisy 

picture is observed in the case of a shorter observation time, but 
with 9 layers of base (Figs. 5.c, 5.d). 
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Figures 5 show that both multiplex measures are excellent 
indicators that warn in advance about the approaching crisis 
phenomenon, that is, are indicator-predictor. 

The MVG algorithm does not fundamentally change the picture, 
but predictive indicators are not as clear as in the case of VG. Fig. 6.a 
shows this conclusion on the example of the spectral radius, and 
Figs. 6.c, 6.d — multiplex measures. Fig. 6.b shows the immutability 
of the dynamics of the spectral measure (on an example of algebraic 
connectivity) with a decrease in the width of a moving window from 
500 to 250 days. 

 
a) 

 
c) 

 
b) 

 
d) 

Fig. 5. Dynamics of S&P 500 index and multiplex measures  
for a base of three (a), (b) and nine layers (c), (d).  

The graph was built using the multiplex visibility graph 
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Conclusions 

Thus, we have demonstrated the possibility of studying complex 
socio-economic systems as part of a network paradigm of complexity. 
A time series can be represented in an equivalent way — a network, 
or a multiplex network, which has a wide range of characteristics; 
both spectral and topological, and multiplexed. Examples of known 
financial crises have shown that most of the network measures can 
serve as indicators-precursors of crisis phenomena and can be used for 
possible early prevention of unwanted crises in the financial markets. 
They are an extension of the already proposed by us and «working» 
indicators, which use other measures of complexity [34]. 

 
a) 

 
c) 

 
b) 

 
d) 

Fig. 6. Dynamics of the S&P 500 index and the spectral and multiplex  
complexity measures, calculated on the basis of algorithms  

VG, MVG, MHVG 



НЕЙРО-НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ 2019, № 8 

24 

It should be noted that the proposed indicators-precursors do not 
solve the more general problem of forecasting future values or trends 
of the stock market. In this way, it is possible to use new approaches 
(see, for example, [35, 36]) or alternative methods based on 
algorithms of (deep) machine learning [37]. 
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В результаті дослідження було вирішено задачу оптимізації ме-
режі кав’ярень у місті Харків, яка полягала в тому, щоб знайти 
такі місця розташування торгівельних точок, щоб мережа 
кав’ярень рівномірно покривала усе місто, а окремі кав’ярні зна-
ходилися на прийнятній відстані одна від одної та забезпечували 
максимальний трафік потенційних клієнтів. 
Для вирішення задачі було використано геомаркетинговий під-
хід, що дозволяє поряд з маркетинговою інформацією враховува-
ти просторові дані. Розроблено низку моделей кластеризації та 
проведено серію експериментів із кожною з них. 
Аналіз результатів експериментів показав, що базова модель хо-
ча і задовольняє вимогам рівномірного покриття міста мережею 
кав’ярень, але вона не враховує характеристики потенційних 
клієнтів. Багатофакторна модель, навпаки, хоча і дозволяє враху-
вати маркетингову інформацію, проте не спрямована на пошук 
кластерів, для яких з центру до околиці можна дістатися за при-
йнятний час. В результаті застосування зваженої однофакторної 
моделі було проведено кластеризацію окремо для різних сегмен-
тів потенційних клієнтів, для кожного з яких була вирішена за-
дача розміщення. Результати отриманої кластеризації задоволь-
нили усім потребам бізнесу. В результаті заміни метрики 
Хаверсіна для підрахунку фактичної відстані між двома коорди-
натами на дані API Google maps було враховано особливості місь-
кого трафіку та уточнено межі кластерів. 

Ключові слова: геомаркетинговий підхід, задача розміщення, 
кластеризація, метод зміщення середнього значення, самооргані-
заційна карта, метод K-середніх, API, Гугл карта. 
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В результате исследования была решена задача размещения сети 
кофеен в городе Харьков, которая заключалась в том, чтобы най-
ти такие места расположения торговых точек, чтобы сеть кофеен 
равномерно покрывала весь город, а отдельные кафе находились 
на приемлемом расстоянии друг от друга и обеспечивали макси-
мальный трафик потенциальных клиентов. 
Для решения задачи был использован геомаркетинговый подход, 
позволяющий наряду с маркетинговой информацией учитывать 
пространственные данные. Разработан ряд моделей кластери-
зации и проведены серии экспериментов с каждой из них. 
Анализ результатов экспериментов показал, что базовая модель 
хотя и удовлетворяет требованиям равномерного покрытия го-
рода сетью кофеен, но она не учитывает характеристики потен-
циальных клиентов. Многофакторная модель, наоборот, хотя и 
позволяет учесть маркетинговую информацию, однако не напра-
влена на поиск кластеров, для которых из центра до окраины 
можно добраться за приемлемое время. В результате примене-
ния взвешенной однофакторной модели была проведена класте-
ризация отдельно для различных сегментов потенциальных 
клиентов, для каждого из которых была решена задача размеще-
ния. Результаты полученной кластеризации удовлетворили всем 
потребностям бизнеса. В результате замены метрики Хаверсина 
для подсчета реального расстояния между двумя координатами 
на данные API Google maps были учтены особенности городского 
трафика и уточнены границы кластеров. 

Ключевые слова: геомаркетинговый подход, задача размещения, 
кластеризация, метод сдвига среднего значения, самоорганизую-
щаяся карта, метод K-средних, API, Гугл карта. 
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As a result of the study, the problem of placing a coffee shop network 
in Kharkiv was solved in order to find such locations for outlets so 
that the coffee shop network evenly covers the entire city and 
different cafes are at an acceptable distance from each other and 
provide maximum traffic of potential customers. 
To solve the problem, a geomarketing approach was used which along 
with marketing information allows taking spatial data into account. A 
number of clustering models were developed and a series of 
experiments were conducted with each of them. 
The analysis of the results of experiments showed that the basic model 
although meets the requirements of uniform coverage of the city with a 
chain of coffee houses, but it does not take into consideration the 
characteristics of potential customers. The multifactor model, on the 
contrary, although allows taking into account marketing information, but it 
is not aimed at finding clusters for which you can get from the center to the 
outskirts in acceptable time. As a result of applying a weighted one-factor 
model, clustering was carried out separately for different segments of 
potential customers, for each of them the placement problem was solved. 
The results of clustering satisfied all needs of the business. After 
replacement the way of calculating distance between two coordinates from 
Haversine distance metric to Google maps API data, the urban traffic 
features were taken into account and clusters boundaries were refined. 

Keywords: geomarketing approach, problem of placing, clustering, 
mean shift, SOM, Kmeans, API, Google map. 

JEL Classification: C45, C69, R34, L10 

Вступ. Фактор розміщення є одним з основоположних в біз-
несі, адже економічні показники компанії істотно залежать від 
ефективності прийняття рішення щодо місця розташування тор-
гівельних точок, виробництв, офісів тощо. 
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Вдале розташування — це не тільки розширення клієнтської 
бази, а й індикатор статусу: у кожному місті є райони з поганою 
або, навпаки, бездоганною репутацією. Тож сприйняття бренду 
може сильно відрізнятися залежно від того, в якому саме районі 
був відкритий офіс компанії [10]. Крім того, розташування в ра-
йоні, де більшість компаній представляють певну сферу бізнесу, 
асоціює нову компанію з успішними його представниками. 

Найочевиднішою є важливість вдалого розташування в ресто-
ранному бізнесі. В багатьох дослідженнях показано, що певні ча-
стини міста залучають клієнтів набагато частіше, ніж інші [7, 19]. 
В якості об’єкта дослідження в роботі обрано пункт громадсько-
го харчування та поставлено задачу пошуку місць оптимального 
розташування мережі кав’ярень у місті Харків. Задача полягала в 
тому, щоб знайти такі місця розташування торгівельних точок, 
щоб мережа кав’ярень рівномірно покрила усе місто, окремі 
кав’ярні знаходилися на прийнятній відстані одна від одної (а са-
ме не більш ніж в півгодини ходи або 10 мін. автотранспортом) 
та забезпечувала максимальний трафік потенційних клієнтів. 

Ефективним і потужним способом вирішення даного завдання 
є геомаркетинговий підхід, який разом із маркетинговою інфор-
мацією, використовує просторові дані (координатна, адресна, ре-
єстрова або інша прив’язка) [6]. Даний підхід широко використо-
вується для вирішення задачі розміщення. В науковій літературі 
досліджені різні аспекти цього питання. 

Роботи Монтеяно [13] та Серайник [16] присвячені огляду мо-
делей, що використовуються в геомаркетингових дослідженнях. 
У праці Бекті та ін. [3] інструменти геомаркетингу застосовано 
для дослідження факторів, що впливають на рішення клієнтів. 

У статті Розу та ін. [14] за допомогою геомаркетингового під-
ходу вирішується завдання вибору місця розташування торгового 
центру. Вибір робився на основі моделі «location-allocation», яка 
спрямована на максимізацію покриття. В якості вхідних даних 
використано потенційні місця для будівництва торгового центру, 
розташування всіх існуючих ТЦ, щільність населення. 

Чимало робіт присвячено аналізу завдання розміщення в кон-
кретній галузі. Найбільш популярною є сфера роздрібної торгівлі 
продуктами харчування. Знаходження оптимального місця роз-
ташування супермаркету було розглянуто в роботах [2, 9, 18]. Зо-
крема, у праці Бавієра-Пуіг та ін. [2] запропоновано двоетапний 
підхід: на першому етапі вирішується задача розташування, на 
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другому базова модель доповнюється геомаркетинговими змін-
ними. Розроблена модель корисна при формуванні стратегії роз-
міщення супермаркетів, оскільки вона оцінює їх загальні продажі.  

Алгоритми геомаркетингу широко застосовуються в міжна-
родній і вітчизняній практиці. Серед закордонних компаній, що 
пропонують такі послуги, однією з найвідоміших є WIGeoGIS 
[17], яка вирішує завдання вибору та аналізу місця розташування 
за допомогою геомаркетингового підходу. Серед українських — 
GeoDesign.info [8], що на основі геоданих аналізує переваги та 
ризики розвитку бізнесу в місті Київ. Але деталі алгоритмів, які 
вони використовують у своїй практиці, є комерційною таємни-
цею, тож заздалегідь немає можливості перевірити якість отри-
маних прогнозів. Тому задача порівняльного аналізу результатів 
роботи різних алгоритмів залишається актуальною. 

У даній роботі представлено аналіз кількох варіантів класте-
ризації з використанням просторових даних для пошуку оптималь-
них місць розташування торговельних точок мережі кав’ярень 
середнього цінового сегменту, а саме: 

– базова модель на основі просторових даних; 
−  багатофакторна модель з урахуванням маркетингової інформації; 
−  зважена однофакторна модель з урахуванням міського трафіка. 
Тож представлено методи збору та підготовки даних, проана-

лізовано результати моделювання й зроблено висновки. 
Базова модель. Побудова базової моделі на основі просторо-

вих даних потребує вирішення питання про елементарну одини-
цю моделювання. В якості об’єктів, що підлягають кластеризації, 
можна було б обрати абстрактні геометричні фігури (саме таке 
розбиття пропонує, наприклад, GeoDesign [8]). Перевагою такого 
підходу є одноманітність елементарних об’єктів. Крім того, фор-
мально в контексті базової моделі таке розбиття зробити дуже 
просто. Однак збір маркетингових даних для подальшого моде-
лювання в межах кожного формального багатокутника практично 
неможливий. У випадку поділу на квартали, ми маємо ту ж саму 
проблему збору маркетингової інформації, адже це замала оди-
ниця з точки зору наявності відповідних статистичних даних.  

З огляду на доступність маркетингових даних, найпростіший 
спосіб збору інформації забезпечує розбиття міста на адміністратив-
ні райони. В цьому випадку ми маємо статистику населення райо-
нів у відкритому доступі, оцінки інших показників також робити 
легше. Однак тут ми стикаємося з іншою проблемою — структура 
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жителів і працюючого населення, а також їх трафік сильно відріз-
няються в межах одного району. Крім того, на відміну від випадку з 
багатокутниками, розміри районів можуть сильно відрізнятися один 
від одного, що протирічить вимогі внутрішньої однорідності еле-
ментарних одиниць моделювання. Тому в контексті базової моделі, 
коли для моделювання буде використано лише просторові дані, 
розбиття міста на адміністративні райони також не підходить. 

Таким чином, для виявлення елементарної одиниці моделю-
вання слід вибрати варіант, при якому структура показників є ста-
лою в межах одного об’єкту, а самі об’єкти мають більш-менш од-
наковий розмір. Тому для побудови базової моделі в роботі обрано 
варіант розбиття міста на історичні райони відповідно до класифі-
кації порталу для пошуку нерухомості ЛУН [20]. Але цей розподіл 
також виявився не ідеальним — деякі ділянки міста не було відне-
сено до жодного району, якісь райони займали занадто велику 
площу, деякі райони, навпаки, виявилися занадто малі у порівнян-
ні з іншими. Тому в класифікацію районів внесено відповідні змі-
ни та отримано список із 45 історичних районів, географічні дані 
про які можуть бути використані для базової моделі (рис. 1). Для 
відображення районів на карті міста використано засіб MapBox 
[12], який дозволяє створювати динамічні карти, використовуючи 
шари, що задаються користувачем. 

 
Рис. 1. Розбиття міста на райони 
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Для кластеризації в роботі обрано алгоритм на основі ковзно-
го вікна Mean Shift, що базується на центроїдному підході [4, 15]. 
Для використання даного алгоритму з географічними координа-
тами необхідно обрати метрику відстані. Оскільки розмір ковз-
ного вікна (параметр R) для полегшення подальшої інтерпретації 
вирішено задавати в кілометрах, тому прийнято рішення про ви-
користання метрики Хаверсіна, за якою обчислюється найко-
ротша відстань між двома точками на сфері на основі їх геогра-
фічних координат — широти та довготи: 

𝑑 = 2𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛−1 (√𝑠𝑖𝑛2 (
𝑥1 − 𝑥2
2

) + 𝑐𝑜𝑠(𝑥1)𝑐𝑜𝑠(𝑥2)𝑠𝑖𝑛2 (
𝑦1 − 𝑦2
2

)), 

де d — відстань між точками (в км); 
r — радіус земної кулі (6371 км); 
x1, x2 — географічна довгота двох точок; 
y1, y2 — географічна широта двох точок. 
Результати експериментів з різними розмірами ковзного вікна 

представлені в табл. 1. 
Таблиця 1 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

R Кількість кластерів 
Кількість  

шумових точок 
Кількість районів  

в найбільшому кластері 

1,5 5 33 3 

2 10 15 5 

2,5 10 7 7 

3 8 5 10 

3,5 8 1 12 

4 7 2 15 

4,5 6 3 20 

5 6 2 22 

 
Аналіз табл. 1 показує, що оптимальним є розбиття на вісім 

кластерів з розміром ковзного вікна 3,5 км, адже в цьому випадку 
ми отримуємо мінімальну кількість шумових точок (тобто неохоп-
лених районів) при достатній кількості історичних районів у най-
більшому кластері. У даному варіанті з центру кластера до його 
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меж можна дістатися пішки протягом 30–40 хв або за 5–10 хв на 
автомобілі, що можна назвати прийнятною відстанню. 

На рис. 2 для кожного кластера позначені координати центру 
у вигляді значка будівлі, самі кластери впорядковані від найбіль-
шого (перший кластер) до найдрібнішого (кластер № 8). 

 

 

Рис. 2. Результат розрахунків базової моделі 
 
Базова модель хоча і задовольняє вимогам рівномірного по-

криття міста мережею кав’ярень, що знаходяться на прийнятній 
відстані одна від одної, але вона має ряд істотних недоліків. Го-
ловний з них — модель не враховує характеристики потенційних 
споживачів у межах кожного району. Відповідно, необхідно за-
стосувати підхід, що забезпечить подолання цієї проблеми. 

Багатофакторна модель з урахуванням маркетингової 
інформації. Питання пошуку даних є одним із найскладніших в 
геомаркетингових дослідженнях. Проблема полягає в тому, що 
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дані в тому вигляді, в якому вони потрібні для дослідження, або 
не існують взагалі, або їх немає у відкритому доступі: практично 
неможливо знайти інформацію про чисельність населення в ме-
жах мікрорайонів і кварталів або середньозважені доходи їх жи-
телів. Можливим виходом є оцінка цих показників на базі інших, 
які можна зібрати. Для цього використовуються логічні припу-
щення про взаємозв’язки між факторами [19]. На основі подібних 
логічних припущень були оцінені такі показники: 

1) чисельність населення району оцінено на основі підрахунку 
кількості квартир і приватних будинків у його межах; 

2) фінансову спроможність жителів району оцінено на основі 
розрахунку середньої ціни за один квадратний метр при купівлі 
квартири; 

3) кількість працюючого населення в районі оцінено за кількі-
стю адміністративних будівель. 

Оскільки демографічна інформація у відкритих джерелах є 
тільки в межах адміністративних районів, прийнято рішення оці-
нити даний показник на основі підрахунку кількості квартир і при-
ватних будинків. Для цього за допомогою картографічного порта-
лу 2ГІС [1] у межах кожного району зібрано інформацію щодо 
поверховості всіх житлових будинків. Для оцінки кількості квар-
тир цих будинків за даними порталу Kartagoroda [11] сформовано 
невелику вибірку будинків, для кожного з яких відомі кількість 
квартир і поверховість. На основі цих даних виведено залежність 
між кількістю поверхів будинку та кількістю квартир у ньому. 
Ґрунтуючись на цій залежності, для кожного будинку в Харкові 
оцінено кількість квартир. Кількість приватних будинків взято 
безпосередньо з порталу 2ГІС.  

Фінансову спроможність жителів району оцінено виходячи з 
середньої ціни за один квадратний метр при купівлі нерухомості, 
яка була розрахована на основі всіх оголошень на порталі прода-
жу житлової нерухомості ЛУН [20].  

Для оцінки кількості працюючого населення зроблено припу-
щення, що вона залежить від кількості адміністративних будівель 
у районі. Інформацію про адміністративні споруди також взято 
на порталі 2ГІС [1].  

Отримані дані разом із координатами було використано для 
побудови багатофакторної моделі. З цією метою обрана комбіна-
ція алгоритмів SOM (самоорганізаційна карта) та Kmeans (метод 
K-середніх) [5].  
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Результати побудови SOM можна відобразити у вигляді теп-
лової карти для кожної ознаки (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Теплові карти факторів на SOM 
 
Як бачимо з карт, правий нижній кут зайняли райони, що ма-

ють найбільшу кількість жителів. У той же час фінансово най-
спроможніші райони знаходяться в лівому нижньому кутку карти. 
Райони з найбільшою кількістю працюючого населення знахо-
дяться внизу карти.  

Клітини отриманої двовимірної сітки кластеризовано та 
отримано 12 кластерів (рис. 4). Аналіз результатів кластеризації 
показав, що деякі недоліки базової моделі багатофакторна мо-
дель вирішила (тепер враховується маркетингова інформація 
щодо потенційних клієнтів), проте деякі переваги першої моделі 
були втрачені. А саме, головний з них — багатофакторна модель 
не спрямована на те, щоб знайти кластери, для яких від центру 
до околиці можна дістатися за прийнятний час. Таким чином, 
отриманий результат не задовольняє ані вимозі рівномірного по-
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криття міста мережею кав’ярень, ані вимозі, щоб окремі кав’ярні 
знаходилися на прийнятній відстані одна від одної. 

 

Рис. 4. Результат роботи SOM та Kmeans 

 
Зважена однофакторна модель з урахуванням міського 

трафіка. Як показав аналіз результатів розрахунків багатофак-
торної моделі, на її основі важко зрозуміти, на підставі саме 
якого критерію необхідно давати рекомендацію про розміщення 
кав’ярень. Вибрати оптимальний кластер можна як на підставі 
найбільшої кількості районів у ньому, так і з огляду на макси-
мальну кількість жителів або працюючого населення. Тобто ва-
жливо розуміти, хто саме є потенційним клієнтом компанії. На-
приклад, якщо кав’ярня орієнтована на сегмент працюючого 
населення, то необхідно вибрати кластери з найбільшою кількі-
стю адміністративних будівель. Якщо ж цільова аудиторія — 
жителі спальних районів із середнім або високим доходом, то 
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необхідно планувати розташування кав’ярень у кластерах з 
найбільшою кількістю квартир середнього та високого цінових  
сегментів. У будь-якому випадку немає необхідності врахову-
вати одночасно всі фактори для вирішення задачі розміщення. 

Таким чином, якщо спиратися лише на один критерій, необ-
хідно провести попередню фільтрацію районів, виключивши такі, 
в яких або немає представників даного сегмента взагалі, або їх 
недостатня кількість. Тоді для вирішення завдання кластеризації 
можна використовувати метод зміщення середнього значення 
Mean Shift [15], що дозволить подолати недоліки багатофактор-
ної моделі. У цьому випадку для врахування маркетингової ін-
формації можна застосувати метод зваженої кластеризації, коли 
вага кожної точки задається шляхом її дублювання певну кіль-
кість разів. При цьому для встановлення ваги використовується 
фактор, який характеризує даний сегмент. 

Оскільки мережа кав’ярень орієнтована на середній ціновий 
сегмент, у рамках дослідження проведено кластеризацію окремо 
для трьох груп: 

1) жителів району із середніми доходами; 
2) жителів району з високими доходами; 
3) працюючого населення. 
Для кожного з сегментів була вирішена задача розміщення. 

Результати отриманої кластеризації задовольнили потребам біз-
несу, а саме вимогам щодо рівномірного покриття мережею 
кав’ярень усього міста (коли окремі кав’ярні знаходяться на 
прийнятній відстані одна від одної) та забезпечення максималь-
ного трафіку потенційних клієнтів. 

Проте для впровадження отриманих результатів бажано удо-
сконалити модель шляхом урахування особливостей дорожньої 
будови та міського трафіку, адже дотримання вимоги щодо при-
йнятної відстані між окремими кав’ярнями мережі суттєво зале-
жить від ситуації на дорогах міста. Для вирішення даної пробле-
ми змінено метод розрахунку відстані — замість метрики 
Хаверсіна для вимірювання фактичної відстані між двома коор-
динатами використано API сервіс Google maps. Проведено серію 
експериментів для різних годин протягом доби, різних днів тиж-
ня, з урахуванням сезону та ситуації з пробками на дорогах. У 
результаті уточнено межі кластерів і виконано вимогу щодо роз-
ташування мережі кав’ярень. Результати розрахунків наведено 
на рис. 5. 
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а) 

 

 

б) 
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в) 

Рис. 5. Результати кластеризації за зваженою  
однофакторною моделлю з урахуванням трафіка: 

а) для сегмента з високим доходом 
б) для сегмента з середнім доходом  
в) для працюючого сегмента  

 
Висновки. У результаті дослідження вирішено задачу пошуку 

місць оптимального розташування торговельних точок мережі 
кав’ярень у місті Харків, щоб мережа рівномірно покрила усе мі-
сто, окремі кав’ярні знаходилися на прийнятній відстані одна від 
одної (а саме не більш ніж півгодини ходи або 10 хв автотранс-
портом) та забезпечували максимальний трафік потенційних 
клієнтів. 

На основі геомаркетингового підходу, що дозволяє поряд з 
маркетинговою інформацією враховувати просторові дані, роз-
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роблено низку моделей кластеризації та проведено серію експе-
риментів за кожною з них. Аналіз їх результатів показав, що ба-
зова модель хоча і задовольняє вимогам рівномірного покриття 
міста мережею кав’ярень, що знаходяться на прийнятній відстані 
одна від одної, але вона не враховує характеристики потенційних 
споживачів у межах кожного району.  

Багатофакторна модель хоча і дозволяє врахувати маркетин-
гову інформацію, проте не спрямована на пошук кластерів, для 
яких із центру до околиці можна дістатися за прийнятний час. 
Таким чином, отриманий на основі багатофакторної моделі ре-
зультат не задовольняв ані вимозі рівномірного покриття міста 
мережею кав’ярень, ані вимозі, щоб окремі кав’ярні знаходилися 
на прийнятній відстані одна від одної.  

У результаті застосування зваженої однофакторної моделі бу-
ло проведено кластеризацію окремо для різних сегментів потен-
ційних клієнтів: мешканців із середніми та високими доходами, а 
також працюючого населення. Результати отриманої кластериза-
ції задовольнили потребам бізнесу, а саме вимогам щодо рівно-
мірного покриття мережею кав’ярень усього міста (коли окремі 
кав’ярні знаходяться на прийнятній відстані одна від одної) та 
забезпечення максимального трафіка потенційних клієнтів.  

У результаті заміни метрики Хаверсіна для підрахунку фак-
тичної відстані між двома координатами на дані API Google 
maps враховано особливості міського трафіка та уточнено межі 
кластерів. 

У цілому, найважливіший фактор успішного вирішення задачі 
розташування — вибір оптимального алгоритму кластеризації. 
Саме глибоке розуміння принципів функціонування алгоритму та 
сутності поставленого завдання дозволило отримати ефективні 
результати, що можуть бути застосовні не лише у сфері харчу-
вання, але й в інших галузях. 
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Статтю присвячено пошуку оптимальної архітектури нейронної 
мережі типу багатошаровий персептрон для мінімізації похибки 
першого роду при вирішенні задачі класифікації позичальників-
юридичних осіб за рівнем кредитоспроможності. Проведено екс-
периментальні дослідження із більше ніж 3000 моделями персеп-
тронного типу в інструментальному пакеті STATISTICA Neural 
Networks. Зроблено висновки і рекомендації щодо поділу генераль-
ної сукупності спостережень на навчальну, тестову та контрольну 
вибірки з метою підвищення ефективності діагностування пози-
чальників, котрим загрожує дефолт. Виявлено, що оптимальна 
кількість пояснювальних змінних для адекватної оцінки кредито-
спроможності юридичних осіб має бути більшою 10. За таких умов 
середня точність передбачення дефолтів позичальників становить 
80,23 % (відповідно, помилка першого роду є меншою за 20 %). 
Для найбільш адекватних моделей, відібраних у ході дослідження, 
похибка першого роду становить 10,69 %–13,69 %. Отримані експе-
риментальні розрахунки підтверджують можливість і доцільність 
практичного застосування нейронних мереж персептронного типу 
при оцінці кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб. 

Ключові слова: кредитоспроможність, нейронна мережа, бага-
тошаровий персептрон, фінансові показники, класифікація, юри-
дична особа. 
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Статья посвящена поиску оптимальной архитектуры нейронной 
сети типа многослойный персептрон с целью минимизации ошиб-
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ки первого рода при решении задачи классификации заемщиков-
юридических лиц по уровню кредитоспособности. Проведены 
экспериментальные исследования с более чем 3000 моделями 
персептронного типа в инструментальном пакете STATISTICA 
Neural Networks. Сделаны выводы и рекомендации по разделе-
нию генеральной совокупности наблюдений на учебную, тесто-
вую и контрольную выборки с целью повышения эффективности 
диагностирования заемщиков, которым грозит дефолт. Выявле-
но, что оптимальное количество объясняющих переменных для 
адекватной оценки кредитоспособности юридических лиц долж-
но превышать 10. При таких условиях средняя точность предска-
зания дефолтов заемщиков составляет 80,23 % (соответственно, 
ошибка первого рода меньше 20 %). Для наиболее адекватных 
моделей, отобранных в ходе исследования, ошибка первого рода 
составляет 10,69 %–13,69 %. Полученные экспериментальные 
расчеты подтверждают возможность и целесообразность практи-
ческого применения нейронных сетей персептронного типа при 
оценке кредитоспособности заемщиков-юридических лиц. 

Ключевые слова: кредитоспособность, нейронная сеть, много-
слойный персептрон, финансовые показатели, классификация, 
юридическое лицо. 

 
APPLICATION OF MULTILAYER PERCEPTRONS TO LEGAL  

ENTITIES BORROWERS CLASSIFICATION 
 

Olha Hryhorovych 
Master’s Degree in Economic Cybernetics, 

PhD student, Department of Economic and Mathematical Modeling 
State Higher Educational Establishment  

“Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman” 

54/1 Peremogy Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine 
olha.hryhorovych@gmail.com 

 
 

The article is devoted to the search for the optimal architecture of a 
neural network such as a multilayer perceptron in order to reduce the 
type I error in solving the problem of classifying borrowers-legal 
entities by credit level. Experimental studies have been conducted 
with more than 3000 multilayer perceptron models in the 
STATISTICA Neural Networks toolbox. Conclusions and recommen-
dations have been made regarding the dividing dataset into training, 
test and validation samples to improve prediction of the borrower’s 
default. It was revealed that the optimal number of explanatory 
variables for an adequate assessment of the creditworthiness of legal 
entities should exceed 10. Under such conditions, the average 
accuracy of prediction of defaults of borrowers is 80.23 % 
(respectively, the type I error is less than 20 %). For the most 
adequate models selected during the study, the type I error is 
10.69 %–13.69 %. The obtained experimental calculations confirm the 
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possibility and expediency of the practical application of perceptron-
type neural networks in assessing the creditworthiness of borrowers-
legal entities. 

Keywords: creditworthiness, neural network, multilayer perceptron, 
financial indicators, classification, legal entity. 

 
JEL Classіfіcatіon: G21, C45, C51 

 
Постановка проблеми. Ефективне функціонування кредит-

ного ринку є однією з передумов стабільності фінансової систе-
ми країни, а також створює умови для економічного зростання. 
На жаль, ринок кредитування в Україні піддається впливу низки 
негативних зовнішніх (платежі за зовнішнім боргом, уповіль-
нення зростання ВВП, військовий конфлікт, відчуження тери-
торій і втрата ринків збуту) і внутрішніх (низькі кредитні стан-
дарти, нехтування лімітами концентрації боргів, кредитування 
пов’язаних осіб, високий обсяг валютного кредитування) чин-
ників, що стають основою масових дефолтів за боргами. За част-
кою непрацюючих кредитів Україна є лідером серед країн Єв-
ропи та Азії. У країнах ЄС даний показник не перевищує 5 %, а 
у кредитному портфелі вітчизняних платоспроможних банків 
частка непрацюючих кредитів становить 50 % [1]. 

 

Рис. 1. Динаміка частки непрацюючих кредитів у портфелях банків 

Джерело: [2] 
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Як бачимо, протягом останніх років в Україні спостерігається 
позитивна динаміка зниження частки непрацюючих кредитів у 
портфелях банків, однак скорочення частки непрацюючих креди-
тів суб’єктам господарювання відбувається повільнішими темпа-
ми порівняно з кредитами фізичним особам, що, в тому числі, 
вказує на застосування менш ефективних засобів аналізу креди-
тоспроможності юридичних осіб. 

З метою зниження частки непрацюючих кредитів виникає 
потреба у проведенні ефективної оцінки кредитоспроможності 
позичальника на етапі розгляду кредитної заявки. Сучасні ін-
струменти економіко-математичного моделювання допомагають 
істотно підвищити точність оцінювання, що мінімізуватиме 
збитки банківської установи та допоможе підвищити прибуток 
шляхом збільшення об’ємів активних операцій комерційного 
банку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиційно методи 
класифікації позичальників поділяються на 2 типи: параметричні 
(дискримінантний аналіз [3, 4], логістична регресія [5, 6] тощо) та 
непараметричні, що застосовуються дедалі частіше, оскільки не 
ґрунтуються на припущеннях щодо розподілу вхідних даних (де-
рева прийняття рішень [6, 7], нейронні мережі [3, 8, 9, 10], нечіт-
ка логіка [11–13], генетичні алгоритми [14], метод k-найближчих 
сусідів [15] та ін.). Серед непараметричних методів найчастіше 
використовують інструментарій штучних нейронних мереж і 
нечіткої логіки. Однак, нечітка логіка вимагає експертного 
встановлення правил прийняття рішень, що вносить певну 
суб’єктивність до розрахунків, є доволі складною у застосуванні 
та демонструє близькі до інших непараметричних методів ре-
зультати класифікації. Нейронні мережі позбавлені цих недоліків, 
характеризуються високою адаптивністю та здатністю до само-
навчання (узагальнення), що підвищує точність моделювання. 
Наприклад, у дослідженні Веста Д. [8] проаналізовано 5 типів 
нейронних мереж, котрі можуть бути застосовані для оцінки на-
дійності позичальника: багатошаровий персептрон (MLP), радіа-
льно-базисна функція (RBF), векторне квантування (LVQ), нечіт-
кий адаптивний резонанс (FAR) і комітет експертів (об’єднання 
нейронних мереж різних типів), що, відповідно до результатів 
дослідження, виявився найточнішою архітектурою для оцінки 
кредитоспроможності. Проблематика застосування нейронних 
мереж для розв’язання задач моделювання кредитних ризиків до-
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сліджена у працях вітчизняних науковців Великоіваненко Г. І. 
[16, 17], Матвійчука А. В. [18], Cавіної C. С., Беня В. П. [19, 20], 
Мінца О. Ю. [21] та ін. Проте питання вибору оптимальної архі-
тектури нейромережі та її конфігурації для класифікації юридич-
них осіб-позичальників банків потребує подальшого ґрунтовного 
дослідження. 

Метою статті є проведення експериментального досліджен-
ня з пошуку оптимальної архітектури та параметрів нейронних 
мереж персептронного типу для вирішення задачі класифікації 
позичальників-юридичних осіб за рівнем кредитоспроможності. 

Виклад основного матеріалу. Основним завданням оціню-
вання кредитного ризику є віднесення потенційного позичальни-
ка до одного з двох класів: «надійний позичальник», котрий імо-
вірно виконає фінансове зобов’язання, або «ненадійний», чия 
кредитна заява повинна бути відхилена через високий ризик де-
фолту за фінансовим зобов’язанням [8]. 

У задачі класифікації позичальників-юридичних осіб за рів-
нем кредитного ризику нульовою гіпотезою є припущення про 
незадовільну кредитоспроможність потенційного позичальника. 
Відповідно, похибка І роду буде спостерігатись при віднесенні 
позичальника, котрий не виконає зобов’язання, до класу «надій-
них», похибка ІІ роду — при віднесенні кредитоспроможного по-
зичальника до класу «ненадійних». Похибка І роду є витратні-
шою для банківських установ, оскільки в такому разі позичаль-
ник втрачає як суму виданого кредиту, так і відсотки за ним. При 
похибці ІІ роду банк лише недоотримує прибуток за відсотками 
по кредиту. 

Проведений аналіз опублікованих праць з моделювання кре-
дитоспроможності позичальників-юридичних осіб і власні дос-
лідження з даного напряму обумовили вибір нейронних мереж 
персептронного типу для вирішення задачі класифікації позича-
льників за рівнем кредитного ризику та обґрунтування мети даної 
роботи. Основний блок такої мережі — формальний нейрон, що є 
алгоритмічно реалізованою моделлю, елементи якої мають прямі 
аналоги компонент біологічних нейронів. На вхід нейрона пода-
ються сигнали xi, при цьому з кожним входом пов’язана синаптич-

на вага wi (зв’язок між нейронами), i= n,1 . У тілі нейрона вирахо-

вується функція активації, що перетворює багатовимірний 
простір входів на скалярний вихід: 
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де y — вихідний сигнал нейрона, n — кількість входів, xi — зна-

чення i-го вхідного показника, wi — вага i-го входу нейрона, b — 

параметр зміщення вхідного сигналу, що подається на функцію 

активації (bias), Ѱ — функція активації нейрона [18, с. 44]. 
У даному дослідженні в якості функцій активації нейронів 

використовувались такі функції: експоненціальна (exponential у 
пакеті STATISTICA Neural Networks), гіперболічний тангенс 
(tanh), логістична (logistic) функція, а також функції тотожності 
(identity) та софтмакс (softmax) — для вихідного шару. 

Побудова нейронної мережі передбачає такі кроки:  
1) відбір пояснювальних змінних; 
2) вибір типу мережі, функцій активації, співвідношення  

навчальної, тестової та контрольної вибірок; 
3) навчання мереж і відбір найбефективніших на основі тес-

тової помилки; 
4) перевірка адекватності навчання на основі контрольної 

похибки.  
Для розв’язання задачі класифікації позичальників-

юридичних осіб у даному дослідженні застосовувалась нейронна 
мережа типу багатошаровий персептрон (multilayer perceptron — 
MLP). До головних особливостей багатошарових персептронів 
належать: застосування нелінійних функцій активації; наявність 
одного або кількох шарів прихованих нейронів, що дозволяють 
мережі навчатись, поступово видобуваючи найважливіші ознаки 
з вхідного вектора; високий ступінь зв’язаності завдяки зміні си-
наптичних з’єднань і їх вагових коефіцієнтів [22, с. 220]. 

Архітектуру багатошарового персептрона з одним прихованим 
шаром представлено на рис. 2, де xi — значення i-го вхідного по-

казника, i= n,1 ; wil
(2) — значення вагового коефіцієнта, що поєднує 

i-ий нейрон першого шару та l-ий нейрон другого шару нейронної 

мережі, l= p,1 ; wlj
(3) — значення вагового коефіцієнта, що поєднує 

l-ий нейрон другого шару та j-ий нейрон третього шару нейронної 

мережі, j= m,1 ; yj — значення j-го вихідного показника. 
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Рис. 2. Базова архітектура тришарового персептрона 

Джерело: [18, с. 53] 
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У багатошарових персептронах навчання проводиться із за-
стосуванням алгоритму зворотного поширення помилки, що пе-
редбачає два проходження по всіх шарах мережі: пряме і зворот-
нє. При прямому проходженні образ (вхідний вектор) подається 
на сенсорні вузли мережі, після чого поширюється мережею від 
шару до шару. Під час прямого проходження усі синаптичні ваги 
мережі фіксовані, а під час зворотного ваги налаштовуються 
згідно з правилом корекції помилок, а саме: фактичний вихід 
мережі віднімається від бажаного (цільового) відгуку, в резуль-
таті чого формується сигнал помилки. Цей сигнал поширюється 
мережею у напрямку, зворотному синаптичним зв’язкам. Синап-
тичні ваги налаштовуються з метою максимального наближення 
вихідного сигналу мережі до бажаного в статистичному сенсі 
[22, с. 220].  

Пошук найбільш адекватної структури персептрона зумовлює 
необхідність проведення експериментів із великим числом мереж 
різних конфігурацій, інколи навчаючи кожну з них кілька разів і 
порівнюючи отримані результати. При цьому кількість нейронів 
вхідного шару відповідає кількості незалежних змінних, а число 
нейронів вихідного шару дорівнює 2. Головним критерієм вибору 
найбільш ефективної мережі є контрольна похибка.  

У рамках даного дослідження побудова моделей проводилась 
з використанням пакету STATISTICA Neural Networks.  

Генеральна сукупність, очищена від спостережень, що міс-
тили аномальні викиди та пропущені значення, складалась із 
записів стосовно понад 8000 позичальників (серед яких 390 за-
знали дефолту). Кожний запис містить показники попередньої 
кредитної історії та дані бухгалтерської звітності підприємств 
на момент видачі кредиту, для яких було обраховано 70 фінан-
сових показників. Оскільки використання такої кількості фак-
торів на практиці неминуче призводить до «прокляття розмір-
ності», нейромережі конструювались на основі від 6 до 20 
пояснюючих змінних, відібраних за трьома критеріями: Джині  
(Gini), V Крамера (Cramer’s V) та інформаційна значущість  
(Information Value). 

У ході проведення дослідження встановлено, що найнижчі 
похибки I роду властиві для моделей, пояснюючі змінні яких 
відібрано на основі V Крамера. До первинного переліку неза-
лежних змінних включено фінансові показники, що наведені у 
табл. 1. 
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Таблиця 1 

ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ 

Незалежна 
змінна 

V Крамера Фінансовий показник 

К1 0,6379 Наявність дефолту за попередніми зобов’язаннями 

К2 0,6351 Покриття боргу операційним грошовим потоком 

К3 0,6069 
Відношення операційного грошового потоку до 
фінансових витрат 

К4 0,5958 Покриття боргу чистим доходом 

К5 0,5706 Рентабельність виробництва 

К6 0,5678 Оборотність дебіторської заборгованості 

К7 0,5675 Рентабельність продажу  

К8 0,5660 Маневреність робочого капіталу 

К9 0,5531 Коефіцієнт фінансової незалежності 

К10 0,5491 Частка боргу в активах підприємства 

К11 0,5454 
Відношення інвестицій у необоротні активи до 
амортизації 

К12 0,5425 Оборотність активів 

К13 0,5408 Рентабельність активів (ROE) 

К14 0,5396 Відношення боргу до доходу 

К15 0,5381 
Відношення довгострокових зобов’язань до суми 
основних засобів та оборотних активів 

К16 0,5331 Покриття боргу валовим прибутком 

К17 0,5301 Відношення фінансових витрат до валового прибутку 

К18 0,5224 

Динаміка обсягу прибутку до вирахування витрат за 
відсотками, сплати податків та амортизаційних від-
рахувань за мінусом нефінансованих капітальних 
витрат (cash EBITDA) 

К19 0,5095 Прибутковість активів 

К20 0,5078 Рентабельність власного капіталу 

Джерело: розроблено автором 
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При роботі з усією генеральною сукупністю, де частка нена-
дійних позичальників становила лише 5 %, побудова адекватної 
моделі була неможливою, адже при такому співвідношенні на-
дійних і ненадійних позичальників середня точність класифікації 
досягає 95,42 %, за якої похибка другого роду становить 0,07 %, 
у той час як похибка першого роду для деяких моделей сягає 
100 %. Тому було прийнято рішення працювати з вибіркою, де 
спостереження з обох класів представлені у співвідношенні 
50 % / 50 %, у результаті чого обсяг генеральної сукупності змен-
шено до 798 спостережень задля забезпечення однакової репре-
зентативності надійних і ненадійних позичальників. 

У ході дослідження проаналізовано більше ніж 3000 моделей 
типу багатошаровий персептрон. Виявлено, що оптимальні ре-
зультати класифікації позичальників, котрі зазнали дефолту, до-
сягаються за умови поділу генеральної сукупності на навчальну, 
тестову та контрольну вибірки у пропорції 70 : 15 : 15 (ілюстра-
цію такого дослідження наведено на рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Точність класифікації позичальників, які зазнали дефолту,  
при різній кількості факторів і пропорціях навчальних,  

тестових та контрольних вибірок 

Джерело: розроблено автором 
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точність класифікації позичальників, котрі зазнали дефолту, за 
різних пропорцій тестових і контрольних вибірок становить від-
повідно: 

1) 70 % : 15 % : 15 % — 80,23 %; 
2) 70 % : 10 % : 20 % — 80,06 %; 
3) 70 % : 20 % : 10 % — 79,13 %. 
Збільшення частки контрольної або тестової вибірки до 20 % 

при контрольній перевірці не приводить до зменшення помилки 
I роду.  

Також з рис. 3 можна бачити, що оптимальна кількість неза-
лежних змінних для адекватної оцінки кредитоспроможності 
юридичних осіб становить не менше 11. 

Наведемо у табл. 2 перелік найадекватніших моделей, розра-
хованих для випадку, коли розмір навчальної вибірки становить 
70 % від обсягу генеральної сукупності, тестової — 15 %, кон-
трольної — 15 %. 

Таблиця 2 

ПОКАЗНИКИ АДЕКВАТНОСТІ МОДЕЛЕЙ ТИПУ  
БАГАТОШАРОВИЙ ПЕРСЕПТРОН РІЗНИХ КОНФІГУРАЦІЙ 

Архітектура 
мережі,  

кількість  
входів, кіль-

кість нейронів 
проміжного  
та вихідного 

шару 

Відсоток  
правильно  

класифікованих 
позичальників  
у навчальній  
вибірці, % 

Відсоток  
правильно  

класифікованих 
позичальників 

у тестовій  
вибірці, % 

Відсоток  
правильно  

класифікованих 
позичальників 
у контрольній 

вибірці, % 

Функція  
активації  

прихованого 
шару 

Функція 
активації 
вихідного 

шару 

MLP 11-6-2 91,52 90,68 90,68 
гіперболіч-
ний тангенс 

софтмакс 

MLP 12-8-2 91,70 90,68 91,53 логістична софтмакс 

MLP 13-15-2 92,06 90,68 92,37 
гіперболіч-
ний тангенс 

софтмакс 

MLP 14-10-2 91,70 91,53 92,37 
гіперболіч-
ний тангенс 

софтмакс 

MLP 18-14-2 93,66 92,37 92,37 
гіперболіч-
ний тангенс 

софтмакс 

Джерело: розроблено автором 
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Як свідчать дані табл. 2, відібрані пояснюючі змінні є достат-
німи для побудови адекватних моделей, адже відсоток правильно 
класифікованих позичальників-юридичних осіб із контрольної 
вибірки знаходиться на одному рівні з аналогічним показником 
для тестової вибірки, а в окремих випадках навіть перевищує його. 
Для побудованих моделей властиві досить низькі значення похи-
бки І роду (висока точність класифікації позичальників, що за-
знали дефолту). У табл. 3 наведено точність діагностування підп-
риємств з обох класів найефективнішими нейромережами 
(позичальники, котрі зазнали дефолту, позначені через «1», а які 
виконали зобов’язання — через «0»). 

Таблиця 3 

ТОЧНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ  

Архітектура мережі, кількість входів,  
кількість нейронів проміжного  

та вихідного шару 
Клас позичальника 

Відсоток правильно  
класифікованих  
спостережень 

MLP 11-6-2 
0 96,22 

1 86,31 

MLP 12-8-2 
0 95,88 

1 87,07 

MLP 13-15-2 
0 97,25 

1 86,31 

MLP 14-10-2 
0 96,22 

1 86,69 

MLP 18-14-2 
0 97,59 

1 89,31 

 
Отже, для відібраних у ході проведення дослідження моделей 

похибка І роду становить 10,69 %–13,69 %, що свідчить про їх 
адекватність і можливість застосування банківськими установами 
при оцінці кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб. 

Висновки. У дослідженні запропоновано використання бага-
тошарових персептронів для оцінки кредитоспроможності пози-
чальників-юридичних осіб. Побудова моделей передбачала етапи: 
1) відбір пояснювальних змінних; 2) вибір типу мережі, функцій 
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активації, співвідношення навчальної, тестової та контрольної 
вибірок; 3) навчання мереж та відбір найефективніших на основі 
тестової помилки; 4) перевірка адекватності навчання на основі 
контрольної похибки. Проведено експериментальне дослідження 
із більше ніж 3000 моделями типу багатошаровий персептрон у 
інструментальному пакеті STATISTICA Neural Networks. Вияв-
лено, що оптимальні результати діагностування позичальників, 
котрі зазнали дефолту, досягаються за умови поділу генеральної 
сукупності на навчальну, тестову та контрольну вибірки у про-
порції 70 % : 15 % : 15 %.  

Оптимальна кількість пояснювальних змінних для адекватної 
оцінки кредитоспроможності юридичних осіб становить більше 
10. За таких умов середня точність класифікації позичальників, 
що зазнали дефолту становить 80,23 %. Для п’яти найефективні-
ших моделей, відібраних у ході дослідження (MLP 11-6-2, 
MLP 12-8-2, MLP 13-15-2, MLP 14-10-2, MLP 18-14-2), похибка 
І роду становила 10,69 %–13,69 %, що підтверджує можливість 
їхнього використання банківськими установами при оцінці кре-
дитоспроможності позичальників-юридичних осіб. 
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Робота присвячена питанням прогнозування короткострокової 
динаміки часових рядів криптовалют за допомогою методів ма-
шинного навчання (ML). Проаналізовано методологічні засади, 
переваги та недоліки використання ML-алгоритмів при дослід-
женні фінансових часових рядів. 
Проведено прогнозні розрахунки динаміки трьох найбільш капі-
талізованих криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Ripple) на 90-
денний часовий горизонт як за допомогою запропонованого ме-
тоду бінарного авторегресійного дерева (BART), так і з викорис-
танням нейронних мереж (багатошарового персептрону, MLP) та 
ансамблю моделей дерев регресії та класифікації (випадковий 
ліс, RF). Перевагою побудованих моделей є те, що їх застосування 
не накладає жорстких обмежень на статистичні властивості дос-
ліджуваних часових рядів, при цьому в якості предикторів вико-
ристовуються лише минулі значення цільової змінної.  
Проведено порівняльний аналіз прогностичних властивостей 
побудованих моделей, згідно з яким усі моделі в цілому достат-
ньо адекватно описують динаміку досліджуваних криптовалют, 
при цьому похибки прогнозу цін за середньою абсолютною про-
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центною похибкою (MAPE) для моделей BART та MLP склали в 
середньому 3,5 %, а для моделі RF — в межах 5 %. 
Проведені комп’ютерні експерименти підтвердили доцільність 
застосування розглянутих ML моделей для задач короткостроко-
вого прогнозування фінансових часових рядів. Побудовані моделі 
та їх ансамблі можуть бути покладені в основу алгоритмів для 
автоматизованих торгових систем, призначених для інтернет-
трейдінгу. 

Ключові слова: машинне навчання, модель бінарного авторегре-
сійного дерева, випадковий ліс, нейронна мережа, короткостроко-
ве прогнозування, криптовалюта, фінансовий часовий ряд. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ КРИПТОВАЛЮТ 

 

В. Д. Дербенцев 
Кандидат экономических наук, доцент, 

профессор кафедры информатики и системологии 
Государственное высшее учебное заведение «Киевский национальный 

экономический университет имени Вадима Гетьмана» 

проспект Победы, 54/1, г. Киев, 03680, Украина 
derbvd@kneu.edu.ua 

 

Г. И. Великоиваненко 
Кандидат физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедры экономико-математического моделирования 
Государственное высшее учебное заведение «Киевский национальный 

экономический университет имени Вадима Гетьмана» 

проспект Победы, 54/1, г. Киев, 03680, Украина 
ivanenko@kneu.edu.ua 

 

Н. В. Даценко 
Старший преподаватель кафедры экономико-математического моделирования 

Государственное высшее учебное заведение «Киевский национальный 
экономический университет имени Вадима Гетьмана» 

проспект Победы, 54/1, г. Киев, 03680, Украина 
d_tashakneu@ukr.net 

 
 

Работа посвящена вопросам прогнозирования краткосрочной 
динамики временных рядов криптовалют с помощью методов 
машинного обучения (ML). Проанализированы методологичес-
кие основы, преимущества и недостатки использования ML-
алгоритмов при исследовании финансовых временных рядов. 
Проведены прогнозные расчеты динамики трех наиболее капи-
тализированных криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Ripple) на 90-
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дневный временной горизонт как с помощью предложенного 
метода бинарного авторегрессионного дерева (BART), так и с ис-
пользованием нейронных сетей (многослойного персептрона, 
MLP) и ансамбля моделей деревьев регрессии и классификации 
(случайный лес, RF). Преимуществом построенных моделей яв-
ляется то, что их применение не накладывает жестких ограниче-
ний на статистические свойства изучаемых временных рядов, 
причем в качестве предикторов используются только предыду-
щие значения целевой переменной. 
Проведен сравнительный анализ прогностических свойств пос-
троенных моделей, согласно которому все модели в целом дос-
таточно адекватно описывают динамику исследуемых крипто-
валют, при этом ошибки прогноза цен, рассчитанные по средней 
абсолютной процентной погрешности (MAPE), для моделей 
BART и MLP составили в среднем 3,5 %, а для модели RF — в 
пределах 5 %. 
Проведенные компьютерные эксперименты подтвердили целе-
сообразность применения рассмотренных ML моделей для задач 
краткосрочного прогнозирования финансовых временных рядов. 
Построенные модели и их ансамбли могут быть положены в ос-
нову алгоритмов для автоматизированных торговых систем, 
предназначенных для интернет-трейдинга. 

Ключевые слова: машинное обучение, модель бинарного авторе-
грессионного дерева, случайный лес, нейронная сеть, краткосроч-
ное прогнозирование, криптовалюта, финансовый временной ряд. 
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This paper is devoted to the problems of the short-term forecasting 
cryptocurrencies time series using machine learning approach. The 
methodological principles, advantages and disadvantages of using 
ML-algorithms in the study of financial time series are analyzed. 
The 90-day time horizon of the three most capitalized crypto-
currencies (Bitcoin, Ethereum, Ripple) dynamics has been estimated 
both using the proposed Binary Autoregressive Tree model (BART), 
and Neural Networks (Multilayer Perceptron, MLP) and an ensemble 
of Classification and Regression Trees models (Random Forest, RF). 
The built models have such advantages as their application does not 
impose strict limitation on the statistical properties of the studied 
time series, with only past values of the target variable being used as 
predictors. 
Comparative performance of the predictive ability of the constructed 
models is carried out, according to which all the models adequately 
describe the dynamics of the cryptocurrencies. Price forecast errors 
calculated by the MAPE for the BART and MLP models were on 
average 3.5 %, and for RF model — within 5 %. 
Computer experiments have confirmed the feasibility of using 
proposed ML-models for the short-term forecasting of financial time 
series. The constructed models and their ensembles can become the 
basis for the algorithms for automated trading systems for online 
trading. 

Keywords: machine learning, binary autoregressive tree model, 
regression and classification tree ensemble, neural network, short-term 
forecasting, cryptocurrency, financial time series. 

 
JEL Classіfіcatіon: C53, C63, G10 

 
Вступ 

Бурхливий розвиток і впровадження цифрових валют і тех-
нології блокчейн протягом останнього десятиріччя є однією із 
найсуперечливіших і найнеоднозначніших інноваційних техно-
логій сучасної глобальної економіки. Значні коливання курсової 
вартості криптовалют, а також юридична неврегульованість 
операцій з ними у більшості країн світу зумовило значні ризики 
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інвестицій у криптоактиви. Це привело до гострих дискусій щодо 
їх місця та ролі у сучасній економіці. 

Тому питання розробки адекватних методів і моделей про-
гнозування цін на криптовалюти є актуальними як для науко-
вої спільноти, так і для фінансових аналітиків, інвесторів і 
трейдерів. 

З методологічної точки зору можна виділити два принципо-
во різні підходи до вирішення задачі прогнозування курсової 
динаміки. Перший полягає у побудові причинно-наслідкової 
казуальної моделі, яка описує взаємозв’язок між курсовою вар-
тістю активу та іншими макроекономічними змінними. Інший 
підхід ґрунтується на аналізі спостережень досліджуваної змін-
ної, а для здійснення прогнозу використовуються моделі часо-
вих рядів. 

Аналіз останніх теоретичних і прикладних досліджень свід-
чить, що на цінову динаміку криптовалют впливають багато ла-
тентних чинників, при цьому ці ключові фактори (драйвери) ще 
недостатньо вивчені та ідентифіковані [1–4]. Переважна біль-
шість дослідників схиляється до думки, що на курсову вартість 
криптовалют не мають суттєвого впливу фундаментальні фак-
тори, а визначається вона співвідношенням між попитом і про-
позицією. 

Окрім цього, часові ряди криптовалюти характеризуються 
високим ступенем волатильності, нестаціонарністю та негаусів-
ськими законами розподілу [5]. Тому застосування традиційних 
методів прогнозування, що ґрунтуються на використанні казу-
альних моделей, побудованих в рамках відповідної теоретичної 
концепції, або класичних моделей часових рядів виявляється 
малоефективним. 

Останні два десятиріччя до задач прогнозування фінансово-
економічних часових рядів почали застосовуватись методи та 
алгоритми машинного навчання, які розробляються в рамках 
парадигми Data Science [6–8], а для трейдінгу почали використо-
вувати різноманітні автоматизовані торгові системи — боти, які 
побудовані на цих алгоритмах.  

При цьому головна увага дослідників була зосереджена  пе-
реважно на використанні таких методів, як нейронні мережі та 
регресії на опорних векторах (Support Vector Regression). За-
стосування цих методів виявилось ефективним для задач про-
гнозування як «традиційних» фінансових активів (фондових 
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індексів, курсової вартості акцій тощо) [9–13], так і для інно-
ваційних фінансових інструментів, зокрема, криптографічних 
валют [14–17]. 

Іншими потужними методами машинного навчання для задач 
прогнозування виявились дерева класифікацій і регресій та їх 
ансамблі (Classification and Regression Tree, C&RT), запропо-
новані Лео Брейманом з колегами [18, 19]. Необхідно заува-
жити, що моделі C&RT є ефективнішими для задач класифіка-
ції та регресії для випадку наявності у моделі пояснюючих 
змінних, але гірше пристосовані для роботи з часовими ряда-
ми [12]. 

У роботах [20, 21] запропоновано модель бінарного аворегре-
сійного дерева, що є узагальненням моделей C&RT для випадку 
скалярних часових рядів. Результати застосування цих моделей 
до задач прогнозування курсової вартості криптовалют показали 
їх більшу ефективність, ніж моделей часових рядів семейства 
ARIMA-ARFIMA.  

 
Мета і завдання дослідження 
Головною метою нашої роботи є побудова ефективної моделі 

короткострокового прогнозування динаміки курсів криптовалют 
з урахуванням результатів проведення порівняльного досліджен-
ня прогностичних властивостей алгоритму бінарного авторегре-
сійного дерева, штучних нейронних мереж та ансамблів регре-
сійних дерев.  

 
Виклад основного матеріалу 
Методологія машинного навчання 
Протягом останнього часу серед дослідників і фахівців фінан-

сового ринку все більшої популярності набуває новий напрям — 
машинне навчання (Machine Learning, ML), який знаходиться 
на стику математичної статистики, методів оптимізації та 
комп’ютерного моделювання, але має також і власну специфіку, 
обумовлену проблемами обчислювальної ефективності та перена-
вчання. Багато методів ML тісно пов’язані з видобутком інформа-
ції та інтелектуальним аналізом даних (Data Mining, DM) і розроб-
лялися як альтернатива класичним статистичним підходам. 

Головною відмінністю ML від класичного моделювання є те, 
що алгоритми самі інтерпретують дані, тобто немає методологіч-
ної необхідності проводити їх початкову декомпозицію. Залежно 
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від мети аналізу ці алгоритми самі «вибудовують» логіку моде-
лювання на основі наявних даних.  

Це дозволяє уникнути складного та тривалого предмодельно-
го етапу статистичної перевірки різноманітних гіпотез щодо дос-
ліджуваного процесу. У зв’язку з цим основна задача досліджен-
ня зводиться до перевірки здатності методів ML ефективно 
аналізувати часові ряди криптовалют (як скалярні, так і векторні), 
виявляти в них приховані паттерни та часові кореляції, що є ос-
новою для здійснення якісних прогнозів. 

Вся сучасна технологія ML побудована на концепції шаблону 
(паттерну), що відображає фрагменти багатоаспектних зв’язків 
аналізованих даних, зокрема закономірності, які характерні для 
певних їх наборів. Важливою особливістю ML є те, що методи, 
які використовуються для пошуку шаблонів, не передбачають 
апріорної структури даних, їх статистичних властивостей і типу 
взаємозв’язків. 

У рамках парадигми ML розроблено низку потужних підходів, 
методів та алгоритмів: нейронні мережі (Artificial Neural Network, 
ANN), метод опорних векторів (Support Vector Machine, SVM), 
дерева класифікацій і регресій (Classification and Regression Tree, 
C&RT), ансамблі дерев регресій і класифікацій (Random Forest, 
RF; Gradient Boosting, XGBoost), глибокі нейронні мережі та 
глибоке навчання (Deep Learning, DL), ядерні методи (Kernel 
Methods) тощо [6]. 

Серед методів машинного навчання найбільшої популярно-
сті одержали нейронні мережі різноманітної архітектури, зок-
рема мережі глибинного навчання. Численні емпіричні дослі-
дження свідчать про ефективність застосування ANN до задач 
розпізнавання образів, аналізу зображень і голосових повідом-
лень, машинного перекладу тощо. Їх усе частіше використо-
вують для аналізу та прогнозування часових рядів, зокрема у 
фінансовій сфері. У роботах [9, 10, 14] показано, що ANN ма-
ють кращі прогностичні властивості, ніж моделі часових рядів 
та інші алгоритми ML для задач прогнозування фінансових по-
казників. 

Іншим потужним класом моделей ML є дерева регресій і кла-
сифікацій та їх ансамблі. Але питанням застосування для задач 
аналізу часових рядів алгоритмам даної групи було приділено 
значно менше уваги, зокрема і в фінансовій сфері [12, 13]. 
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Кожен з цих методів і підходів має власні переваги та недолі-
ки. Беззаперечною перевагою зазначених методів є те, що вони: 

− не потребують жодних апріорних знань та/або припущень 
щодо вхідних даних; 

− мають високий рівень автоматизації, тобто математичний 
апарат для їх реалізації присутній у більшості програмних проду-
ктів з інтелектуального аналізу даних; 

− здатні опрацьовувати масиви різнорідних даних як кількіс-
них (метричних), так і якісних (категоріальних). 

Серед недоліків як ANN, так і C&RT, є їх схильність до пере-
навчання (overfitting) та велика кількість гіперпараметрів, що 
потребують налаштування. Перенавчання моделі призводить до 
того, що похибки прогнозу можуть суттєво зростати при застосу-
ванні моделі до нових (або при збільшенні вибірки) даних.  

Для ANN притаманна «непрозорість» функції, що описує за-
лежність між вхідними та вихідними нейронами, та значні витра-
ти часу на налаштування. Крім того, вибір архітектури мережі, 
кількості прихованих шарів, нейронів на кожному з них і функцій 
активації в загальному випадку є нетривіальною задачею. 

До головних недоліків моделей дерев регресії та класифікації 
відносять їх меншу точність для задач регресії (порівняно, на-
приклад, з ANN) та неоднозначність вибору кращого фінального 
дерева (для задачі прогнозу). Але їх перевагами є те, що вони є 
інтуїтивно зрозумілими та простими при візуалізації та інтерпре-
тації, тобто є прозорими для аналізу.  

Однак надто складні розгалужені дерева також важко підда-
ються змістовній інтерпретації, тому при їх використанні дово-
диться шукати компроміс між складністю дерева та його точніс-
тю. Ця проблема притаманна для переважної більшості ML 
алгоритмів. 

Що стосується алгоритму RF, який полягає у побудові ансам-
блю простих класифікаторів (дерев) та одержанні усередненої 
оцінки прогнозу кожного з дерев, які будуються на різних під-
множинах ознак та випадково обраних навчальних підвибірках 
даних, то він набагато менш схильний до перенавчання, проте з 
точки зору змістовної інтерпретації є не надто «прозорим». 

Ми будемо використовувати технологію машинного навчання 

з вчителем (supervise learning), тобто навчальна та тестова вибір-

ки містять класифікаційний набір прикладів. У нашому випадку 
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це значення прогнозу цільової змінної на один крок вперед (one 

step ahead forecast) Yt при відомих значеннях цільової змінної у p 

попередні моменти часу 
pttt YYY −−− ,...,, 21
 (рис. 1). 

f̂

1tY −


2tY −

ptY −

tŶ

 

Рис. 1. Модель чорної скриньки для здійснення прогнозу 

 
Таким чином, наша гіпотеза полягає у тому, що  

( ) ( ) ,,,,...,,,,...,, 11121 TtpYYYYFYYYYP tptptttt = −+−−−  (1) 

де ( ) ,F  — сімейство умовних розподілів імовірності, що 

представляють модель;   — вектор невідомих параметрів; T — 

кількість спостережень у вихідному часовому ряді (навчальній 

вибірці). 

При цьому функція гіпотези має вигляд: 

 ( ) .,,...,,ˆˆ
11 ttptptt YYYfY += −+−−  (2) 

Тобто в якості факторів або ознак (в ML термінології — «фіч», 

feature) ми використовуємо лише минулі значення цільової 

змінної. 
Для здійснення прогнозу динаміки криптовалют та порівняння 

прогностичних властивостей різних ML алгоритмів ми викорис-
тали три моделі: алгоритм бінарного авторегресійного дерева 
(Binary Auto Regressive Tree, BART), модель багатошарового пер-
септрона (Multilayer Perceptron, MLP) та модель ансамблю дерев 
регресії «випадковий ліс» (RF). 

Загальну схему проведення нашого дослідження представлено 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Концептуальна схема проведення дослідження 

 
Необхідно зауважити, що при застосуванні методів ML дово-

диться вирішувати проблему «bias-variance trade-off», яка полягає 
в тому, що при настроюванні параметрів моделі доводиться шу-
кати компроміс між похибкою прогнозу, зумовленою його змі-
щенням (Bias), та нестабільними значеннями параметрів (Var): 

( ) ( )( ) ( ) ( ) 2
2 ˆˆˆ ++=





 −= fVarfBiasYfYMYPE 2
ttt

, (3) 

де PE(Yt) — похибка прогнозу для довільного момену часу t; M(·) — 

оператор математичного сподівання; ( )tt YfY ˆ,  — точне значення 

часового ряду та його прогнозована оцінка, відповідно; Bias(·) — 

середнє зміщення прогнозу по усіх наборах даних; Var(·) — дис-

персія похибки, яка в загальному випадку залежить від кількості 

параметрів моделі та їх точності (дисперсії); σ2 — неусувна похибка. 
 
Модель бінарного авторегресійного дерева 
Бінарне авторегресійне дерево (BART) — модель дерева кла-

сифікації та регресії, на листях якого містяться авторегресійні 
моделі ARIMA [20, 21]. Ця модель є узагальненням стандартних 
моделей C&RT та адаптацією до задач прогнозування часових 
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рядів. BART поєднує класичний алгоритм C&RT [18] та стандарт-
ні авторегресійні моделі ARIMA Бокса-Дженкінса.  

У BART для аналізу часового ряду застосовується метод «ві-

конного» перетворення даних. Цільова змінна Yt в даному алго-

ритмі залежить від p попередніх значень досліджуваного часово-

го ряду pttt YYY −−− ,...,, 21 . 

Таке розділення вхідного простору на сегменти (рис. 3) дозво-
ляє побудувати для кожного з них власну (локальну) модель та 
представити кусково-задану функцію як дерево авторегресії в ін-
туїтивно наглядній формі. 

 

Рис. 3. Умовний приклад розбиття даних  
з двома лаговими змінними на підмножини 

 
При побудові BART кількість гілок (розгалужень) на кожному 

рівні дорівнює 2, оскільки будується бінарне авторегресійне де-
рево (тобто таке, яке має двох нащадків з кожного вузла). Процес 
побудови авторегресійного дерева виконується послідовно (іте-
раційно) та описується наступним алгоритмом [20, 21]. 

Етап 1. На першому кроці визначається порогове значення 
для розщеплення початкового (кореневого) вузла, яке береться як 

tY

1tY −

2tY −
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медіана Ме (другий квантиль Q50%) навчального ряду (вибірки) Y 
до моменту часу t (Yt) і розраховується за формулою: 

( ) ( )maxmin
%50 *5,0

tt
YYQYMe t +== ,  (4) 

де maxmin , 
tt

YY  — мінімальне та максимальне значення часового 

ряду Y до моменту часу t.  

Медіана часового ряду визначається як медіана розподілу реа-

лізації випадкової величини до моменту часу t. Для стаціонарно-

го ряду та ряду з симетричним розподілом ця величина не зале-

жить від моменту спостереження і тоді вибіркова медіана буде 

співпадати з середнім значенням усього часового ряду, тобто 

( ) YYMe t = .  

Авторегресійна оцінка дерева на першому рівні розбиття буде 
мати вигляд: 

 ( ) ( ) ( )1-tR
tt YIYMeYf = , (5) 

де R — простір даних піддерева (на першому кроці вся навчальна 

вибірка); ( )1t-R YI  — індикаторна функція простору, що набуває 

бінарних значень (фактично це набір правил потрапляння змінної 

Yt-1 у лівий або правий підпростори даних). На першому кроці 

весь часовий ряд за критерієм ( ) TtptYMeY t
t − :1  розбива-

ється на дві підмножини: 

( )  ( )  TtptYMeY:RYR,YMeY:RYR t
tt

t
tt == −−−− :   112111 . 

Етап 2. На другому кроці обирається одна з підмножин, одер-

жаних на першому кроці, яка також поділяється на дві частини. 

Визначається лагова змінна для розщеплення, наприклад t-kY , 

( )pk ,...,2,1 , та будуються спадкові лівий R1 і правий R2 підпро-

стори даних (для спрощення запису індекси номеру ітерацій ми 

опустили): 

    TtptY:RYR,Y:RYR ktktktkt == −−−− :   21 .   (6) 
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Тоді регресійна оцінка на наступному рівні розбиття набуває 
вигляду 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),
11

2

2

1

1

ktR
I

i
ktktR

I

i
kt

t YIY
N

YIY
M

Yf −−−− 







+








=   (7) 

де ( ) 11 , RYiI i
kt = − , ( ) 22 , RYiI i

kt = −  — множина індексів спостере-

жень ( )i
ktY − , що потрапляють у підпростори R1 та R2, відповідно;  

M, N — кількість елементів у цих підпросторах. Тут нижній індекс 

t–k характеризує лаг спостереження (предиктора), за яким буде 

здійснюватись розщеплення, а верхній індекс у дужках (i) — це 
номери спостережень ktY − Ttpt  : , що потрапляють у лівий R1 

і правий R2 підпростори даних після здійснення розщеплення. 
Фактично, регресійна оцінка (7) є середнім арифметичним 

спостережень, що потрапили у лівий і правий підпростори даних 
після здійснення розщеплення. 

Необхідно зауважити, що як у класичному алгоритмі Брейма-
на C&RT [18], так і його модифікаціях (наприклад, CHAID, 
С.4.5), незважаючи на його назву (дерево регресії та класифіка-
ції), насправді прогноз не здійснюється за допомогою регресійної 
моделі. В якості прогнозу обирається середнє арифметичне спос-
тережень, які потрапили у відповідний підпростір даних (атомар-
ний вузол-лист дерева, який не підлягає подальшому розщеплен-
ню). Тому в якості прогнозованого значення береться константа, 
одержана за формулою виду (7) (після виконання певної кількос-
ті кроків алгоритму).  

Отже, для використання класичного алгоритму C&RT та його 
модифікацій для задач прогнозування часових рядів необхідно 
будувати складні розгалужені дерева, намагаючись одержати на 
листках дерева невелику кількість однорідних спостережень. А 
це, як було зазначено вище, досить часто призводить до перена-
вчання моделі та, як наслідок, до значних похибок прогнозу на 
контрольній (або тестовій) вибірці, яку не було використано при 
оцінці параметрів моделі. 

Для подолання цього недоліку класичного алгоритму нами 
було запропоновано будувати на листках локальні авторегресійні 
моделі ARIMA, які здатні краще апроксимувати дані, що потра-
пили у певну підмножину (лист дерева) після виконання деякої 
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кількості кроків розбиття простору вхідних даних. Оцінкою кра-
щого розбиття за усією моделлю BART є найменша сума квадра-
тів різниць: 

( ) ( )( )
+=

−−−−=
T

pt
ptttt YYYfY

T
fR

1

2

21 ,...,,ˆ1ˆ ,      (8) 

де ( )f̂  — функція гіпотези (2). В алгоритмі BART в якості цієї 

функції нами було запропоновано обирати модель типу ARIMA. 
Етап 3. Для кожного вузла, одержаного на попередньому 

кроці, здійснюється пошук нового кращого розщеплення. Для 
цього задаються два аргументи: змінна Yt-k, k ϵ(1,2…, p), за якою 
буде здійснюватись розщеплення (сплітування), та порогове зна-
чення цієї змінної α.  

У дослідженні ми використовували в якості порогових зна-
чень квантилі відповідного емпіричного розподілу випадкової 
величини Y (значення, яке задана випадкова величина не переви-
щує з певною ймовірністю):  

( ).,,,,,, %90%75%60%50%40%25%10 QQQQQQQ        (9) 

З можливих на цьому кроці варіантів розщеплення обирається 
«краще» за прийнятим правилом. Ці процедури проводяться ана-
логічно алгоритму C&RT. Відмінність полягає в прийнятих пра-
вилах, критеріях оцінки та зупинці розщеплення. У BART запро-
поновано альтернативний критерій обрання кращого розщеплення 
(або критерій інформативності) на основі показника ентропії, 
оскільки це приводить до зменшення складності дерева. У даному 
алгоритмі визначається ентропійний інформаційний виграш. 

Вихідна ентропія всієї вибірки на першому кроці буде 

( )NMH ,ˆ . В якості функції ентропії ми використали ентропію 

Шенона (10). Вона характеризує кількість інформації (або, інши-
ми словами, ступінь невизначеності) щодо початкового поділу 
вибірки на два класи (підмножини), що здійснюється на першому 
етапі згідно порогу (4). Частотна ймовірність потрапляння певно-

го спостереження буде дорівнювати 
NM

M

+
 та 

NM

N

+
 для лівого 

R1 та правого R2 підпростору, відповідно. 
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На кожному кроці оцінюється ймовірність як частота відне-
сення деякого спостереження Yt-k, k ϵ(1,2…, p) для ,,...,1 Tpt +  

до певної підмножини (піддерева) і розраховується ентропія Ĥ  

l-ї підвибірки до здійснення розщеплення ( Yy l  ): 

 ( ) 








+
+

+
=

NM

n

NM

m
HnmH ,ˆ ,  (10) 

де m, n — кількість спостережень, які відповідають умовам належ-
ності підмножинам R1 і R2 для відповідного вузла до здійснення 
розщеплення за обраним предиктором ( )NnMm  , .  

Після здійснення l-го розщеплення в обраному вузлі за певним 
предиктором Yt-k 

(внаслідок чого ми отримаємо додаткову інфор-
мацію ϕ щодо приналежності певного спостереження відповід-

ному підпростору даних) ентропія підвибірки ll
Ry 11   буде 

( )nmH ,ˆ , а ймовірність появи об’єкта з цієї вибірки буде обчис-

люватись як 
NM

nm

+

+
. Аналогічно для вибірки 

ll
Ry 22   ентропія 

буде ( )nNmMH −− ,ˆ  з відповідною імовірністю 
( ) ( )

NM

nNmM

+

−+−
.  

Тут lR1  та lR2  — лівий і правий підпростори даних після здій-

снення l-го розщеплення, а 
l

y1  та 
l

y2  — множини спостережень 

( )i
ktY − , що потрапили у ці підпростори, 

lll
yyy = 21 . 

Таким чином, ентропія всієї вибірки після отримання інфор-
мації ϕ обчислюється за формулою 

( ) ( ) ( )nNmMH
NM

nmNM
nmH

NM

nm
nmH −−

+

+−+
+

+

+
= ,ˆ)(

,ˆ,ˆ .  (11) 

Вираз (11) показує ентропію вибірки після того, як стало відо-
мо, що при здійсненні розбиття певного вузла за умовою Yt-k ≤ α 
предиктор Yt-k виділив m спостережень із M і n спостережень із N. 
У такому разі зменшення ентропії складатиме 

( ) ( ) ( )nmHnmHy,IGain l
C ,ˆ,ˆ

−= , (12) 

що називається ентропійним інформаційним виграшем.  
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Тут перший доданок характеризує ентропію у батьківському 
вузлі, а другий (обчислений за (11)) є зваженою сумою ентропії у 
вузлах нащадках після розщеплення.  

Отже, вираз (12) характеризує зменшення вибіркової ентропії 
(або приріст інформації) до і після здійснення розщеплення в об-
раному вузлі за певним предиктором (в нашому випадку лаговою 
змінною Yt-k). 

Таким чином, для здійснення кожного наступного розщеплен-
ня обирається той вузол та лагова змінна (і, відповідно, порогове 
значення α), які забезпечать максимальне зменшення ентропії 
(12).  

Етап 4. На наступному кроці здійснюється оцінка «вартості» 
дерева, яка характеризує співвідношення між точністю апрокси-
мації та складністю (розгалуженістю) побудованого дерева.  

У BART вартість дерева визначається на основі критерію ран-

ньої зупинки. В якості такого критерію ми використовували роз-

ширений байєсівський інформаційний критерій (Extended 

Bayesian Information Criterion, EBIC), який мінімізує статистику 

( ) ( ) ( ) bTJfRTEBIC ln2lnˆln ++= ,   (13) 

де T — кількість прикладів навчальної вибірки; ( )fR ˆ  — серед-

ньоквадратична похибка (8); J — кількість параметрів налашту-

вання моделі; b — величина, яка характеризує складність моделі 

та дорівнює добутку розміру дерева (кількість розгалужень у де-

реві) на кількість лагових змінних (p).  

Таким чином у виразі (13) перший доданок — це значення ло-

гарифмічної функції середньоквадратичної похибки, а другий є 

штрафом за складність моделі. 
Етап 5. Розщеплення вузлів проводиться до тих пір, поки зна-

чення статистики EBIC зменшується. Якщо обране розщеплення 
ефективне за ентропійним інформаційним виграшем (12), то пот-
рібно його виконати та перейти знову до етапу 3 (розглянути інші 
неопрацьовані вузли). В іншому випадку побудоване дерево вва-
жається оптимальним, а процедура виконання алгоритму BART — 
завершеною. 

Оскільки кінцевою метою наведеного алгоритму є прогнозу-
вання, то на вузлах-листях нами запропоновано будувати стан-
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дартну авторегресійну модель класу ARIMA, яка є базовою галу-
зевою моделлю аналізу та моделювання часових рядів. 

Як у цілому для регресійних дерев C&RT, так і, зокрема, для 
BART, процедура спрощення (тобто ранньої зупинки розгалужен-
ня дерева) є важливішою, ніж для дерев класифікації. Це поясню-
ється тим, що дерева регресії, як правило, є складнішими та роз-
галуженішими, оскільки діапазон значень досліджуваного 
показника (наприклад, ціни криптовалюти) значно ширше, ніж 
для якісних (категоріальних) даних. 

 
Модель «випадкового лісу»  
Алгоритм випадкового лісу ґрунтується на побудові ансамблю 

класифікаційних (регресійних) дерев, кожне з яких утворюється з 
підвибірок вихідної навчальної вибірки з використанням беггінгу 
(скорочення від «bootstrap aggregating») [19]. Беггінг — це метод 
створення ансамблю моделей на основі різних випадкових вибі-
рок з вихідного набору даних. Вибірки формуються рівномірно із 
заміною і називаються підсилюючими вибірками (bootstrap 
samples) [6]. 

Ефективність беггінгу досягається завдяки тому, що базові ал-
горитми, які пройшли навчання на різних підвибірках, будуть 
суттєво відрізнятись один від одного, при цьому їхні помилки 
взаємно компенсуються при «голосуванні». А також за рахунок 
того, що об’єкти-викиди (аномальні спостереження, стрибки ча-
сового ряду) можуть не потрапляти до деяких навчальних під-
вибірок. 

Беггінг особливо корисний у поєднанні з деревоподібними 
моделями, які є чутливими до зміни навчальних даних. В алго-
ритмі RF беггінг поєднується з методом випадкових підпросто-
рів, коли кожне дерево будується за різними випадково обраними 
підмножинами ознак (фіч), які називаються вибірками підпрос-
тору (subspace sampling). 

Метод випадкових підпросторів дозволяє знизити корельова-
ність між деревами та уникнути перенавчання, оскільки базові 
алгоритми навчаються на різних підмножинах ознак, які також 
обираються випадковим чином. 

У результаті, різноманіття ансамблю буде ще більшим, при 
цьому зменшується час його налаштування, оскільки кожне з 
дерев можна навчати паралельно. Одержаний у такий спосіб 
ансамбль називається випадковим лісом (random forest, RF). 
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RF метод застосовується як для задач класифікації, так і для 
регресії, крім цього за допомогою RF також можна проводити 
відбір предикторів і пошук відхилень при аналізі даних.  

Значення прогнозу з використанням алгоритму RF знаходить-
ся шляхом усереднення прогнозів, одержаних кожним деревом 
ансамблю (або «голосуванням» дерев для задач класифікації). На 
відміну від окремих дерев, цей алгоритм набагато менше схиль-
ний до перенавчання та дає більш чутливу (гнучку) границю 
прийняття рішень. 

 
Модель нейронної мережі 
В якості моделі ANN ми використали найпростішу та найпо-

ширенішу архітектуру багатошарового персептрона з одним 
вхідним шаром нейронів, одним прихованим шаром і вихідним 
шаром, що містить один вихід — оцінку прогнозу досліджувано-
го часового ряду на один крок (рис. 4). 

Незважаючи на таку просту архітектуру, згідно з теоремою 
Колмогорова внаслідок використання суперпозиції нелінійних 
функцій активації на прихованому та вихідному шарах мережі 
можна виявити складні нелінійні паттерни в даних і змоделювати 
з достатньою точністю невідому нелінійну функцію досліджува-
ного часового ряду. 
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Рис. 4. Модель тришарового персептрона 
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Значення виходу мережі залежать від її конфігурації, вагових 
коефіцієнтів міжнейронних зв’язків та функцій активації нейро-
нів прихованого та вихідного шарів: 

 , (14) 

де ( ) gf ),(  — функції активації нейронів прихованого та вихід-

ного шару, відповідно; wi — ваги зв’язків між i-им нейроном 

прихованого шару та виходом мережі; ωji — ваги зв’язків між  

j-им нейроном вхідного та i-им нейроном прихованого шарів;  

b0, bi — зміщення (bias) нейронів вихідного та прихованого 

шарів. 
У процесі навчання MLP, яке полягає у знаходженні вагових 

коефіцієнтів (синаптичних ваг), використовується функція по-
хибки (error or cost function), що визначає різницю між цільовою 
змінною та виходом мережі (аналогічно до (8)). Пошук мінімуму 
функції похибки здійснювався за допомогою методу градієнтно-
го спуску (gradient descent), втіленого в алгоритмі зворотного 
поширення похибки (back-propagation algorithm). 

 
Статистична база дослідження 
Для чисельної реалізації моделей короткострокового прогно-

зування динаміки криптовалют з використанням алгоритмів 
BART, RF і MLP було обрано часові ряди щоденних котирувань 
трьох найбільш капіталізованих (станом на 21.08.2019) криптова-
лют: біткоіна (BTC), ефіріума (ETH) та ріпла (XRP). Вибірка 
даних складає 1482 спостереження за період з 01.08.2015 по 
21.08.2019 за інформацією сервісу Yahoo Finance [22].  

Для аналізу було обрано ціни закриття, які було взято як в 
абсолютному вираженні, так і в натуральних логарифмах, що до-
зволяє стабілізувати варіативність (дисперсію) досліджуваних 
рядів (рис. 5).  

Перші 1392 спостереження для побудованих нами моделей 
було розділено у співвідношенні 80 % на 20 % між навчальною та 
тестовою вибіркою та використано для оптимізації структури і 
параметрів моделей, а останні 90 спостережень було зарезерво-
вано для оцінки якості прогнозу на незалежних даних. 
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Емпіричні результати 
Оскільки усі три типи моделей для здійснення прогнозу вико-

ристовують лише минулі спостереження досліджуваного часового 
ряду, то одним із головних завдань їх ідентифікації є вибір глиби-
ни лагу p. Згідно з результатами багатьох емпіричних досліджень, 
для «традиційних» фінансових активів (фіатних валют, фондових 
та товарних індексів, курсів акцій тощо), які торгуються протя-
гом п’яти днів на тиждень, існує циклічний лаг, який є кратним 5, 
якщо використовувати щоденні спостереження [10, 11]. 

 

 

Рис. 5. Динаміка щоденних цін закриття BTC, ETH та XRP  
за період 1.08.2015 — 21.08.2019 (дол. США, логарифмічна шкала) 

 
Оскільки криптовалюти торгуються у режимі 24/7, то цілком 

очікуваним буде наявність сезонного лагу, кратного 7 дням. 
Проведення кореляційного аналізу із використанням автокоре-
ляційної та часткової автокореляційної функції підтверджує 
нашу гіпотезу: для усіх трьох досліджуваних коінів наявні ста-
тистично-значущі кореляції на лагах 7, 14, 21, 28, окрім цього 
існують кореляції і на деяких інших лагах. Схожі результати 
одержано, зокрема, у роботах [5, 17].  

Для здійснення короткострокового прогнозу ми тестували 3 
класи моделей (BART, RF, MLP) з різною глибиною лагу 
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p = 7, 14, 21 для кожної з криптовалют. Модельні розрахунки для 
MLP і RF проводились у пакеті Satistica 8.0, а для реалізації алго-
ритму BART було використано MS Azure Machine Learning Studio 
із застосуванням R-скрипту. 

Згідно з прийнятою нами гіпотезою щодо глибини лагу в яко-
сті моделей MLP ми тестували такі архітектури:  

− із 7 вхідними та від 4 до 12 нейронів прихованого шару;  
− із 14 вхідними та від 5 до 15 нейронів прихованого шару; 
− із 21 вхідними та від 6 до 21 нейронів прихованого шару. 
В якості функцій активації було обрано такі найпоширеніші 

функції, як логістична, гіперболічний тангенс, експоненційна та то-
тожна (лінійна). Навчання мереж для кожної з криптовалют і різних 
значеннях лагу (кількості вхідних нейронів) проводилось протягом 
100 епох, з яких для кожного випадку обиралось п’ять кращих (з 
точки зору мінімальної похибки PE (3) на тестовій вибірці та відпо-
відності залишків моделі нормальному розподілу) архітектур.  

Остаточний прогноз для кожної з криптовалют було одержано 
як розрахунок ансамблю мереж, тобто середньоарифметичне 
п’яти відповідних кращих моделей MLP. 

Для реалізації RF ми встановили такі метапараметри: загальна 
кількість дерев 200, максимальна глибина дерева 10, кількість 
предикторів у кожному дереві — 3, 5, 7 для моделей RF-7, RF-14 
та RF-15, відповідно. 

Для реалізації BART було обрано максимальну глибину дерева 
15, а мінімальна кількість прикладів (спостережень) у вузлі до-
рівнювала 20. Розрахунки було здійснено як для абсолютних зна-
чень цін, так і для їх логарифмів.  

Для оцінки точності прогнозу ми скористались такими метри-
ками, як середня абсолютна процентна похибка (Mean Percentage 
Absolute Error, MAPE) та середньоквадратична похибка (Root 
Mean Square Error, RMSE), що розраховуються за формулами:  
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Cлід зазначити, що показник RMSE можна застосувати тільки 
для оцінки якості різних прогнозів для одного фінансового ін-
струменту (часового ряду). Він надає інформацію про величину 
похибки, але не про те, наскільки ця похибка велика у порівнянні 
з реальним значенням котирування. На відміну від RMSE, MAPE 
у процентах дозволяє оцінити ефективність прогнозів як окремих 
моделей, так і їх ансамблів для різних активів і порівнювати їх 
між собою. 

Необхідно зауважити, що точність прогнозу за метриками (15) 
для логарифмів цін досліджуваних часових рядів виявилась у 
цілому не вищою, ніж для абсолютних значень цін. Цей факт 
підтверджує тезу про значно меншу чутливість алгоритмів ML, 
зокрема моделей нейронних мереж, регресійних дерев і їх ансам-
блів до статистичних властивостей досліджуваних рядів, ніж кла-
сичних статистичних та економетричних методів. 

На рис. 6–8 наведено остаточні результати прогнозування ди-
наміки абсолютних значень цін досліджуваних криптовалют на 90-
денний часовий горизонт, який здійснювався за технологією одно-
крокового прогнозу без переналаштування параметрів моделей. 

 

 

Рис. 6. Прогноз динаміки BTC (лаг p=14) 
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Рис. 7. Прогноз динаміки ETH (лаг p=21) 
 

 

Рис. 8. Прогноз динаміки XRP (лаг p=14) 
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Безпосередній аналіз графіків дозволяє зробити висновок про 
в цілому достатньо адекватне слідування моделей реальним да-
ним, враховуючи складну осцилюючу динамічну поведінку дос-
ліджуваних рядів, при цьому для BTC простежується наявність 
зростаючої тенденції, а для ETH та XRP — навпаки. 

Також можна побачити, що всі моделі, незважаючи на в ціло-
му адекватне врахування наявних тенденцій динаміки криптова-
лют, демонструють певне запізнення щодо реальних даних.  

Підсумкові результати оцінки точності прогнозу на 90 днів за 
усіма моделями для досліджуваних рядів наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУ 

Модель 
BTC ETH XRP 

MAPE, % RMSE MAPE, % RMSE MAPE, % RMSE 

Глибина лагу p=7 

BART-7 3,71 535,2 3,39 11,74 3,07 0,0154 

RF-7 7,11 971,9 7,44 21,8 3,94 0,0196 

MLP-7 3,69 529,8 3,53 12,17 3,07 0,0153 

Глибина лагу p=14 

BART-14 3,83 541,9 3,37 11,86 3,42 0,0167 

RF-14 5,6 756,9 6,48 19,82 4,08 0,0203 

MLP-14 3,95 559,1 3,51 12,16 3,41 0,0162 

Глибина лагу p=21 

BART-21 3,94 558,5 3,69 12,55 3,83 0,0183 

RF-21 5,54 739,3 4,52 14,55 3,92 0,0212 

MLP-21 4,28 610,8 3,84 13,17 2,98 0,0151 

 
Як свідчать результати моделювання, наведені в табл. 1, точ-

ність прогнозу як алгоритму BART, так і MLP виявилась значно 
вищою для усіх лагів і рядів, ніж для алгоритму RF. Порівняно 
невисока точніcть прогнозування RF може бути обумовлена тим, 
що для його ефективної реалізації необхідне використання знач-
но більшої кількості факторів. Можна побачити, що точність RF 
зростає при збільшенні глибини лагу. 
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Що стосується порівняння ефективності MLP і BART, то як 
свідчать дані рис. 6–8 та табл. 1, ці моделі показали точність од-
ного порядку: найменша похибка для BTC склала 3,69 % (модель 
MLP), для ETH — 3,37 % (BART), для XRP — 2,98 % (MLP).  

Дещо неочікуваною виявилось незначне зменшення точності 
як MLP, так і BART (принаймні для BTC та ETH) при збільшенні 
глибини лагу. На нашу думку, це може бути пов’язано з пере-
навчанням зазначених моделей. 

 
Висновки та перспективи подальших досліджень 
Одержані нами результати моделювання короткострокової 

динаміки криптовалют дозволяють зробити висновок щодо ефек-
тивності використання для вирішення подібних задач методів та 
алгоритмів машинного навчання, зокрема, моделей нейронних ме-
реж, регресійних (авторегресійних) дерев та їх ансамблів. Згідно з 
результатами проведеного дослідження, ці моделі дозволяють зро-
бити короткостроковий прогноз із похибкою в межах 3–4 %.  

При цьому необхідно зауважити, що ми використовували ли-
ше мінімальний набір даних — тільки лагові значення досліджу-
ваних рядів (цін закриття). Точність прогнозу можна підвищити, 
якщо використовувати більш повний дата сет, наприклад, вклю-
чити до моделей такі фактори, як ціни відкриття, максимальна, 
мінімальна та середня ціна, обсяг торгів тощо. Окрім цього мож-
на використовувати також різноманітні індекси, осцилятори, зок-
рема плинні середні різних порядків, що враховують динаміку 
тренду. 

Щодо використання для задач прогнозування фінансових часо-
вих рядів моделей нейронних мереж, то в цій роботі ми застосува-
ли просту модель мережі персептронного типу з одним прихова-
ним шаром. Використання мереж із більш складною архітектурою: 
рекурентних, самоорганізованих, глибинного навчання тощо має 
також підвищити точність прогнозних розрахунків. 

Підсумовуючи, зауважимо, що, на наш погляд, перспективним 
напрямом розвитку технологій прогнозування фінансових часо-
вих рядів є побудова комбінованих деревоподібних моделей і 
нейронних мереж, зокрема ансамблів моделей типу випадкового 
лісу, в якому в якості атомарних дерев використовують моделі 
BART, при цьому в якості елементарних предикторів у деревах 
типу BART можна використати замість регресій (авторегресій) 
мережі персептронного типу. 
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У статті проведено дослідження з пошуку найефективнішого під-
ходу до попередньої обробки характеристичних ознак позичаль-
ників з метою підвищення точності передбачення дефолтів за 
кредитними зобов’язаннями. Проаналізовано три основних спо-
соби подання даних на входи моделей кредитного скорингу: за-
стосування початкових пояснюючих змінних без трансформації, 
переведення категоріальних характеристик у набір фіктивних 
змінних, біннінг показників із розрахунком вагомості ознаки 
(WOE) для кожної категорії. 
Для отримання висновків щодо систематичного впливу цих під-
ходів було проведено по 10 повторюваних ітерацій з побудови 
нейромережевих моделей персептронного типу за кожним із цих 
трьох способів підготовки вхідних факторів. Кожна скорингова 
модель оцінювалась за широким набором показників інтеграль-
ної та точкової ефективності. 
Результати проведених експериментів засвідчили практично за 
всіма критеріями перевагу запропонованого автором методоло-
гічного підходу до попередньої обробки даних шляхом розбиття 
кількісних змінних на категорії із забезпеченням тренду їх пока-
зників вагомості ознаки та дотриманням обмежень на обсяг спо-
стережень у кожній групі.  

Ключові слова: скорингова модель, нейронна мережа, кредито-
спроможність, біннінг, вагомість ознаки (WOE), інформаційна 
значущість (IV), коефіцієнт Джині. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ТРАНСФОРМАЦИИ ДАННЫХ  

В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛЕЙ  
КРЕДИТНОГО СКОРИНГА 

 

Ю. В. Клебан 
Магистр по экономической кибернетике,  

преподаватель кафедры экономико-математического  
моделирования и информационных технологий  

Национальный университет «Острожская академия» 

© Ю. В. Клебан, 2019 



Дослідження способів трансформації… Ю. В. Клебан 

95 

ул. Семинарская, 2, г. Острог, Ровенская обл., 35800, Украина 
yuriy.kleban@oa.edu.ua 

 
 

В статье проведено исследование, посвященное поиску наиболее 
эффективного подхода к предварительной обработке характери-
стических признаков заемщиков с целью повышения точности 
предсказания дефолтов по кредитным обязательствам. Проана-
лизированы три основных способа представления данных на 
входы моделей кредитного скоринга: применение исходных 
объясняющих переменных без трансформации, преобразование 
категориальных характеристик в набор фиктивных переменных, 
биннинг показателей с расчетом весомости признака (WOE) для 
каждой категории. 
Для получения выводов относительно систематического влия-
ния данных подходов было проведено 10 повторяющихся итера-
ций с построением нейросетевых моделей персептронного типа 
на основе каждого из этих трех способов подготовки входных 
факторов. Все скоринговые модели оценивались по широкому 
набору показателей интегральной и точечной эффективности. 
Результаты проведенных экспериментов продемонстрировали 
практически по всем критериям преимущество предложенного 
автором методологического подхода к предварительной обра-
ботке данных путем разбиения количественных переменных на 
категории с обеспечением тренда их показателей весомости 
признака и соблюдением ограничений по объему наблюдений в 
каждой группе. 

Ключевые слова: скоринговая модель, нейронная сеть, кредито-
способность, биннинг, весомость признака (WOE), информацион-
ная значимость (IV), коэффициент Джини. 
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The article highlights a study on the search for the most effective 
approach to pre-processing the characteristics of borrowers in order 
to improve the accuracy of predicting defaults on credit obligations. 
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Three main ways of providing data to the inputs of credit scoring 
models are analyzed: the use of the initial explanatory variables 
without transformation, the conversion of categorical characteristics 
into a set of dummy variables, binning the indicators with the 
calculation of the weights of evidence (WOE) for each category. 
To obtain conclusions about the systematic impact of these approaches, 
10 repeated iterations were carried out with the construction of 
perceptron-type neural network models based on each of these three 
methods of preparing input factors. All scoring models were evaluated 
by a wide range of indicators of integrated and point efficiency. 
The results of the experiments showed by almost all criteria the 
advantage of the methodological approach proposed by the author for 
preliminary data processing by dividing quantitative variables into 
categories, ensuring the trend in values of their weights of evidence and 
observing restrictions on the volume of observations in each group. 

Keywords: scoring model, neural network, creditworthiness, binning, 
weight of evidence (WOE), informational value (IV), Gini coefficient. 

 
JEL: C45, C51, C52, C53 

 
І. Вступ 

Складна геополітична та економічна ситуація в Україні з 2014 
року призвела до ліквідації та реорганізації більше половини 
комерційних банків [1]. За даними Національного банку України 
частка непрацюючих кредитів на балансах банків протягом 
останніх років стабільно перевищує 50 %. Щоправда, вона по-
ступово знижується, але лише завдяки статистичному ефектові 
від зростання загального портфеля [2, с. 5]. За часткою не-
працюючих кредитів українські банки лідирують у світі: на 
1 квітня 2019 року вона становила 51,7 % кредитного портфеля 
платоспроможних банків [2, с. 17]. 

Кредитний ризик є найбільш значущим з усіх банківських ри-
зиків, що визначається Національним банком України в норма-
тивному документі [3] як «наявний або потенційний ризик для 
надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сто-
рони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої 
фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на 
себе зобов’язання». Його значущість зумовлена тим, що кредитні 
операції є основним напрямком діяльності банків. Це підтвер-
джується статистичними даними [4], за якими частка доходів від 
кредитування в останні роки стабільно перевищує 2/3 загального 
доходу по банківській системі. Таким чином, кредитний ризик, у 
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результаті його реалізації, може нести за собою найбільші збитки 
і найнегативніші наслідки порівняно з іншими ризиками банків-
ської діяльності. 

З метою недопущення зростання проблемної кредиторської 
заборгованості та подальшого виникнення негараздів у самої 
кредитної установи виникає потреба в проведенні процедур оцін-
ки надійності позичальника на різних етапах кредитного циклу. 
Суттєвого підвищення ефективності процесу оцінки кредитних 
ризиків, збільшення швидкості та якості обслуговування клієнтів, 
а також зменшення вартості операційних послуг можна досягти 
за рахунок впровадження механізму скорингової оцінки в системі 
підтримки прийняття рішень з управління кредитною діяльністю 
комерційного банку.  

У контексті інструментарію управління кредитним ризиком 
скоринг на основі інтегрального показника (скорингового балу) 
дозволив здійснити впорядкування та розбиття на класи пози-
чальників за рівнем кредитоспроможності на основі множини їх 
характеристик, інформації про кредит та інших факторів, що мо-
жуть здійснювати вплив на спроможність виконання зобов’язань 
за кредитним договором. Швидкому поширенню скорингу спри-
яли масовість, ідентичність споживчого кредитування та обме-
жений час на оцінку ризиків. У результаті скоринг став найпо-
ширенішим інструментом оцінки кредитного ризику позичаль-
ників і залишається таким по сьогоднішній день [5, с. 38–55]. 

Адекватне оцінювання кредитоспроможності клієнтів бан-
ківських установ передбачає пошук механізмів підвищення ефек-
тивності скорингових моделей. Одним із головних напрямів у 
вирішенні цього завдання стає забезпечення адекватного враху-
вання найрізноманітнішої інформації щодо позичальника, що 
визначатиме ризик його дефолту за зобов’язаннями. Оскільки 
рівень кредитоспроможності позичальника обумовлюється як 
кількісними факторами, так і якісними, то важливо передбачити 
ефективну обробку в тому числі таких характеристик, як форма 
власності, пов’язані особи для юридичних осіб, або ж стать, рі-
вень освіти, посада та ін. для фізичних осіб, щоб на їх основі мо-
жна було будувати різноманітні скорингові моделі. Для отриман-
ня можливості врахування у скорингових моделях якісних 
показників виникає потреба в їх перетворенні у кількісну форму. 

Одним з варіантів вирішення цього завдання є застосування 
підходу, коли певним характеристикам якісної змінної надаються 
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номерні позначення: 0, 1, 2… Наприклад, такий показник, як 
«Освіта», може приймати значення: «незакінчена середня» — 1; 
«середня» — 2; «середньотехнічна» — 3, «вища» — 4 тощо. Од-
нак за такого кодування може виникати некоректне впорядку-
вання категорій, адже автоматично встановлюється, що позича-
льники з середньотехнічною освітою отримують нижчу кількісну 
оцінку, ніж з вищою освітою. Якщо подібним чином здійснити 
нумерацію регіонів країни, то такий підхід взагалі стає беззмісто-
вним — кількісне значення одного регіону в кінці алфавіту може 
у десятки разів перевищувати номер регіону на початку списку, 
що взагалі нічого не означає з огляду на оцінку ризиковості кре-
дитної поведінки його мешканців. Тож подібний підхід до пере-
ведення якісних змінних у числа є некоректним.  

Інший підхід до кодування якісних характеристик базується 
на застосуванні фіктивних змінних, який полягає у позначенні 
належності досліджуваного об’єкта до певної категорії якісного 
показника бінарною маскою. Тобто, наприклад, характеристика 
«Освіта» може бути представлена сімома бінарними фіктивними 
змінними, кожна з яких вказуватиме належність позичальника до 
відповідної категорії. Зокрема, для позичальника з вищою осві-
тою фіктивна змінна, що відповідає категорії «вища», матиме 
значення «1», а у шести інших категорій — «0». Звісно, для коду-
вання семи класів якісного показника буде достатньо і шести фік-
тивних змінних, проте практично для всіх характеристик (як якіс-
них, так і кількісних) додається ще клас з пропущеними 
значеннями «NULL» (коли в базі даних відсутня інформація за 
цим показником щодо певного позичальника). При цьому важли-
во розуміти, що із збільшенням кількості якісних характеристик 
за такого підходу зростатиме кількість фіктивних бінарних змін-
них. До того ж, переважна більшість їх значень дорівнюватиме 
нулю. Тому подібне розширення бази даних і кількості факторів 
суттєво ускладнюватиме процес побудови скорингових моделей і 
знижуватиме їх ефективність. 

Метою цієї статті є удосконалення підходу до трансформації 
даних за рахунок категоризації факторів моделей кредитного 
скорингу, призначенням якого є підвищення точності ідентифі-
кації неплатоспроможності позичальників. 

Проведене у роботі дослідження розширює наявний апарат 
методів попередньої обробки даних і формування категоріальних 
змінних для задач моделювання бінарних показників. 
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ІІ. Проблеми трансформації даних у скорингових моделях 
З метою категоризації показників (розбиття множини значень 

кількісних змінних на інтервали та переведення якісних змінних 
у числову форму) було вирішено скористатись загальноприйня-
тим у скорингу підходом, що ґрунтується на розрахунку показ-
ника вагомості ознаки WOE (Weight Of Evidence), який для кож-
ної підгрупи (категорії) позичальників визначає узагальнену 
кількісну оцінку їх кредитної поведінки. Така оцінка базується на 
обчисленні часток поганих угод (за якими був оголошений де-
фолт) і хороших (закритих згідно умов договору) за кожною 
підгрупою показника відносно загальної кількості поганих і 
хороших угод, відповідно, з подальшим розрахунком WOE за 
формулою: 











=

i

i
i

G
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де Bi — відношення кількості поганих угод у i-й категорії до за-

гального числа поганих угод у вибірці; Gi — частка хороших 

угод за i-ю категорією відносно їх загальної кількості; k — кіль-

кість підгруп (категорій) змінної. 
У спеціалізованій літературі [6, 7] рекомендується WOE роз-

раховувати не тільки для якісних показників, але й для кількісних, 
попередньо здійснивши розбиття усієї множини значень відпові-
дного показника на інтервали. І вже для кожного такого і-го інте-
рвалу розраховується власне WOEi. 

У принципі, такий підхід має логічне підґрунтя. Адже не мо-
жна однозначно стверджувати, що, скажімо, заробітна плата у 
30 тис. грн вказує на значно менший кредитний ризик позичаль-
ника порівняно з тим, хто зазначив у кредитній заявці зарплату 
6 тис. грн. По-перше, для отримання кредиту в умовах українсь-
кої дійсності зацікавлена особа може отримати практично будь-
яку довідку по заробітній платі (хоча зазвичай навіть такої довід-
ки не потрібно), тож високі її показники не гарантують, що вона є 
дійсно такою. По-друге, поширеною є практика штучного зани-
ження рівня офіційної зарплатні в комерційних організаціях з 
метою зменшення податкових відрахувань (при високому рівні 
доходу, що особа отримує на руки). Таким чином, категорія по-
зичальників із зарплатою у 6 тис. грн може виявитись навіть на-
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дійнішою, ніж позичальники із заявленими надвисокими дохода-
ми. І специфіку поведінки кожної з таких підгруп дозволить ви-
явити саме розрахунок показників WOE. Натомість, оперування 
моделі з початковими значеннями 30 тис. грн та 6 тис. грн вказу-
вало б на п’ятикратну перевагу першого позичальника з відпо-
відним нарахуванням скорингового балу, що далеко не завжди 
відповідає логіці економічних процесів. 

Також варто зазначити, що WOE розраховується як для різних 
категорій якісного показника чи інтервалів кількісного показника, 
так і для окремої категорії, відповідної пропущеним даним. Та-
ким чином, застосування WOE надає можливість зробити модель 
універсальною, тобто такою, яку можна використовувати за будь-
якого наповнення даних щодо характеристик позичальників. На 
додаток до цього, при розрахунку WOE здійснюється переведен-
ня якісних і кількісних показників різної розмірності до нормалі-
зованих числових значень, придатних для побудови скорингових 
моделей будь-якого типу. 

Згідно з дослідженням Дж. Германа [8] переваги застосування 
показника WOE при побудові скорингових моделей полягають, 
насамперед, у можливості: 

1) ефективної обробки моделлю пропущених значень змінних 
(оскільки часто у базах даних кредитних організацій різні позича-
льники характеризуються різними наборами показників, то без цієї 
властивості доводиться або відкидати спостереження, або видаля-
ти пояснюючі змінні, що суттєво звужує застосовність моделі); 

2) виключення впливу екстремальних викидів на якість моде-
лі, що підвищує її стійкість і робастність; 

3) приведення всіх вхідних змінних до однієї розмірності (для 
певних типів економіко-математичних моделей це є суттєвим, 
оскільки дозволяє нівелювати надмірний вплив окремих показ-
ників на результат розрахунків). 

Для оцінювання ефективності розбиття змінної на категорії та 
визначення загальної прогностичної сили категоризованого фак-
тора (якісної чи кількісної характеристики, переведеної у катего-
рії з розрахунком відповідного WOE) застосовується показник 
інформаційної значимості IV (Information Value) [6, 9, 10]: 

( )
=

−=
k

i

iii WOEGBIV
1

. (2) 
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Чим вищою є інформаційна значимість предиктора, тим силь-
нішою є залежність від нього вихідної змінної. Коефіцієнти IV, 
отримані в результаті розрахунку (2), за [6, 9] інтерпретуються 
таким чином:  

- IV < 0,02 — характеристика не має прогностичної сили; 
- 0,02 ≤ IV < 0,1 — слабка прогностична сила; 
- 0,1 ≤ IV < 0,3 — середня прогностична сила; 
- 0,3 ≤ IV < 0,5 — висока прогностична сила; 
- 0,5 ≤ IV — відмінна прогностична сила категоризованої 

змінної. 
Проте існують й інші погляди на інтерпретацію рівня інфор-

маційної значимості. Наприклад, за Н. Сіддікі [7] категоризовані 
змінні, для яких IV перевищує 0,5, мають бути перевірені на зави-
щення прогностичної сили (overpredicting). Їх слід або виключити 
з процесу моделювання, або використовувати з обережністю. 

Проблемною ділянкою побудови моделі кредитного скорингу 
є створення ефективної процедури розбиття множини значень 
кожної з кількісних характеристик на категорії, що б забезпечу-
вало підвищення точності класифікації позичальників за рівнем 
їх надійності. Ця процедура дає можливість посилити робастність 
моделі (її стійкість до випадкових збурень і похибок у даних) та 
одночасно збільшити її адекватність, адже об’єднання дискрет-
них значень змінних у категорії дозволяє виключити негативний 
вплив екстремальних викидів, замінюючи їх оцінками система-
тичного впливу категорії на результуючий показник. Процес ка-
тегоризації вхідних змінних (або розбиття кількісних змінних на 
категорії) у скорингу ще називається біннінгом (англ. binning) [6].  

Розробка ефективного алгоритму біннінгу зводиться до 
розв’язання задач визначення оптимального числа категорій та їх 
діапазонів для кожної з кількісних пояснюючих змінних. Загаль-
ноприйнятим правилом при розв’язанні цих задач є те, що кожна 
категорія має об’єднувати множину сусідніх значень показника з 
однаковими властивостями відносно їх впливу на кредитоспро-
можність клієнта. Даному питанню була присвячена низка віт-
чизняних і закордонних публікацій, короткий аналіз яких пода-
ється нижче. 

У статті А.С. Сорокіна [6] описано процес побудови скоринго-
вої моделі, починаючи з поділу даних на тестову та навчальну 
вибірки та закінчуючи оцінкою параметрів моделі. Також детально 
описано процедуру біннінгу кількісних змінних із розрахунком 



НЕЙРО-НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ 2019, № 8 

102 

показників вагомості ознаки WOE та інформаційної значимості IV. 
Під час поділу змінних на категорії Сорокін керується:  

• максимізацією показника інформаційної значимості змінної 
IV як критерію оптимальності біннінгу; 

• необхідністю розбиття множини значень кількісного показ-
ника на категорії, які б забезпечували зростаючий або спадаючий 
тренд WOE при переході від однієї категорії до іншої; 

• доцільністю об’єднання категорій з близькими значеннями 
вагомості ознаки WOE для посилення тенденції її зростання або 
спадання; 

• потребою в забезпеченні суттєвого перепаду значень WOE у 
різних категоріях; 

• обмеженням максимальної кількості категорій до 50. 
На доцільності забезпечення суттєвої різниці WOE при пере-

ході від однієї категорії до іншої також було наголошено у дже-
релі [8], де Дж. Херманом проаналізовано три способи біннінгу:  

• встановлення інтервалів категорій однакової довжини на 
множині можливих значень показника;  

• поділ на категорії з однаковою кількістю прикладів; 
• посилення різниці значень WOE між сусідніми категоріями. 
У роботі [7] Н. Сіддікі пропонує такі базові рекомендації щодо 

проведення біннінгу: 
• пропущені значення показника мають входити в окрему ка-

тегорію; 
• кожна категорія повинна містити не менше 5 % вибірки; 
• кількість надійних чи ненадійних угод у категорії не мають 

дорівнювати 0. 
У роботі Н.Б. Палкіна та В.В. Афанасьєфа [11] досліджено про-

блему оптимального квантування (укрупнення вже утворених кате-
горій) для підвищення точності бінарних класифікаторів. У процесі 
проведення експерименту вдавалось збільшити точність класифікації 
при значній втраті інформаційної значимості змінних. Такий резуль-
тат ставить під сумнів роль показника інформаційної значимості 
IV як критерію ефективності категоризації пояснюючих змінних. 

Питання оптимізації процедури біннінгу розкрито не лише у 
наукових працях, але й висвітлюється у дослідницьких оглядах і 
патентах аналітичних компаній і вендорів спеціалізованого про-
грамного забезпечення. Зокрема, компанія FICO, яка є «законодав-
цем» в області конструювання скорингових карт, надає ряд реко-
мендацій до проведення категоризації кількісної змінної [12]: 
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• кожна категорія має містити достатньо елементів, аби ніве-
лювати вплив екстремальних значень і шуму в вибірці; 

• кожна категорія має формуватись з елементів, ідентичних 
за мірою впливу на результуючу змінну; 

• абсолютні показники інформаційної значимості IV змінної 
несуть мінімальне змістовне навантаження і мають використову-
ватись лише для порівняння. 

Наприклад, у статистичному пакеті STATISTICA 13 реалізова-
ний широкий перелік методів і алгоритмів категоризації кількіс-
них змінних. За замовчуванням для біннінгу застосовується ме-
тод C&RT (англ. Classification and Regression Trees — дерева 
класифікації та регресії). Якщо кількість категорій не перевищує 
20, алгоритм шукатиме усі можливі комбінації груп для максимі-
зації IV. Коли кількість груп перевищує 20, STATISTICA засто-
совує CHAID алгоритм (англ. Chi-squared Automatic Interaction 
Detection — автоматичний детектор взаємодії хі-квадрат). Для 
поділу кількісних змінних на категорії застосовуються різні типи 
перетворень, що максимізують зв’язок предикторів із залежною 
змінною [13], зокрема: 

1) монотонне — WOE значення усіх сусідніх категорій (інтерва-
лів) будуть або зростати (позитивний монотонний зв’язок інтервалів 
предиктора та WOE), або спадати (негативний монотонний зв’язок); 

2) квадратичне — функція зв’язку між кодованими інтервалами 
значень і WOE має U-подібну або перевернуту U-подібну форму; 

3) кубічне — функція зв’язку між кодованими інтервалами 
значень і WOE має вигляд кубічної параболи; 

4) користувацьке перетворення — задана за замовчуванням 
схема біннінгу з використанням C&RT або 10 груп приблизно 
однакового розміру; 

5) кодування без обмежень (no restrictions) — пошук методом 
повного перебору або CHAID алгоритмом. 

Попри те, що у проаналізованих вище публікаціях алгоритм 
біннінгу був достатньо детально описаний і прокоментований, 
принципи розбиття кількісних змінних на категорії у цих роботах 
є надто відмінними між собою. Різняться рекомендації щодо 
розмірів і кількості категорій, правил їх об’єднання, доцільності 
застосування показника інформаційної значимості тощо.  

Отже, проведений аналіз існуючих підходів щодо попередньої 
обробки даних при побудові скорингових моделей, призначених 
для вирішення задач бінарної класифікації, дозволив виявити 
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значну кількість протиріч у численних рекомендаціях і реалізова-
них процедурах категоризації пояснюючих змінних. Це обумов-
лює доцільність проведення подальших досліджень з удоскона-
лення методик трансформації даних для побудови математичних 
моделей кредитного скорингу. 

 
ІІІ. Алгоритм формування категорій числових факторів 

моделі 
Вирішення завдання розробки ефективної процедури біннінгу 

зводиться до таких етапів: сформулювати гіпотези щодо оптима-
льної категоризації кількісних змінних на основі узагальнення 
світового досвіду з проведення біннінгу; здійснити алгоритмічну 
та програмну реалізацію процесів поділу кількісних змінних на 
категорії (відповідно до висунутих гіпотез) та побудови скорин-
гових моделей за різних варіантів біннінгу вхідних даних; систе-
матизувати результати досліджень з обґрунтуванням відповідних 
висновків і рекомендацій. 

Здійснити дослідження впливу процедури біннінгу на якість 
класифікатора можна в рамках методологічного підходу до про-
ведення категоризації кількісних змінних у процесі побудови ско-
рингових моделей [14], зміст якого полягає у виконанні таких дій: 

1) збір інформаційної бази, формування навчальної та тестової 
вибірок;  

2) розбиття множин значень пояснюючих змінних на категорії 
за різними алгоритмами біннінгу; 

3) розрахунок для кожної категорії за всіх варіантів біннінгу 
показників WOE та IV; 

4) побудова скорингових моделей на навчальній вибірці для 
різних варіантів категоризації вхідних змінних; 

5) оцінка адекватності побудованих скорингових моделей на 
тестовій вибірці за критерієм AUROC; 

6) аналіз отриманих результатів, формулювання висновків 
щодо ефективності алгоритмів біннінгу. 

У процесі аналізу спеціалізованої літератури з питань біннінгу 
та проведення численних експериментів на реальних даних авто-
ром сформульовано низку вимог [14], яким має задовольняти ал-
горитм поділу кількісних змінних на категорії: 

• усі записи показника, за якими відсутня інформація, мають 
бути об’єднані в окрему категорію з відповідним розрахунком її 
WOE та IV; 
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• у кожній окремій категорії мають бути представлені як за-
криті згідно умов договору, так і дефолтні кредити; 

• одне значення показника не може бути поділене між різни-
ми категоріями (усі записи з однаковим значенням змінної зво-
дяться до одної категорії); 

• з метою забезпечення систематичного впливу вхідного показ-
ника на результуючу змінну значення WOE мають бути підпоряд-
ковані деякому тренду (тобто, WOE повинні або поступово спада-
ти, або зростати при переході від першої до останньої категорії). 

Доцільність встановлення мінімального розміру категорії 
обумовлюється необхідністю нівелювання окремих випадкових 
викидів чи помилок у даних і врахування систематичних впливів 
у змінах показника на результати розрахунку кредитного ризику. 
Проте прописувати це окремою вимогою до алгоритму сенсу не 
було, адже навіть без чіткого обмеження мінімального розміру 
всі категорії будуть охоплювати досить широкий діапазон зна-
чень відповідного показника через необхідність забезпечення 
представництва обох класів кредитів і дотримання тренду змін 
WOE. Тож, встановлювати мінімальний розмір категорії чи ні, 
залишається на розсуд окремого аналітика або програміста. 

В алгоритмі поелементного формування категорій, розробле-
ному нами у рамках методологічного підходу проведення катего-
ризації кількісних змінних із дотриманням сформульованих вище 
вимог, було вирішено ввести обмеження на мінімальний розмір 
категорії (зрештою це обмеження за потреби можна встановити 
на нульовому рівні). 

Процес утворення категорій доречно розпочати з поступового 
об’єднання впорядкованих значень показника, доки їх кількість 
не перевищить заданий мінімальний розмір групи (при додатко-
вому аналізі наявності у категорії кредитів з обох класів). Звісно, 
такий процес немає сенсу розпочинати із середини діапазону 
значень даного показника — його варто ініціювати від мінімаль-
ного або максимального його значення. І вже поступово розши-
рювати створені категорії та додавати нові, забезпечуючи при 
цьому дотримання тренду змін WOE. 

Однак, якщо проводити категоризацію з якогось одного кін-
ця діапазону значень показника, то напрям тренду WOE не зав-
жди вдається правильно визначити. Адже після першої категорії 
мінімального розміру можуть йти кілька категорій із поступо-
вим зменшенням WOE, але загальний тренд виявиться зростаю-
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чим. І щоб коректно здійснити біннінг такої змінної, алгоритм 
доведеться постійно повертати до першої категорії, поступово 
розширюючи її та корегуючи множину значень другої категорії. 
І так до останнього елементу, рекурсивно повертаючись на по-
чаток. Причому в якийсь момент може виявитись, що після три-
валого зростання тренд WOE таки пішов на спад. І алгоритму 
доведеться заново здійснювати перерозбивку змінної від першої 
категорії. 

Відповідно, у створеному нами алгоритмі поелементного фор-
мування категорій було вирішено розпочати біннінг одночасно з 
обох кінців діапазону значень показника. Частіше за все напрям 
тренду вдається визначити на етапі формування крайніх груп 
елементів (категорій) за перепадом значень їх WOE. Ці групи ге-
неруються з дотриманням двох додаткових умов (у доповнення 
до встановлених вище щодо наявності в них представників обох 
класів і неможливості поділу одного значення показника між різ-
ними категоріями): 

• розмір категорії має бути не меншим встановленого міні-
мального обмеження; 

• розширення діапазонів крайніх категорій (додавання нових 
елементів вибірки до цих груп) відбувається доти, доки збільшу-
ється різниця між їх WOE. 

Після утворення цих крайніх категорій розпочинається фор-
мування нових у напрямку до середини множини значень показ-
ника. Якщо новостворені категорії відповідають визначеному 
тренду, то вони фіксуються і процес біннінгу продовжується далі 
у напрямі до центру загального діапазону. Якщо ж якась із кате-
горій, що додається до крайньої, йде у розріз із встановленим 
трендом (наприклад, загальний тренд зміни WOE визначений як 
зростаючий, але друга категорія отримала оцінку WOE нижче за 
першу), то алгоритм буде поелементно збільшувати крайню кате-
горію та, відповідно, зсувати сусідню, доки вони не відповідати-
муть заданому тренду (для вказаного прикладу при розширенні 
першої категорії в якийсь момент її WOE стане нижчим, ніж у 
другої категорії).  

Звісно, може статись, що якась із крайніх категорій отримала 
значення WOE, яке не відповідає загальній тенденції. Це буде ви-
явлено з розширенням цих категорій, щоб вирівняти загальний 
тренд. У такому випадку алгоритм сам змінить напрям тренду на 
протилежний (зростаючий на спадний чи навпаки). 
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IV. Опис даних 
Для побудови моделей взято набір даних із відкритого доступу 

[15] для навчання студентів курсу «Data Mining» у Політехнічному 
університеті Каталонії. Вибірка містить інформацію про кредито-
спроможність фізичних осіб і їх характеристики. База даних скла-
дається з 4446 спостережень і 14 факторів, які мають як числовий, 
так і категоріальний характер, опис яких наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

ЗМІСТ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

№  
з/п 

Назва  
показника 

Тип Короткий опис 

1 Seniority Числовий Стаж, років 

2 Home Категоріальний 
Інформація про житло: ignore, other, owner, 
parents, priv, rent 

3 Time Числовий Період кредитування, місяців 

4 Age Числовий Вік особи, років 

5 Marital Категоріальний 
Сімейний стан: divorced, married, separated, 
single, widow 

6 Records Категоріальний 
Наявність або відсутніть записів про попе-
редні кредитні договори: no_rec, yes_rec  

7 Job Категоріальний 
Забезпеченість та тип працевлаштування 
особи: fixed, freelance, others, partime 

8 Expenses Числовий Витрати на обслуговування кредиту, гр.од. 

9 Income Числовий Щомісячний дохід, гр.од. 

10 Assets Числовий Активи, гр.од. 

11 Debt Числовий Борг, гр.од. 

12 Amount Числовий Сума кредиту, гр.од. 

13 Price Числовий 
Вартість товару, на який виданий кредит, 
гр.од. 

14 Status Категоріальний Статус повернення: bad, good 

 
Важливим для трансформації даних є розуміння типу фактора, 

оскільки від цього залежить принцип перетворення елементів, якими 
він представлений. Для числових змінних кількісна величина еле-
мента має значення, для категоріальних — не має. Наприклад, якщо 
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в базі даних значення «no_rec» та «yes_rec» змінної Records замінені 
на 1 та 2, то це не вказує на перевагу «yes_rec» над «no_rec». 

Результат виконання умов кредитної угоди Status є бінарним по-
казником із можливими варіантами події «bad» (у числовому виді 
замінюється на «1» — невиконання умов договору) і «good» («0» — 
умови договору виконані). Передбаченню підлягає саме подія «bad» 
(тоді результат розрахунку моделі в інтервалі [0; 1] означатиме ймо-
вірність дефолту за кредитом). Як видно з табл. 2, частка невикона-
них договорів у вибірці значно менша, ніж виконаних. 

Таблиця 2 

СТРУКТУРА ВИБІРКИ ЗА ОЗНАКОЮ ВИКОНАННЯ  
УМОВ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ 

 Подія «bad» Подія «good» Разом 

Значення бінарної події 1 0  

Кількість подій 1249 3197 4446 

Частка подій 0,281 0,719 1 

 
Аналіз взаємозв’язку між категоріальними змінними та ви-

хідним показником можна здійснити на основі крос-таблиць, 
формування яких на прикладі співставлення конкретних значень 
характеристики працевлаштування особи (Job) та статусу кре-
дитного договору (Status) наведено у табл. 3.  

Таблиця 3 

КРОС-ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ «ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ» (JOB)  
ТА «СТАТУС КРЕДИТНОЇ УГОДИ» (STATUS) 

Status                    Job fixed freelance others partime Разом 

bad 
Кількість 580 331 68 270 1249 

Частка 0,464 0,265 0,054 0,216 1 

good 
Кількість 2223 690 103 181 3197 

Частка 0,695 0,216 0,032 0,057 1 

Разом 
Кількість 2803 1021 171 451 4446 

Частка 0,630 0,230 0,038 0,101 1 

 
З табл. 3 видно, що частка неповернення кредитів особами, які 

мають неповну зайнятість, складає 21,6 % серед усіх проблемних 
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позик. При цьому загальна частка неповернених позик особами з 

неповною зайнятістю %60%100
451

270
 . Тобто такі позичальники 

частіше не повертають кредити, ніж виконують свої зобов’язання. 
Аналогічний аналіз проводиться і для інших змінних. 

 
V. Трансформація пояснюючих змінних для застосування 

у скорингових моделях 
З метою визначення найефективнішого способу попередньої 

обробки пояснюючих змінних для їх використання в моделях 
кредитного скорингу вибробуємо кілька різних підходів до пе-
ретворення даних і проведемо порівняльний аналіз точності 
побудованих на їх основі моделей. Для отримання висновків 
щодо систематичного впливу цих підходів проведемо по 10 по-
вторюваних ітерацій з побудови моделей одного типу за трьома 
різними способами підготовки вхідних факторів: на основі да-
них без трансформації (тип 1), категоріальні характеристики 
трансформуються у набір фіктивних змінних (тип 2), всі показ-
ники категоризуються з розрахунком відповідних WOE (тип 3). 
При цьому біннінг змінних проводиться лише на тренувальній 
вибірці (тренувальна та тестова вибірки для кожної моделі на 
кожній ітерації формуються випадковим чином у пропорції 
70/30 зі збереженням початкового співвідношення класів ре-
зультуючого показника). 

Отже, перш за все проводиться звичайне перетворення сло-
весних описів категорій на відповідні числові порядкові зна-
чення. Так, наприклад, набору значень «divorced», «married», 
«separated», «single», «widow» змінної «Сімейний стан» (Marital) 
відоповідатимуть числа 1, 2, 3, 4 та 5, у цьому порядку. Приклад 
перетворення значень низки категоріальних показників до чис-
лових відповідників для модельного набору даних наведено в 
табл. 4. 

Для моделі типу 2 категоріальні показники замінюються на 
фіктивні змінні. При цьому для кожного такого показника утво-
рюється по одній бінарній змінній на кожну категорію, з яких він 
складається (де бінарній змінній, відповідній поточній категорії, 
присвоюється значення «1», а усім іншим — «0»). Приклад тако-
го перетворення наведено у табл. 5.  
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Таблиця 4 

ПРИКЛАД ПЕРЕТВОРЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНИХ  
ПОКАЗНИКІВ ДО ЧИСЛОВИХ ВІДПОВІДНИКІВ 

№ Status Home Marital Records Job 

1 good rent married no_rec freelance 

2 good rent widow no_rec fixed 

3 bad owner married yes_rec freelance 

4 good rent single no_rec fixed 

5 good rent single no_rec fixed 

 

№ Status Home Marital Records Job 

1 0 6 2 0 2 

2 0 6 5 0 1 

3 1 3 2 1 2 

4 0 6 4 0 1 

5 0 6 4 0 1 

 

Таблиця 5 

ПЕРЕТВОРЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ  
НА ФІКТИВНІ ЗМІННІ ДЛЯ МОДЕЛІ ТИПУ 2 

№ Marital 

 

Marital 

 

M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 

1 married 2 0 1 0 0 0 

2 widow 5 0 0 0 0 1 

3 married 2 0 1 0 0 0 

4 single 4 0 0 0 1 0 

5 single 4 0 0 0 1 0 

 
Такий підхід збільшує кількість незалежних змінних, що у 

свою чергу на великих об’ємах даних призводить до зростання 
часу на побудову, навчання та тестування моделей.  

Уникнути таких ускладнень вдається із застосуванням моделей 
типу 3, в яких кожна змінна (як якісна, так і кількісна) поділяєть-
ся на категорії з відповідними ним кількісними значеннями WOE. 
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Оскільки якісні змінні вже представлені у категоріях, то для них 
одразу можна здійснити розрахунок WOE та IV за формулами (1) 
та (2), відповідно. Оберемо для демонстрації процесу розрахунку 
цих показників фактор Marital (табл. 6 і рис. 1). 

Таблиця 6 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ WOE ТА IV  
ДЛЯ КАТЕГОРІЙ ЗМІННОЇ «СІМЕЙНИЙ СТАН» (MARITAL) 

Назва  

категорії 

Номер 

катег. 

Кількість 

«good» 

Кількість 

«bad» 
Gi Bi Bi-Gi WOE IV 

divorced 1 18 10 0,0081 0,0112 0,0031 0,3198 0,0010 

married 2 1664 587 0,7502 0,6559 -0,0944 -0,1344 0,0127 

separated 3 50 43 0,0225 0,0480 0,0255 0,7567 0,0193 

single 4 451 240 0,2033 0,2682 0,0648 0,2767 0,0179 

widow 5 35 15 0,0158 0,0168 0,0010 0,0602 0,0001 

  2218 895     0,0510 

 

 

Рис. 1. Гістограма значень груп WOE для категоріальної  
змінної «Сімейний стан» (Marital) 
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Як вказано вище, WOE розраховується через співвідношення 
часток ненадійних «bad» і надійних «good» клієнтів банку відпо-
відної групи у загальній кількості клієнтів того ж класу. Напри-
клад, для категорії «divorced» значення WOE становить 0,3198, 
що вказує на більшу частку ненадійних клієнтів у цій групі від-
носно середнього рівня надійності всіх клієнтів банку. Відповід-
но, на основі рис. 1 і табл. 6 можна попередньо оцінити ризико-
вість видачі кредитів для категорій осіб із різним сімейним 
станом. Так, наприклад, особи, що проживають окремо але фак-
тично є одруженими («separated»), є найбільш ризиковими пози-
чальниками. Також офіційно розведені особи («divorced») та 
одинокі («single») мають досить високу частку несплати кредитів. 
При цьому одружені особи («married») є досить надійною катего-
рією позичальників банку. 

Наступним етапом перетворення якісної змінної для її викори-
стання в моделі є заміна значення показника на обчислений WOE 
(табл. 7). 

Таблиця 7 

ПЕРЕТВОРЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ЗМІННИХ  
У ЧИСЛОВУ ФОРМУ ДЛЯ МОДЕЛІ ТИПУ 3  

№ Marital 

 

Marital 

 

Marital_WOE 

1 married 2 -0,1344 

2 widow 5 0,0602 

3 married 2 -0,1344 

4 single 4 0,2767 

5 single 4 0,2767 

 
Для числових факторів процес категоризації має ряд особли-

востей. З метою біннінгу кількісних змінних застосуємо власний 
алгоритм формування категорій зі зберженням тренду [14]. 

Проілюструємо процедуру біннінгу за цим алгоритмом на 
прикладі змінної «Вік» (Age). Перш за все було сформовано тре-
нувальну вибірку та задано мінімальний розмір категорії на рівні 
5 % (156 спостережень). Всього у вибірці 50 унікальних значень 
показника Age (від 18 до 68 років). На початку процедури кож-
ному такому значенню відповідатиме окрема категорія (табл. 8). 
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Таблиця 8 

ПОЧАТКОВЕ РОЗБИТТЯ НА КАТЕГОРІЇ КІЛЬКІСНОЇ ЗМІННОЇ «ВІК» (AGE) 

Номер  
категорії 

Значення 
змінної 

Кількість 
«good» 

Кількість 
«bad» 

WOE IV 

1 18 2 6 — — 

2 19 13 7 — — 

3 20 20 14 — — 

... ... ... ... ... ... 

49 66 6 0 — — 

50 68 1 0 — — 

 

Далі проводиться об’єднання сусідніх елементів, що мають 
нульові значення у стовпці «good» чи «bad». Так, наприклад, ряд-
ки 49–50 будуть трансформовані в один (тоді кількість «good» 
сягне 7, а «bad» — 0). При такому об’єднанні категорія містити-
ме вже деяку множину значень показника. Відповідно, замість 
вказівки окремих елементів для позначення категорії задається 
діапазон — мінімальне та максимальне значення елементів, що 
увійшли до неї (у даному випадку [66; 68]).  

Після цього проводиться об’єднання окремо крайніх «верхніх» і 
крайніх «нижніх» груп із відповідним розрахунком для них WOE та 
IV, доки не буде досягнуто цими категоріями заданого мінімально-
го розміру та зростатиме різниця WOE між ними. Фрагмент бази 
після подібного укрупнення крайніх категорій наведено у табл. 9. 

Таблиця 9 

КАТЕГОРИЗОВАНА ЗМІННА «ВІК» ПІСЛЯ УКРУПНЕННЯ КРАЙНІХ КАТЕГОРІЙ 

Номер 
категорії 

Мінімальне 
значення 

Максимальне 
значення 

Кількість 
«good» 

Кількість 
«bad» 

WOE IV 

1 18 23 169 113 0,5050 0,0253 

2 24 24 73 36 0,2006 0,0015 

... ... ... ... ... ... ... 

28 50 50 41 14 -0,1670 0,0005 

29 51 68 357 79 -0,6008 0,0437 

 
Після формування крайніх категорій продовжується процес 

укрупнення тих, що залишились, у напрямку до середини всієї 
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множини значень показника. Проміжний варіант біннінгу змінної 
«Вік» за авторським алгоритмом [14] наведено у табл. 10. 

Таблиця 10 
КАТЕГОРИЗОВАНА ЗМІННА «ВІК»  

НА ПЕРЕДОСТАННІЙ ІТЕРАЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

Номер 
категорії 

Мінімальне 
значення 

Максимальне 
значення 

Кількість 
«good» 

Кількість 
«bad» 

WOE IV 

1 18 23 169 113 0,5050 0,0253 

2 24 25 135 68 0,2218 0,0034 

3 26 37 913 373 0,0124 0,0001 

4 38 40 181 92 0,2308 0,0049 

5 41 44 196 83 0,0483 0,0002 

6 45 47 142 51 -0,1165 0,0008 

7 48 50 125 36 -0,3373 0,0054 

8 51 68 357 79 -0,6008 0,0437 

 

У випадку, якщо нові сформовані категорії не відповідають 
вже заданому тренду показника WOE, відбувається їх об’єднання 
з попередніми/наступними категоріями за близькістю WOE. На-
приклад, з табл. 10 видно, що групи 4 та 5 не відповідають спад-
ному тренду. На наступному етапі вони приєднуються до групи 3. 
Кінцевий результат проведення біннінгу кількісних показників за 
запропонованим алгоритмом поелементного формування катего-
рій з дотриманням тренду значень WOE на прикладі змінної 
«Вік» (Age) при мінімально допустимому розмірі категорій 5 % 
наведено у табл. 11 і на рис. 2. 

Таблиця 11 

РЕЗУЛЬТАТ КАТЕГОРИЗАЦІЇ КІЛЬКІСНОЇ ЗМІННОЇ «ВІК» (AGE) 

Номер  
категорії 

Мінімальне  
значення 

Кількість 
«good» 

Кількість 
«bad» 

WOE IV 

1 18 169 113 0,5050 0,0253 

2 24 135 68 0,2218 0,0034 

3 26 1290 548 0,0514 0,0016 

4 45 142 51 -0,1165 0,0008 

5 48 125 36 -0,3373 0,0054 

6 51 357 79 -0,6008 0,0430 
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Рис. 2. Гістограма WOE категорій кількісної змінної «Вік» (Age) 
 
Як видно з табл. 11 і рис. 2, сформовані за запропонованим ал-

горитмом категорії мають спадний тренд показника WOE, який 
відповідає зростанню частки надійних і зменшенню частки нена-
дійних клієнтів зі збільшенням віку позичальників. 

У другому стовпчику табл. 11 вказується мінімальне значення 
показника, з якого починається відповідна категорія. Тобто ця 
категорія покриває діапазон від даного значення до мінімума на-
ступної категорії, що міститься рядком нижче. Для останньої ка-
тегорії (шостої у табл. 11) верхня границя не задається. Так само 
й перша категорія не обмежується нижньою границею (не обме-
жується математично, проте у даному випадку законодавчо). 

Принцип застосування в моделях кредитного скорингу кате-
горизованих значень кількісних змінних такий. Наприклад, згід-
но табл. 11 вік 46 років потрапляє у групу 4, до якої належать усі 
значення цього показника в діапазоні [45; 48). При побудові ско-
рингової моделі та подальшому оцінюванні кредитного ризику 
нових клієнтів усі значення Age з цього діапазону замінювати-
муться на Age_WOE = -0,1165, як представлено у табл. 12. 
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Таблиця 12 

ПЕРЕТВОРЕННЯ КІЛЬКІСНОЇ ЗМІННОЇ «ВІК»  
В КАТЕГОРИЗОВАНУ ФОРМУ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ТИПУ 3  

№ Age 

 

Age_WOE 

1 22 0,5050 

2 65 -0,6008 

3 44 0,0514 

4 33 0,0514 

5 46 -0,1165 

 
Підкреслимо, що перетворення кількісних змінних до катего-

ріального виду здійснюється на основі запропонованого алгоритму 
поелементного формування категорій, який передбачає можли-
вість встановлення мінімально допустимого їх розміру. При цьому 
алгоритм дозволяє оптимізувати мінімальний розмір групи за 
критерієм максимізації інформаційної значимості показників. 

У результаті виконання описаних вище процедур з трансфор-
мації пояснюючих змінних було отримано три набори даних для 
побудови відповідних моделей оцінки кредитоспроможності 
позичальників. 

 

VI. Побудова математичних моделей та оцінювання їх 
ефективності 

Як зазначалось вище, статус виконання кредитного договору 
Status є бінарним показником. Тобто, при побудові скорингової 
моделі залежна змінна набуває значення «1», якщо відбувся 
дефолт за зобов’язаннями, та «0» — якщо ця подія не наступає. 
Результатом розрахунку моделі при її застосуванні в процесі оці-
нювання кредитного ризику буде вже не бінарне число, а дійсне, 
визначене на інтервалі [0; 1], що вказує на ймовірність дефолту 
за зобов’язаннями позичальника. 

Основою для побудови математичних моделей у даному дос-
лідженні слугували нейронні мережі персептронного типу з од-
ним прихованим шаром та одним нейроном вихідного шару із 
логістичною сигмоїдною функцією активації (щоб результатом 
розрахунку мережі було число в межах від 0 до 1). Кількість ней-
ронів прихованого шару та їх функції активації підбирались екс-
периментально для отримання найбільшої точності класифікації 
позичальників із тестової вибірки. 
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Для порівняння ефективності скорингових моделей у даному 
дослідженні використовувалися такі показники [16–18]: Accuracy — 
загальна точність класифікації за певного рівня розмежування 
(cut-off); Balanced Accuracy — збалансована загальна точність 
класифікації, що враховує пропорції позитивних і негативних 
подій у вибірці; KS — критерій узгодженості Колмогорова-
Смірнова; Gini — коефіцієнт Джині та AUROC — площа під 
ROC-кривою (Receiver Operating Characteristic), які є інтеграль-
ними характеристиками якості класифікатора. 

ROC-крива дозволяє візуально оцінити коректність бінарної 
класифікації. Вона по осі ординат відображає частку правильно 
визначених позитивних результатів1 TPR (True Positive Rate або 
чутливість — Sensitivity), а по осі абсцис — частку помилково ді-
агностованих позитивних результатів FPR (False Positive Rate) при 
варіюванні порога відсікання. На рис. 3 зображено ROC-криву, 
побудовану в процесі тестування моделі типу 1 на ітерації № 1. 

 

 

Рис. 3. Графік ROC-кривої моделі типу 1 на першій ітерації дослідження 

 
1 Оскільки задачею дослідження є моделювання ймовірності дефолту позичальника, то 

в даному контексті позитивним результатом буде клас «bad» результуючої змінної Status. 
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При порівнянні ефективності моделей лінія поділу класів (cut-
off) була встановлена на рівні 0,5, хоча оптимальні лінії cut-off різ-
них моделей мали відмінності, проте незначні (0,5±0,05). У процесі 
дослідження проведено 10 ітерацій побудови нейронних мереж за 
трьома підходами до попереденьої обробки даних: NN — на ос-
нові даних без трансформації (тип 1), NN_0X — із переведенням 
категоріальних характеристик у набір фіктивних змінних (тип 2), 
NN_WOE — на основі категоризованих показників із розрахун-
ком відповідних WOE (тип 3). Результати тестування ефективно-
сті всіх побудованих моделей наведені у табл. 13. 

Таблиця 13 
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОБУДОВАНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ  

ЗА ТРЬОМА СПОСОБАМИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ 

№ 
експ. 

Модель AUROC KS Gini 
Sensi-
tivity 

Speci-
ficity 

Accu-
racy 

Balanced 
Accuracy 

1 

NN 0,8247 0,5170 0,6494 0,4209 0,9265 0,7922 0,6737 

NN_WOE 0,8490 0,5530 0,6980 0,4548 0,9316 0,8050 0,6932 

NN_0X 0,8429 0,5439 0,6858 0,4350 0,9275 0,7967 0,6813 

2 

NN 0,8213 0,5165 0,6426 0,4182 0,9262 0,7794 0,6722 

NN_WOE 0,8424 0,5516 0,6848 0,4519 0,9241 0,7877 0,6880 

NN_0X 0,8297 0,5179 0,6594 0,4468 0,9262 0,7877 0,6865 

3 

NN 0,8177 0,4901 0,6354 0,4357 0,9223 0,7832 0,6790 

NN_WOE 0,8294 0,5127 0,6588 0,4121 0,9170 0,7727 0,6645 

NN_0X 0,8253 0,5122 0,6506 0,4304 0,9233 0,7824 0,6769 

4 

NN 0,8253 0,5086 0,6506 0,4354 0,9308 0,7899 0,6831 

NN_WOE 0,8451 0,5553 0,6902 0,4749 0,9308 0,8012 0,7029 

NN_0X 0,8329 0,5210 0,6658 0,4591 0,9361 0,8005 0,6976 

5 

NN 0,8087 0,4776 0,6174 0,4154 0,9205 0,7682 0,6680 

NN_WOE 0,8124 0,4945 0,6248 0,4229 0,9098 0,7629 0,6663 

NN_0X 0,8142 0,4810 0,6284 0,4254 0,9313 0,7787 0,6783 

6 

NN 0,8234 0,5322 0,6468 0,4219 0,9168 0,7742 0,6693 

NN_WOE 0,8352 0,5374 0,6704 0,4583 0,9210 0,7877 0,6897 

NN_0X 0,8283 0,5300 0,6566 0,4245 0,9189 0,7764 0,6717 
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Закінч. табл. 13 

7 

NN 0,8139 0,4865 0,6278 0,4380 0,9151 0,7794 0,6765 

NN_WOE 0,8239 0,5087 0,6478 0,4776 0,9130 0,7892 0,6953 

NN_0X 0,8237 0,5156 0,6474 0,4644 0,9203 0,7907 0,6924 

8 

NN 0,8247 0,5109 0,6494 0,4454 0,9266 0,7944 0,6860 

NN_WOE 0,8429 0,5430 0,6858 0,4836 0,9255 0,8042 0,7046 

NN_0X 0,8344 0,5295 0,6688 0,4617 0,9255 0,7982 0,6936 

9 

NN 0,8079 0,4759 0,6158 0,4251 0,9124 0,7757 0,6688 

NN_WOE 0,8211 0,5069 0,6422 0,4251 0,9135 0,7764 0,6693 

NN_0X 0,8179 0,4810 0,6358 0,4385 0,9155 0,7817 0,6770 

10 

NN 0,8127 0,4737 0,6254 0,4262 0,9374 0,7997 0,6818 

NN_WOE 0,8220 0,4900 0,6440 0,4206 0,9312 0,7937 0,6759 

NN_0X 0,8252 0,5082 0,6504 0,4318 0,9374 0,8012 0,6846 

 
Як видно з табл. 13, модель типу 3 (на основі категоризованих 

показників із розрахунком відповідних WOE) має найгіршу точ-
ність ідентифікації надійних клієнтів (найменші значення 
Specificity). При цьому вона ж дозволяє найточніше ідентифікува-
ти подію дефолт (має найвищі значення Sensitivity), що і є метою 
у вирішенні даної задачі. У табл. 14 представлено зведені з 
табл. 13 показники переваги моделі кожного типу над іншими за 
низкою критеріїв ефективності. 

Таблиця 14 

АГРЕГОВАНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕВАГ МОДЕЛІ КОЖНОГО  
ТИПУ ЗА РІЗНИМИ КРИТЕРІЯМИ ЕФЕКТИВНОСТІ  

Тип 
моделі 

Модель AUROC R2 KS Gini 
Sensi-
tivity 

Speci-
ficity 

Accu-
racy 

Balanced 
Accuracy 

Тип 1 NN 0 0 0 0 1 3 1 1 

Тип 2 NN_0X 2 2 2 2 3 7 5 3 

Тип 3 NN_WOE 8 8 8 8 6 1 5 6 

 
Для отримання додаткових висновків відносно дієвості аналізо-

ваних підходів до попередньої обробки даних проранжуємо побу-
довані на їх основі моделі за критерієм AUROC, що є інтегральним 
показником ефективності класифікатора (табл. 15). 
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Таблиця 15 

РАНГИ КРАЩИХ МОДЕЛЕЙ ЗА ПОКАЗНИКОМ AUROC 

№ експ. Тип моделі AUROC Ранг Візуалізація 

1 Тип 3 0,8490 1  

4 Тип 3 0,8451 2  

8 Тип 3 0,8429 3  

2 Тип 3 0,8424 4  

6 Тип 3 0,8352 5  

3 Тип 3 0,8294 6  

10 Тип 2 0,8252 7  

7 Тип 3 0,8239 8  

9 Тип 3 0,8211 9  

5 Тип 2 0,8142 10  
 

Вивчаючи табл. 13–15 можна помітити, що найвищі показни-
ки ефективності демонструють моделі третього типу. Так, у 
табл. 15 перших шість місць рейтингу та 8 переваг над іншими у 
10 ітераціях займають саме моделі, побудовані на основі катего-
ризованих змінних із розрахунком WOE. Це підтверджує гіпотезу 
про перевагу запропонованого підходу до розбиття кількісних 
змінних на категорії із забезпеченням дотримання тренду в зна-
ченнях їх показників вагомості ознаки над альтернативними спо-
собами подання даних на входи скорингових моделей. 

 

VII. Висновки 
У статті вирішується завдання пошуку ефективного підходу до 

попередньої обробки предикторів з метою підвищення точності 
моделей кредитного скорингу. У результаті проведеного аналізу 
наукових праць за даною тематикою та огляду методів обробки 
даних у спеціалізованих програмних пакетах було вирішено зупи-
нитись на дослідженні трьох основних способів подання даних на 
входи скорингових моделей: застосування початкових пояснюю-
чих змінних без трансформації, переведення категоріальних харак-
теристик у набір фіктивних змінних, проведення біннінгу показ-
ників із розрахунком вагомості ознаки для кожної категорії. 

Перевірка придатності обраних підходів до обробки даних про-
водилась на базі нейронних мереж персептронного типу за широким 
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переліком критеріїв інтегральної та точкової ефективності. Результа-
ти проведених експериментів засвідчили перевагу запропонованого 
підходу до розбиття кількісних змінних на категорії з дотриманням 
тренду в значеннях їх показників вагомості ознаки над альтернати-
вними способами подання даних на входи скорингових моделей. 
Висока ефективність побудованих на базі такого підходу нейроме-
реж вказує на доцільність застосування подібних технологій на 
практиці з метою підвищення точності оцінювання кредитоспро-
можності позичальників і зменшення кредитних ризиків банків. 
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Вибір між економічною ефективністю та соціальною справед-
ливістю став ключовою проблемою в економічному розвитку, 
оскільки в сучасній економічній системі, яка наблизилася до 
оптимуму Парето, досягнення обох цих цілей є взаємовиключ-
ним. Подальше забезпечення балансу між цими цілями можли-
ве лише за кардинальної зміни діючої системи економічних від-
носин та отримання доступу до нових кривих виробничих 
можливостей, що може стати цілком реальними в рамках роз-
витку Індустрії 4.0 та шостої технологічної хвилі. Тим не менш, 
ніхто не може передбачити соціальний вплив Індустрії 4.0 на 
суспільство, яке в контексті майбутніх технологічних змін пе-
ретворюється на «Суспільство 4.0». Метою даної роботи є здій-
снення кластерного аналізу нерівності країн під впливом роз-
витку ІТ. Ми дослідили вплив валового капіталу, витрат на 
дослідження та розробки для створення інновацій, інтелекту-
альної власності та експорту високих технологій на нерівність 
країн, використовуючи аналіз основних компонентів на основі 
відкритих даних 2012–2015 років. Було визначено 2 основних 
кластери з 45 країн, які мають ознаки конвергенції та диверген-
ції завдяки розвитку ІТ. Було також виявлено країни, які мали 
нерівність в забезпеченні економічної ефективності та соціаль-
ної справедливості через інші причини, не пов’язані з розвит-
ком інформаційних технологій. 
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Выбор между экономической эффективностью и социальной 
справедливостью стал ключевой проблемой в экономическом 
развитии, поскольку в нынешней экономической системе, кото-
рая приблизилась к оптимуму по Парето, достижение обеих этих 
целей является взаимоисключающим. Дальнейшее обеспечение 
баланса между этими целями возможно только при фундамента-
льном изменении существующей системы экономических отно-
шений и получении доступа к новым кривым производственных 
возможностей, что может стать вполне реальными в рамках раз-
вития Индустрии 4.0 и шестой технологической волны. Тем не 
менее, никто не может предсказать социальное влияние Индус-
трии 4.0 на общество, которое в контексте будущих технологи-
ческих изменений трансформируется в «Общество 4.0». Целью 
данной работы является проведение кластерного анализа не-
равенства стран в связи с развитием ИТ. Мы исследовали влия-
ние валового накопления капитала, расходов на исследования и 
разработки для создания инноваций, интеллектуальной собст-
венности и экспорта высокотехнологичных товаров на неравен-
ство стран с использованием анализа основных компонентов на 
основе открытых данных за 2012–2015 годы. Было опеределено 2 
основных кластера из 45 стран, которые имеют атрибуты конвер-
генции и дивергенции из-за развития ИТ. Также были выявлены 
страны, имевшие неравенство в обеспечении экономической эф-
фективности и социальной справедливости по другим причинам, 
не связанным с развитием информационных технологий. 

Ключевые слова: кластерный анализ, факторный анализ, метод 
главных компонент, метод дендритов, экономическое неравен-
ство, четвертая промышленная революция. 
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The choice between economic efficiency and social equity has become 
a key objection in economic development, since in the current 
economic system, which has become close to the Pareto optimum, the 
achievement of both of these goals is mutually exclusive. Further 
balancing between these goals is possible only with a fundamental 
change of current system of economic relations and getting access to 
new curves of production capabilities, which may become quite real 
within development of Industry 4.0 and 6th technological wave. 
Nevertheless, nobody can predict the social impact of Industry 4.0 on 
society, which in the context of future technological changes 
transforms into Society 4.0. The purpose of this paper is to conduct a 
cluster analysis of countries inequality due to IT development. We 
researched impact of gross capital formation, research and 
development expenditure to create innovations, intellectual property 
and high-technology exports on inequality of countries using principal 
component analysis based on open data for 2012–2015. 2 main 
clusters of 45 countries were identified which have convergence and 
divergence attributes due to IT development. It was also revealed the 
countries with inequalities in ensuring economic efficiency and social 
equity due to other reasons which are not connected with IT 
development. 

Keywords: cluster analysis, factor analysis, principal component 
analysis, dendrite method, economic inequality, fourth industrial 
revolution. 
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Вступ 

Протягом багатьох століть економічна наука еволюціонувала 
та змінювалась відповідно до поточних викликів, що втілювалось 
у логічній зміні мети економічної діяльності: з максимізації при-
бутку в умовах первісного накопичення капіталу, оптимізації ре-
сурсів у другій половині ХХ ст., до покращення суспільного доб-
робуту в рамках концепції сталого розвитку. У результаті, вибір 
між економічною ефективністю та соціальною справедливістю 
постав наріжним каменем в економічній теорії, оскільки за умов 
функціонування нинішньої економічної системи, яка досягла 
стану близького до Парето-оптимуму, досягнення обох цих цілей 
є взаємовиключним. Єдиним способом їх одночасної реалізації 
виступає принципова зміна усієї системи економічних відносин і, 
як наслідок, вихід на нові криві виробничих можливостей. Такий 
сценарій може стати цілком реальним із впровадженням Індус-
трії 4.0 і переходом на новий шостий технологічний уклад. Про-
те постає питання соціальних наслідків впливу Індустрії 4.0 на 
суспільство, яке в рамках майбутніх технологічних змін зазнає 
потужних трансформацій, перетворившись на Society 4.0. [1], що 
спроможне змінити існуючий розподіл доходів, за якого 8 % на-
селення світу володіє половиною світового багатства, в той час 
як на 92 % населення припадає решта [3]. 

Вивченню проблеми нерівності розподілу суспільного багат-
ства в країнах і між країнами в цілому присвячено велика кіль-
кість досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених. Так, наприк-
лад, Н. Бірдсал досліджувала дуалістичну природу нерівності, 
конструктивна форма якої може здійснювати позитивний вплив 
на економічний розвиток країни [4]. Фактори та природу виник-
нення нерівності у суспільстві аналізували А. Сбарбелла та 
Е. Піетронеро [5]. Однак, вивчення впливу Індустрії 4.0 на сту-
пінь розподілу доходів залишається малодослідженим [3] і по-
требує глибокого комплексного аналізу з метою адаптації країн 
світу до нової технологічної революції, оскільки різниці в рівнях 
продуктивності факторів виробництва та доходності формують 
резерв для зростання як окремих країн і їхніх угруповань, так і 
для міжнародної економіки в цілому, що дозволяє ідентифікувати 
нерівномірність як необхідну, проте недостатню умову еконо-
мічного розвитку та зростання. Саме тому важливим постає пи-
тання, які дії необхідно вчинити економічним суб’єктам, аби 
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нерівномірність стала достатньою умовою для їхнього подаль-
шого розвитку. 

Метою даного дослідження є аналіз впливу впровадження 
Індустрії 4.0 на рівномірність розподілу доходів у міжнародній 
економіці.  

Виклад основного матеріалу 

1. Зв’язок нерівності та технологічних змін 
Друга половина ХХ ст. відзначена рядом «економічних див», 

які внесли суттєві зміни в розподіл світового економічного 
впливу. Насамперед йдеться про Японію та країни першої хвилі 
НІК — «азійських драконів», економічний розквіт яких припав 
на 50–60-ті та 80-ті рр. минулого століття, відповідно. Не випад-
ково, що пік розвитку цих країн паралельно проходив зі зміною 
технологічних укладів: четвертого, визначальною інновацією 
якого був двигун внутрішнього згорання, на п’ятий, рушієм якого 
стали мікроелектронні компоненти. Саме тому можна зробити 
логічне припущення про домінанту роль технологічного фактора 
та активного трансфера технологій у зростанні продуктивності 
праці та стрімкому розвитку галузей з високим рівнем доданої 
вартості в цих країнах. Аналогічно можна припустити, що нині в 
умовах переходу на шостий технологічний уклад у рамках Чет-
вертої промислової революції можна очікувати новий вибух 
«економічних див», які можуть видозмінити співвідношення еко-
номічних сил у глобальному масштабі. Однак, постає питання 
про ймовірність реалізації подібного сценарію та масштаби його 
наслідків у міжнародній економіці.  

Зважаючи на історичну ретроспективу попередніх промисло-
вих революцій, країни з відносно більшим обсягом капіталу та 
виробничих потужностей першими імплементували нові техно-
логії і винаходи та, відповідно, першими отримували позитивні 
ефекти від них. Саме тому логічно передбачити, що розвинені 
країни, які володіють потужним промисловим комплексом, до-
статнім обсягом капіталу та розвиненою ІТ сферою отримувати-
муть більші ефекти від нової промислової революції та надалі 
домінуватимуть на міжнародних ринках нових високотехнологіч-
них товарів. Проте, тренд розвитку нинішньої економічної сис-
теми є нелінійним, що свідчить про невизначеність наслідків 
впровадження Індустрії 4.0, які залежать від широкого спектру 
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детермінант. На нашу думку, майбутній сценарій розвитку між-
народної економіки в умовах шостого технологічного укладу 
буде описуватися Х-подібною моделлю та включатиме чотири 
ймовірні сценарії розвитку (рис. 1).  

  

Рис. 1. Ймовірні сценарії розвитку країн в умовах Індустрії 4.0 

Джерело: розроблено авторами 

 
Під впливом таких факторів, як готовність національної еко-

номіки до нового технологічного укладу, інституційного забез-
печення країни, обсягу міжнародного трансферу технологій, пси-
хологічного портрету суспільства країни можуть або зберегти 
свої лідируючі позиції на світовому ринку, або поступитися ни-
ми в результаті запровадження Індустрії 4.0, формуючи чотири 
ймовірні траєкторії розвитку в трьох часових проміжках: 

t0 — поточний стан соціально-економічного розвитку;  
t1 — початок впровадження Індустрії 4.0; 
t2 — стадія зрілості Індустрії 4.0. 
1. Країни, що розвиваються завдяки новим технологіям, віді-

граватимуть провідну роль у міжнародній економіці 
Цілком очевидно, що нові галузі виникають лише за наявності 

необхідних потужностей, які забезпечують появу та поступовий 
розвиток складніших систем і галузей [5]. Проте транснаціоналі-
зація, міжнародний трансфер технологій і рух капіталу виступа-
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ють інструментами ліквідації глибинних технологічних розривів і 
часових лагів між країнами, що відкриває можливість країнам, 
що розвиваються, відносно швидко та з низькими витратами ім-
плементувати нові технології. Саме таким сценарієм описувався 
розвиток Східної Азії, в результаті якого Японія повністю змі-
нила ранжування країн, впевнено займаючи місце у топ-3 країн 
за номінальним ВВП [6], у той час як «дракони» очолили різно-
манітні міжнародні рейтинги та індекси Doing Business, 
Economic Freedom, Innovation Index. 

На користь реалізації даного сценарію можуть слугувати такі 
аргументи: 

• нині напрямок економічного розвитку має експоненційну 
траєкторію, що робить наслідки впровадження Четвертої про-
мислової революції непрогнозованими та радикально відмінними 
від попередніх революцій; 

• на відміну від розвинених країн, суб’єкти господарювання 
країн, що розвиваються, готові брати на себе ризики та здатні на-
багато швидше адаптуватися до нових економічних умов; 

• країни, що розвиваються, завдяки трансферу технологій 
можуть швидко та з відносно низькими витратами налагодити 
роботу Smart factories and Cyber-Physical Systems, ліквідовуючи 
відставання від розвинених країн. 

2. Розвинені країни поступляться конкурентними перевагами 
У переважній більшості розвинених країн, а особливо в краї-

нах ЄС, можна спостерігати зростання тенденцій до уникнення 
ризиків і зниження мотивації до підприємництва, що викликано 
інертністю соціально-економічних систем цих країн [1] і нездат-
ністю справлятися з невизначеністю ефективно. Як наслідок, тра-
єкторія їхнього розвитку, на відміну від попередніх промислових 
революцій, матиме спадний темп зростання.  

3. Розвинені країни збережуть провідну роль у розподілі гло-
бальних економічних сил 

Маючи потужний промисловий потенціал, розвинену ІТ сфе-
ру, значні обсяги капіталу та сформовану систему зрілих інсти-
туцій, розвинені країни є головними ініціаторами Четвертої 
промислової революції та отримають найбільші виграші від її 
впровадження у майбутньому. Крім того, розвинені країни змо-
жуть отримати набагато більші позитивні ефекти завдяки роз-
виненій системі підтримуючих або суміжних з Індустрією 4.0 
галузей, утворюючи так званий ефект суміжних галузей.  
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Проте таке припущення є справедливим лише для тих країн, 
які вже розпочали підготовку до впровадження Індустрії 4.0. 
Оскільки суспільство може не мати достатньо часу для адаптації, 
завчасна підготовка має все більше і більше значення. Наприк-
лад, Японія вже презентувала концепцію Суспільства 5.0 — 
п’ятого наукового та технологічного базового плану Японії 
(2016–2020) [1].  

Однак, зважаючи на відносно високу вартість більшості ре-
сурсів у розвинених країнах і, відповідно, низьку цінову конку-
рентоспроможність нових високотехнологічних товарів, максимі-
зація ефектів від нової Промислової революції відбудеться лише 
у періоді t2. 

4. Країни, що розвиваються, не реалізують можливості Ін-
дустрії 4.0 

Не маючи достатнього обсягу капіталу та слабку інститу-
ціональну структуру, країни, що розвиваються, не зможуть пов-
ністю реалізувати всі можливості та переваги нової промислової 
революції, надалі експлуатуючи ресурс цінової конкурентоспро-
можності своїх товарів і послуг.  

У кінцевому випадку реалізація одного із зазначених сценаріїв 
залежатиме від домінування того чи того фактору конкуренто-
спроможності — наявної виробничої та технологічної бази або 
здатності швидко та з найменшими витратами адаптуватися до 
нової економічної кон’юнктури, оскільки технологічний прогрес 
відбувається набагато швидше, ніж здатність суспільства абсор-
бувати зміни [7]. 

2. Методологія 
Незважаючи на велику різноманітність статистичних методів 

(рис. 2), факторний і кластерний аналіз усе ще залишаються най-
популярнішими для проведення угруповання досліджуваних 
об’єктів — виявлення їх однорідних груп за набором визначених 
ознак. Відповідно до методології факторного аналізу, група висо-
кокорельованих ознак може бути пояснена та описана невеликою 
кількістю латентних факторів, які безпосередньо не спостеріга-
ються, але мають суттєвий вплив на цю групу. Натомість, алго-
ритми кластерного аналізу дозволяють розділити набір об’єктів 
на однорідні групи за деяким формальним критерієм. Основна 
особливість цих груп полягає в тому, що об’єкти, які належать до 
одного кластеру, більше схожі між собою, ніж з об’єктами, які 
увійшли до інших кластерів. 
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Рис. 2. Різноманітність методів багатофакторного статистичного аналізу 

Джерело: складено авторами на основі [8–10] 

 
Обидва методи є досить подібними у своїх цілях, проте від-

мінні у принципах роботи (табл. 1). Враховуючи це, їх зазвичай 
використовують разом, поетапно усуваючи недоліки один одного. 
Варто зауважити, що дискримінантний аналіз досить схожий на 
кластерний аналіз: в обох випадках мета полягає в тому, щоб роз-
ділити всі спостереження на кілька груп, але для дискримінантно-
го аналізу кількість і склад груп визначаються заздалегідь. 

Таблиця 1 

ПОРІВНЯННЯ ФАКТОРНОГО ТА КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 

 Факторний аналіз Кластерний аналіз 

Спільне 
(мета) 

обидва призначені для зменшення набору великих даних до 
меншої розмірності (кластерів) 

Відмінне 
(механізм) 

факторні змінні агрегуються 
на основі часткової дисперсії, 
на яку впливає один фактор  

консолідація спостережень 
шляхом поступового аналізу 
відстані між ними та вже ство-
реними кластерами 

аналізує взаємозв’язок чи по-
дібність змінних 

створює ієрархічну структуру 
кластерів 

 
У даному дослідженні були використані факторний (метод 

головних компонент, PCA) і кластерний аналіз. У подальших 

Багатофакторний статистичний аналіз

Математичні 

методи

Кластерний 

аналіз

Факторний 

аналіз 
Дисперсійний 

аналіз

Інші 

Інформаційне 

моделювання

Статистичні 

методи
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дослідженнях може бути використаний дискримінантний аналіз 
для визначення правила формування кластерів і прогнозування 
майбутнього формування та розвитку технологічних кластерів на 
основі лінійної моделі класифікації (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Алгоритм дослідження  

Джерело: складено авторами на основі [8–10] 

 
Незважаючи на всі недоліки кластерного аналізу, такі як опи-

совий характер і дефіцит статистичної бази, цей метод залиша-
ється одним із найвикористовуваніших серед усіх статистичних 
методів через його простоту та високу пояснювальну здатність. 

3. Вплив четвертої індустріальної революції на соціальну 
нерівність 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій підіймає таке 
дослідницьке запитання: який вплив ІТ та інновації мають на со-
ціальну нерівність для різних країн?  
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Одним із основних індексів соціальної нерівності є індекс 
Тейла, що розраховується за співвідношенням 

𝑇 =
1

𝑁
∙∑(

𝑐𝑖
𝑐̅
∙ 𝑙𝑛

𝑐𝑖
𝑐̅
)

𝑁

𝑖=1

, (1) 

де ci — дохід i-го індивіда країни, 𝑐̅ — середній дохід для країни, 

N — кількість людей в країні.  

Якщо доходи всіх індивідів рівні, то індекс Тейла нульовий. 

Якщо дохід всього населення сконцентрований у одного індиві-

да, то індекс Тейла дорівнює lnN. 
Щоб порівняти індекси Тейла (TI) для різних країн, викорис-

товується середньозважений індекс Тейла із поправкою на ВВП 

𝑇𝐼 =
𝐺𝐷𝑃𝑙
𝐺𝐷𝑃

1

𝑁
∙∑(

𝑐𝑖
𝑐̅
∙ 𝑙𝑛

𝑐𝑖
𝑐̅
)

𝑁

𝑖=1

, (2) 

де GDPl — валовий внутрішній продукт країни l,                         — 

світовий ВВП, n — кількість країн. 
Серед пояснюючих змінних ми можемо використовувати на-

бори даних за 2012–2015 рр. (після введення концепції Четвертої 

промислової революції у 2011 р.): 
1) валове накопичення капіталу у % від ВВП (x1), яке може 

замінювати ресурси праці [11]; 
2) витрати на наукові дослідження і розробки у % від ВВП 

(x2) для створення інновацій [12]; 
3) виплати по інтелектуальній власності (x3), що забезпечу-

ють конкурентні переваги для ноухау [13]; 
4) частка високотехнологічного експорту у % від промисло-

вого експорту (x4) [14]. 
4. Кластерний аналіз з використанням макросів 
Метод головних компонент (PCA) дозволяє зробити поперед-

ній аналіз впливу розвитку інформаційних технологій (ІТ) на 
економічну нерівність. Проте, цього аналізу недостатньо, щоб 
визначити чіткі межі кластерів країн, нерівність або рівномір-
ність розподілу благ в яких визначається розвитком ІТ. Вирішен-
ня даної задачі спрямоване на з’ясування того, наскільки суттє-

𝐺𝐷𝑃 = ∑𝐺𝐷𝑃𝑙

𝑛

𝑙=1
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вий чи несуттєвий вплив ІТ здійснює на розподіл доходів у роз-
винених країнах і країнах, що розвиваються. 

Кластерний аналіз дозволяє розподілити країни на однорідні 
групи за наявності сукупності властивостей, що описують вплив 
розвитку ІТ на ці країни. Матриця «об’єкти-властивості» форму-
ється на основі даних [11–15] та в загальному набуває вигляду 
(n = 45 — кількість країн, m = 4 — кількість властивостей): 

𝑋 =

(

  
 

𝑥11
𝑥21
…

𝑥12
𝑥22
…

…
…
…

𝑥1𝑚
𝑥2𝑚
…

𝑥𝑖1
…
𝑥𝑛1

𝑥𝑖2
…
𝑥𝑛2

…
…
…

𝑥𝑖𝑚
…
𝑥𝑛𝑚)

  
 
, (3) 

де xij — значення властивості j (j = 1,…, m) для країни з номером 
i (i = 1,…, n). 

Загальна схема розв’язання задачі кластерного аналізу реалі-

зується таким чином: 
1. формується вибірка країн для аналізу (до вибірки входять 

країни, для яких є статистична інформація стосовно індексу еко-
номічної нерівності [15]); 

2. обирається сукупність ознак, що характеризують ІТ факто-
ри, які впливають на економічну нерівність в країнах [11–14]; 

3. визначається міра подібності між країнами за сукупністю 
ознак; 

4. формуються кластери; 
5. аналізується отримана інформація щодо впливу ІТ факторів 

на структуру кластерів і нерівність у країнах, що увійшли до них. 
Для кластерного аналізу використовується ізотонічний або ізо-

морфний алгоритм. Ізотонічний алгоритм формує групи країн (кла-
стери) з однорідних значень за показниками нерівності (y) за допо-
могою PCA. Ізоморфний алгоритм у групи включає країни, близькі 
за структурою, в яких пропорції властивостей (x1, x2, x3, x4) несуттє-
во відрізняються. Із застосуванням ізоморфного перетворення перш 
за все здійснюється нормування показників за співвідношенням: 

𝑍𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

∑
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1

. (4) 
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У процесі кластеризації відстань між двома країнами i та k 
розраховується за формулою: 

𝑑𝑖𝑘 = √∑ (𝑍𝑖𝑗 − 𝑍𝑘𝑗)
2𝑚

𝑗=1 . (5) 

В ізоморфному перетворенні відстані будуть мінімальні, коли 
вектори ознак колінеарні, а максимальними — якщо вектори 
перпендикулярні. 

Після визначення відстаней між країнами розподіл на групи 
відбувається за допомогою методу шарів (методу дендритів), 
відповідно до якого будуються дендрити для визначення сліду 
даних (тобто утворюється просторова форма шарів). Сутність ме-
тоду полягає в тому, що для кожного об’єкта (країни) визнача-
ється мінімальна відстань до найближчого до нього об’єкта. По-
тім з цих мінімальних відстаней обирається максимальна, яка 
задає критичний радіус (визначає відстань, що показує, чи нале-
жить об’єкт даному кластеру): 

𝑟 = 𝑚𝑎𝑥
𝑖

𝑚𝑖𝑛
𝑗
𝑑𝑖𝑗. (6) 

Об’єкти, між якими відстань менше критичної, належать до 
одного кластера. Первинний розподіл об’єктів дозволяє одержати 
кластери шаровидної або еліпсоїдної форми. Оскільки при вико-
нанні практичних задач такі кластери зустрічаються не завжди 
(частіше буває складніша форма), то на наступному етапі методу 
шарів здійснюється побудова дендритів і визначення зв’язності в 
системі кластерів, що дозволяє їх поєднати в складніші структури, 
які в більшій мірі відповідають скупченням досліджуваних 
об’єктів. З метою такого поєднання визначається відстань між 
кластерами, що дорівнює мінімальній відстані між об’єктами, які 
входять у ці кластери: 

𝐶𝑙𝑘 =
𝑚𝑖𝑛

𝑝∈𝑔𝑙, 𝑞∈𝑔𝑘
𝑑𝑝𝑞, (7) 

де dpq — відстань між елементами p кластера l i q кластера k 

(𝑙, 𝑘 = 1,𝐺̅̅ ̅̅ ̅), G — кількість груп (кластерів). 
При перевищенні критичної відстані кластери вважаються 

незв’язними. Критична відстань дорівнює максимальній з-поміж 
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усіх кластерів відстані між сусідніми елементами в одному клас-
тері й обчислюється за формулою: 

𝐶 = 𝑚𝑎𝑥
𝑙=1,𝐺̅̅̅̅̅

𝑚𝑖𝑛
𝑝,𝑞∈𝑔𝑙

𝑑𝑝𝑞. (8) 

При конструюванні дендриту, що поєднує всі групи, розрива-
ються зв’язки між кластерами, відстань між якими вище критич-
ної. У результаті отримується набір дендритів, незв’язаних між 
собою. Дані, що входять у кожну підвибірку, можна досліджува-
ти засобами регресійного аналізу. 

Для вирішення задачі розбиття країн на кластери з викорис-
танням ізотонічного перетворення з пошуком сліду авторами 
було розроблено програму, що складається з таких блоків: 

1. Обирається черговий об’єкт А (країна). Якщо він входить 
хоча б в один ланцюг, то відбувається перехід до наступного 
об’єкта. 

2. Для чергового об’єкта знаходиться такий об’єкт В, відстань 
до якого від А мінімальна. Далі перевіряється, чи не входить 
об’єкт В до одного зі вже сформованих ланцюгів. Якщо входить, 
то об’єкт А додається до ланцюга, в який входить об’єкт В. Якщо 
ні, то з об’єктів А і В утворюється первинний ланцюг. 

3. Якщо є об’єкти, не включені в ланцюги, то здійснюється 
перехід до п. 1, у протилежному випадку — до п. 4. 

4. Знаходиться матриця відстаней між ланцюгами (відстань 
між ланцюгами дорівнює відстані між найближчими об’єктами в 
цих ланцюгах). 

5. Будується дендрит — до кожного ланцюга приєднується 
лише один найближчий ланцюг (за виключенням випадку, коли 
два або більше ланцюгів мають однакові відстані до певного 
ланцюга). 

6. Розраховується критична відстань, що дорівнює сумі серед-
нього значення відстаней між ланцюгами в дендриті (п. 5) і се-
редньоквадратичного значення цих же відстаней. 

7. При конструюванні дендриту, що поєднує всі ланцюги, роз-
риваються зв’язки між кластерами, відстань між якими вище 
критичної. 

Виконання програми дозволяє визначити матрицю ізоморф-
них відстаней (рис. 4), відстані між об’єктами ланцюгів (рис. 5) і 
відстані між ланцюгами (табл. 2). 
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Рис. 4. Матриця ізоморфних відстаней 

 
Розроблений макрос обчислив 15 ланцюгів: ланцюг 1 (країни 

1, 21); ланцюг 2 (країни 2, 12, 3, 17); ланцюг 3 (країни 4, 13, 23, 
29); ланцюг 4 (країни 5, 34, 40); ланцюг 5 (країни 6, 26); ланцюг 6 
(країни 7, 37, 25); ланцюг 7 (країни 8, 36, 22, 31); ланцюг 8 (краї-
ни 9, 39, 10, 27, 28, 33); ланцюг 9 (країни 11, 32, 18); ланцюг 10 
(країни 14, 41, 35); ланцюг 11 (країни 15, 24); ланцюг 12 (країни 
16, 44, 38); ланцюг 13 (країни 19, 20); ланцюг 14 (країни 30, 45); 
ланцюг 15 (країни 42, 43). Ілюстрацію відстаней між об’єктами 
9–15 ланцюгів наведено на рис. 5. 

 

Рис. 5. Відстані між об’єктами ланцюгів 
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Матриця відстаней між об’єктами 15 ланцюгів (рис. 5) дозво-
ляє обчислити мінімальну відстань між ланцюгами (табл. 2) для 
подальшого їх об’єднання в кластери.  

Таблиця 2 

ВІДСТАНІ МІЖ ЛАНЦЮГАМИ 

Між країнами Між кластерами Відстань 

(21; 22) [1; 7] 0,165415567 

(12; 24) [2; 11] 0,078828257 

(4; 36) [3; 7] 0,159051831 

(5; 17) [2; 4] 0,120105846 

(6; 39) [5; 8] 0,081872222 

(5; 25) [4; 6] 0,126574802 

(6; 36) [5; 7] 0,120105846 

(27; 32) [8; 9] 0,080980923 

(27; 32) [8; 9] 0,080980923 

(2; 35) [2; 10] 0,117821652 

(12; 24) [2; 11] 0,078828257 

(5; 16) [4; 12] 0,131730255 

(18; 20) [9; 13] 0,091566985 

(17; 45) [2; 14] 0,213944224 

(6; 43) [5; 15] 0,102494332 

Джерело: розроблено авторами 

 

Підготовлений на основі даних рис. 5 і табл. 2 дендрит буде 

мати структуру, в якій кластери будуть включати такі ланцюги: 

кластер 1 ∈ ланцюг 16;  кластер 2 ∈ ланцюг 1;  кластер 3 ∈
ланцюг 3;  кластер 4 ∈ ланцюг 7 ∪ ланцюг 5 ∪ ланцюг 8 ∪
ланцюг 15 ∪ ланцюг 9 ∪ ланцюг 13  (рис. 6); кластер 5 ∈
ланцюг 14;  кластер 6 ∈ ланцюг 12;  кластер 7 ∈ ланцюг 2 ∪
ланцюг 11 ∪ ланцюг 10 ∪ ланцюг 4 ∪ ланцюг 6 (рис. 7). 
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Рис. 6. Діаграма дендриту для кластера країн 4 під впливом IT факторів 

 

Рис. 7. Діаграма дендриту для кластера країн 7 під впливом IT факторів 

 
У результаті було отримано 7 кластерів, які описують різно-

манітний вплив ІТ факторів на нерівномірний розподіл доходів у 
різних країнах світу. Зокрема, у табл. 3 і 4 наведено значення 
індекса Тейла та IT факторів, що впливають на нього (валове 
накопичення капіталу x1, витрати на наукові дослідження і роз-
робки x2, виплати по інтелектуальній власності x3, частка високо-
технологічного експорту x4), розраховані для країн четвертого 
та сьомого кластеру, відповідно. 
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Таблиця 3 

ЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСА ТЕЙЛА ТА IT ФАКТОРІВ  
ДЛЯ КРАЇН ЧЕТВЕРТОГО КЛАСТЕРА 

№ 
п/п 

Країни 
x1, 

% від ВВП 
x2, 

% від ВВП 

x3, 
млн дол. 

США 

x4, 
% від  

промислового 
експорту 

y 

11 
Чеська  

Республіка 
26,19 1,78 1042,9 16,08 5,06·10-5 

32 Норвегія 26,48 1,62 587,8 18,83 6,44·10-5 

18 Греція 12,80 0,70 370,9 9,07 1,58·10-4 

19 Гонконг 25,22 0,73 2018,6 16,18 7,15·10-5 

20 Угорщина 19,45 1,26 1701,0 18,12 1,77·10-4 

27 Литва 19,37 0,89 38,2 10,42 4,95·10-5 

10 Кипр 16,12 0,44 0,0 13,00 2,02·10-6 

39 Словакія 20,94 0,80 181,0 9,21 5,13·10-5 

9 Хорватія 19,18 0,75 307,4 9,91 5,29·10-5 

6 Болгарія 21,94 0,60 184,8 7,75 1,08·10-4 

26 Латвія 26,17 0,66 43,7 9,78 2,42·10-5 

43 Україна 21,72 0,75 727,0 6,30 1,98·10-4 

42 Турція 28,30 0,83 741,0 1,83 1,50·10-3 

36 Румунія 26,95 0,48 452,5 6,38 2,66·10-4 

8 Колумбія 22,22 0,22 526,9 5,19 1,12·10-4 

22 Індонезія 35,07 0,00 1800,1 7,30 2,16·10-3 

31 
Нова  

Зеландія 
20,92 0,00 973,6 9,79 6,33·10-5 
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Таблиця 4 

ЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСА ТЕЙЛА ТА IT ФАКТОРІВ  
ДЛЯ КРАЇН СЬОМОГО КЛАСТЕРА 

№ 
п/п 

Країни 
x1, 

% від ВВП 
x2, 

% від ВВП 

x3, 
млн дол. 

США 

x4,  
% від промис-

лового експорту 
y 

14 Естонія 29,09 2,12 61,3 10,75 9,35·10-6 

41 Іспанія 19,99 1,29 0,0 6,99 5,25·10-4 

35 Португалія 15,72 1,38 505,4 4,14 2,01·10-4 

2 Австрія 23,98 2,91 1955,9 12,84 1,39·10-4 

12 Данія 19,47 2,98 1392,5 14,22 3,49·10-5 

3 Бельгія 23,20 2,27 2823,6 11,36 2,54·10-4 

17 Німеччина 19,31 2,87 6399,2 15,98 2,10·10-3 

24 Ізраїль 21,24 4,16 1111,7 15,85 2,59·10-4 

15 Фінляндія 22,53 3,42 1775,1 8,55 4,94·10-5 

5 Бразилія 21,42 1,13 4198,2 10,49 3,81·10-3 

34 Польща 20,99 0,88 2332,0 6,95 3,64·10-4 

40 
Південна 
Африка 

19,97 0,73 2017,1 5,38 6,41·10-4 

25 Італія 17,86 1,27 5588,0 7,07 5,49·10-4 

37 Росія 24,54 1,03 7629,3 8,38 2,09·10-3 

7 Канада 24,93 1,78 10903,9 13,78 3,67·10-4 

 

На основі даних з табл. 3 та 4 побудуємо регресійні моделі 
оцінки індекса Тейла (індикатора економічної нерівності) для 
країн кластера 4 (10) і кластера 7 (11), відповідно: 

𝑦 = −0,00041 + 4,83 ∙ 10−6 ∙ 𝑥1 + 9,14 ∙ 10
−6 ∙ 𝑥2 + 

+ 3,65 ∙ 10−13 ∙ 𝑥3 − 6,35 ∙ 10
−5 ∙ 𝑥4, 

(10) 

𝑦 = −0,00158 − 5,94 ∙ 10−5 ∙ 𝑥1 − 7,62 ∙ 10
−4 ∙ 𝑥2 + 

+ 3,79 ∙ 10−14 ∙ 𝑥3 + 1,84 ∙ 10
−4 ∙ 𝑥4. 

(11) 

Як можна бачити з функції (10), зростання валового накопи-
чення капіталу (x1), витрат на наукові дослідження і розробки (x2) 
підвищує економічну нерівність, тобто дивергенцію показників 
нерівності, для країн із кластера 4. Разом із цим, для кластера 7, 
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що видно з функції (11), збільшення x1 і x2 знижує індекс Тейла 
(обумовлює конвергенцію показників нерівності країн). Тобто, 
зростання на 1 % від ВВП валового накопичення капіталу веде до 
підвищення (дивергенції) економічної нерівності на 4,83 · 10–6 
для кластера 4 і скорочення економічної нерівності (конверген-
ції) для кластера 7 на 5,94 · 10–5. Зростання витрат на наукові до-
слідження і розробки на 1 % від ВВП призводить до збільшення 
економічної нерівності (дивергенції) на 9,14 · 10–6 для кластера 4 
і зменшує економічну нерівність (конвергенції) для кластера 7 на 
7,62 · 10–4. Збільшення виплат по інтелектуальній власності (x3) 
на 1 дол. США призводить до посилення економічної нерівності 
на 3,65 · 10–13 для кластера 4 і на 3,79 · 10–14 для кластера 7. Роз-
ширення частки високотехнологічного експорту (x4) на 1 % від 
промислового експорту приводить до зниження економічної 
нерівності на 6,35 · 10–5 і збільшення на 1,84 · 10–4 для кластерів 
4 і 7, відповідно.  

Висновки  

Індустрія 4.0 створює нові можливості для переходу на циф-
рові технології, розвитку робототехніки, автоматизації всіх біз-
нес-процесів, створення новітніх продуктів і послуг. Це дає кон-
курентні переваги для збільшення експорту країн, підвищення 
глобального рівня конкурентоспроможності, але розширює рі-
вень фрикційного та структурного безробіття, що знижує рівень 
доходу для окремих осіб і збільшує розрив нерівності між різни-
ми верствами населення. 

Таким чином, передові наукові дослідження та розробки по-
глибили нерівність між різними країнами. Інтелектуальна влас-
ність та експорт високих технологій змінили свій вплив на рівень 
нерівності. Близько 44 % усіх країн мали нерівність через інші 
причини, що не пов’язані з розвитком ІТ та розповсюдженням 
Індустрії 4.0, яка має різну швидкість поширення для різних країн. 

Для сімнадцяти країн одного з кластерів (Чеська Республіка, 
Норвегія, Греція, Гонконг, Угорщина, Литва, Кипр, Словакія, 
Хорватія, Болгарія, Латвія, Україна, Турція, Румунія, Колумбія, 
Індонезія, Нова Зеландія) переважна більшість IT факторів мають 
прямий вплив на нерівність, у той час як для іншого кластера із 
п’ятнадцяти країн (Естонія, Іспанія, Португалія, Австрія, Данія, 
Бельгія, Німеччина, Ізраїль, Фінляндія, Бразилія, Польща, Пів-
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денна Африка, Італія, Росія, Канада) — обернений. Зростання 
валового накопичення капіталу, витрат на наукові дослідження і 
розробки підвищує економічну нерівність (тобто призводить до 
конвергенцї розвитку) 17 країн першого зазначеного кластера та 
скорочує нерівність (тобто сприяє дивергеції розвитку країн) 
другого вказаного кластера. Збільшення показника інтелектуаль-
ної власності приводить до посилення економічної нерівності 
для країн з обох визначених кластерів. Розширення високотех-
нологічного експорту, навпаки, приводить до дивергенції країн 
за ознакою нерівності для першого виділеного кластера та зу-
мовлює конвергенцію розвитку країн за ознакою нерівності для 
другого зазначеного кластера. 
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У статті досліджуються особливості процесів поширення кризових 
явищ через фінансові та торгівельні канали. Наведено основні пере-
думови, що мають бути враховані при моделюванні їх розповсюд-
ження. Зокрема, для опису часової структури цих процесів автором 
вводиться термін «латентний період» та обґрунтовується алгоритм 
визначення його часових меж. Проведено кількісне оцінювання ефек-
тивності запропонованої концепції. Спираючись на отримані ре-
зультати здійснено відбір макроекономічних індикаторів, що харак-
теризують стан основних каналів поширення кризових явищ і 
відображають деформаційні процеси в економіці за деякий час до 
завершення латентного періоду. В результаті проведеного аналізу 
та експериментального тестування сформовано систему вхідних 
класифікаційних характеристик, необхідних для побудови економі-
ко-математичної моделі прогнозування наслідків поширення фінан-
сової кризи: обсяг офіційних золотовалютних резервів без ураху-
вання золота; співвідношення грошового агрегату М2 до обсягу 
золотовалютних резервів; грошовий мультиплікатор; зміна грошо-
вого агрегату М0; зміна грошового агрегату М2; спред ставки відсот-
ка по кредитах в іноземній валюті всередині країни до аналогічного 
показника за кордоном; коефіцієнт монетизації економіки; зростан-
ня експорту; зростання імпорту; частка експорту у ВВП. 
Отримана нейронна мережа-класифікатор на базі самоорганіза-
ційної карти Кохонена розподіляє простір вихідних точок (кожна 
з котрих має просторову розмірність у десять координат та харак-
теризується часовою глибиною у тривалість латентного періоду 
для досліджуваної країни) на кластери, в яких динаміка таких ін-
дикаторів як ВВП, реальний обмінний курс до СПЗ, обсяг золото-
валютних резервів, гарантований державний борг та вартість об-
лігацій зовнішньої державної позики є подібною. Це дозволило 
сформувати базу сценаріїв можливої поведінки економік під 
впливом процесів поширення кризових явищ на основі макропо-
казників, що характеризують стан фінансового та торгівельного 
каналів поширення. 

Ключові слова: фінансова криза, канали поширення кризи, латент-
ний період, макроекономічний індикатор, ранговий коефіцієнт кон-
кордації, нейронна мережа, карта Кохонена. 
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В статье исследуются особенности процессов распространения кри-
зисных явлений через финансовые и торговые каналы. Приведены 
основные предпосылки, которые должны быть учтены при их моде-
лировании. В частности, для описания временной структуры этих 
процессов автором вводится термин «латентный период» и обос-
новывается алгоритм определения его временных границ. Проведе-
на количественная оценка эффективности предложенной концеп-
ции. Опираясь на полученные результаты осуществлен отбор 
макроэкономических индикаторов, характеризующих состояние ос-
новных каналов распространения кризисных явлений и отражаю-
щих деформационные процессы в экономике за некоторое время до 
конца латентного периода. В результате проведенного анализа и 
экспериментального тестирования сформирована система входных 
классификационных характеристик, необходимых для построения 
экономико-математической модели прогнозирования последствий 
финансового кризиса: объем официальных золотовалютных резер-
вов без учета золота; соотношение денежного агрегата М2 к объему 
золотовалютных резервов; денежный мультипликатор; изменение 
денежного агрегата М0; изменение денежного агрегата М2; спрэд 
ставки процента по кредитам в иностранной валюте внутри страны 
к аналогичному показателю за рубежом; коэффициент монетизации 
экономики; рост экспорта; рост импорта; доля экспорта в ВВП. 
Полученная нейронная сеть-классификатор на основе самооргани-
зующейся карты Кохонена распределяет пространство исходных 
точек (каждая из которых имеет пространственную размерность в 
десять координат и характеризуется временной глубиной в про-
должительность латентного периода для исследуемой страны) на 
кластеры, в середине которых динамика таких индикаторов как 
ВВП, реальный обменный курс к СПЗ, объем золотовалютных ре-
зервов, гарантированный государственный долг и стоимость об-
лигаций внешнего государственного займа является сходной. Это 
позволило сформировать базу сценариев возможного поведения 
экономик под влиянием процессов распространения кризисных 
явлений на основе макропоказателей, характеризующих состо-
яние финансового и торгового каналов распространения. 

Ключевые слова: финансовый кризис, каналы распространения 
кризиса, латентный период, макроэкономический индикатор, ран-
говый коэффициент конкордации, нейронная сеть, карта Кохонена. 
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The article deals with the features of the crisis propagation through 
financial and trade channels. The basic premises that should be taken 
into account when modeling them are given. In particular, to describe 
the temporal structure of these processes, the author introduces the 
term «latent period» and substantiates an algorithm for determining its 
time boundaries. A quantitative assessment of the proposed concept 
efficiency was carried out. Based on the results obtained, a selection of 
macroeconomic indicators was carried out which characterize the 
main channels for the spread of crisis phenomena and describe the 
deformation processes well in advance of the end of the latent period. 
As a result of analysis and testing, a system of input classification 
characteristics is formed, which are necessary to build an economic 
and mathematical model for predicting the effects of the financial crisis 
spreading: total reserves excluding gold; the ratio of the M2 monetary 
aggregate to the total reserves; money multiplier; change in the 
monetary aggregate M0; change in the monetary aggregate M2; spread 
of interest rates on loans in foreign currency within the country to the 
same indicator abroad; monetization coefficient; export growth; import 
growth; export share in GDP. 
The obtained neural network-classifier divides the space of the 
starting points (each of which has a spatial dimension of ten 
coordinates and is characterized by a time depth in the latency 
period for the country under study) into clusters, within which the 
dynamics of such indicators as GDP, national currency per SDR, total 
reserves excluding gold, publicly guaranteed debt and the value of 
external government loan bonds are similar. This allowed us to form 
a base of scenarios of the possible behavior of economies under the 
influence of the processes of the spread of crisis phenomena based on 
macro indicators characterizing the state of the financial and trade 
spreading channels. 

Keywords: financial crisis, channels of crisis spreading, latency period, 
macroeconomic indicator, rank coefficient of concordance, neural 
network, Kohonen map. 
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Вступ 

Глобалізація та взаємне проникнення економік різних країн 
розмивають границі фінансових ринків і роблять їх надзвичайно 
вразливими до кризових процесів. Негативні тенденції, що роз-
почались в одній сфері господарювання, швидко перекидаються 
на інші та виходять за географічні межі держав. Нові умови фун-
кціонування глобального фінансового ринку потребують прове-
дення ґрунтовних досліджень особливостей розвитку та поши-
рення кризових явищ. 

Задача макропрогнозування поведінки динамічних об’єктів і 
систем в умовах різких збурень навколишнього середовища 
вимагає використання нелінійних моделей. З іншого боку, ме-
ханізм її опису має бути інтуїтивно зрозумілим та мати чітку 
економічну інтерпретацію для забезпечення можливості вико-
ристання отриманих результатів прогнозування відповідальни-
ми особами, що приймають рішення. Також при виборі матема-
тичного інструментарію потрібно враховувати обмеженість 
обсягу даних, придатних для розрахунків. Це пов’язано з неод-
норідністю статистичної інформації в розрізі країн світу (є від-
мінності в одиницях вимірювання, методиках розрахунку і т.п.). 
У зв’язку з цим більш-менш адекватна база даних для моделю-
вання кризових явищ може бути сформована на основі інформа-
ції за період протікання світової фінансової кризи 2008–2009 рр., 
коли більшість країн почали подавати економічну статистику 
відповідно до методики розрахунку Міжнародного валютного 
фонду [1]. 

Крім цього, попередні фінансові кризи мали відмінні рушійні 
сили, джерела виникнення, канали розповсюдження та вплив на 
економіки країн світу. Це підводить нас до думки, що термін 
«макропрогнозування» в контексті поставленої задачі не може 
розглядатись як спроба передбачення «точки кипіння» економі-
ки, адже для вчасної корекції державної економічної політики 
це не є першочерговим завданням. На думку автора, важливо 
однозначно визначити залежність між набором вхідних змінних, 
котрі є найчутливішими до різких змін в економіках країн-
партнерів, та індикативними границями коливань макропоказ-
ників, що характеризують стійкість економіки до таких змін, 
таких як ВВП, валютний курс, обсяг золотовалютних резервів 
тощо [1]. 
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Мета і завдання дослідження 
Метою даного дослідження є побудова економіко-матема-

тичної моделі прогнозування розвитку фінансової кризи на осно-
ві системи макроекономічних показників, що характеризують 
стан основних каналів поширення у докризовий період. 

На основі проведеного раніше фундаментального аналізу 
причин виникнення, особливостей протікання та механізмів 
трансграничного поширення кризових явищ [1–2] сформулюємо 
базові передумови, котрі необхідно враховувати під час дослід-
ження та моделювання цих процесів: 

1. Незважаючи на зрозумілий поділ фінансових криз на чоти-
ри типи (валютна, банківська, криза раптового відтоку капіталу 
або SS-криза (скорочено від англ. sudden stop crisis), суверенного 
зовнішнього боргу), історія протікання криз свідчить, що глоба-
льні фінансові дисбаланси не можуть бути віднесені до якогось 
одного типу. Тому існує об’єктивна проблема датування початку 
та закінчення кризових явищ. 

2. Процес транскордонного поширення кризових явищ між 
фінансовими ринками розподілений у часі та має визначену часо-
ву структуру. 

3. Стійкість і поведінка економіки окремої країни під час 
поширення кризи напряму залежить від початкових макроеко-
номічних умов, що характеризують фінансові, торговельні або 
інформаційні канали зараження. 

Відповідно до визначених передумов сформулюємо задачі до-
слідження, вирішення яких дозволить досягти поставленої мети: 

1. Розробка алгоритму датування часової структури процесів 
поширення фінансових криз. 

2. Відбір макроекономічних індикаторів, що характеризують 
стан основних каналів поширення кризових явищ. 

3. Побудова економіко-математичної моделі для прогнозу-
вання наслідків поширення фінансової кризи на основі системи 
макроекономічних показників, що характеризують стан основних 
каналів поширення у докризовий період. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Узагальнена статистика одночасного виникнення різних типів 

фінансових криз і хронологія їх виникнення за даними 138 країн 
світу в період з 1970 по 2010 роки наведена у табл. 1 і на рис. 1, 
відповідно. 
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Таблиця 1 

КРОС-СТАТИСТИКА ОДНОЧАСНОГО ВИНИКНЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ  
ФІНАНСОВИХ КРИЗ ЗА ПЕРІОД З 1970 ПО 2010 рр. 

Тип фінансової кризи 
Банківська  

криза 
Валютна  

криза 
Криза  

суверенного боргу 
SS-криза 

Банківська криза 134 49 16 15 

Валютна криза 49 193 25 10 

Криза суверенного боргу 16 25 60 6 

SS-криза 15 10 6 53 

Джерело: побудовано автором на основі [3] 

 

 

Рис. 1. Хронологія виникнення різних типів фінансових криз: 

пунктирна лінія — валютні кризи;  
сіра суцільна лінія — банківські кризи; 
чорна суцільна лінія — SS-кризи; 
чорна суцільна лінія з маркером — кризи суверенного боргу. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [3] 
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Результати ретроспективного аналізу різних типів фінансових 
криз для 138 країн світу з різним рівнем розвитку та інтеграції 
фінансових ринків за розглянутий період (1970–2010 рр.) дозво-
ляють зробити висновок про складність виокремлення для аналі-
зу монокризових епізодів. 

Переважна більшість фінансових криз починається одночасно на 
двох (чи більше) фінансових ринках, наприклад банківському та ва-
лютному, та по внутрішніх каналах розповсюдження перетікають до 
інших секторів економіки, що може призвести до кризи суверенного 
державного боргу (наприклад, у Греції та Ісландії в 2010–2015 рр.) 
або викликати раптовий відтік інвестицій і стати причиною SS-кризи. 

Результати проведеного аналізу дають можливість зробити 
висновок, що найбільша кількість фінансових криз є валютними 
(майже 44 % від загальної кількості). На другому місці за часто-
тою появи — системні банківські кризи (30 %). І майже однакова 
кількість криз суверенного державного боргу та SS-криз відбули-
ся протягом досліджуваного періоду — 14 % і 12 %, відповідно. 

Також важливо відмітити, що маючи незначне відтермінуван-
ня в часі валютна та банківська кризи досить часто відбуваються 
в парі — це так звані twin-кризи (подвійні кризи). Так, за даними 
табл. 1 кожна третя банківська криза супроводжується валютною 
кризою і кожна четверта фінансова криза, що визначається дева-
львацією вартості національної грошової одиниці, відбувається 
паралельно з системною кризою у банківському секторі. 

Проведений аналіз ретроспективних даних показує, що майже 
половина усіх криз суверенного державного боргу супроводжу-
ються валютними кризами. Проте лише 13 % від усіх криз дева-
львації вартості національної грошової одиниці врешті призво-
дять до криз державного боргу. 

Цікаво, що у 25 % випадків від усіх епізодів криз суверенного 
державного боргу паралельно відбуваються кризи банківські. 
Зворотна статистика вдвічі менша — 12 % twin-криз. 

Найрідше трапляються поєднання криз раптової зупинки по-
токів капіталу з будь-яким іншим типом фінансових криз: 11 % 
для банківських криз, 5 % для валютних криз і 10 % для криз 
суверенного державного боргу. 

Отже, існують об’єктивні причини, що значно ускладнюють 
дослідження монокриз будь-якого типу — або їх наслідки поєд-
нуються з наслідками криз інших типів, або статистичні дані для 
аналізу будуть суттєво обмежені. 
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Тож у роботі автор не робитиме розмежування фінансових 
криз за типами та визначатиме тривалість кризових процесів все-
редині кожної окремої країни, спираючись на власне визначення 
об’єкта дослідження та кількісні міри для датування основних 
елементів у часовій структурі процесів трансграничного поши-
рення криз на фінансових ринках, що мають чітке економічне 
обґрунтування. 

Автор пропонує виділити в часовій структурі процесів транс-
граничного поширення кризових явищ окремі елементи, що є  
спільними для будь-якого типу фінансових криз і виникнення 
яких не залежить від рівня розвитку та інтеграції фінансових 
ринків окремих країн. 

З цією метою введемо поняття: латентий період (l) — промі-
жок часу від початку кризи у країні-джерелі (t0) до моменту часу, 
коли зафіксовано початок кризи у досліджуваній країні (tp), та 
період відгуку (v) — проміжок часу від моменту tp до моменту 
часу, коли зафіксовано скорочення темпів падіння економіки (tk). 

Із запропонованої термінології видно, що автор розглядає 
процес трансграничного поширення фінансової кризи як такий, 
що складається з двох епізодів: 

1. Латентний період — триває до тих пір, доки через фінансові 
та/або торговельні канали передачі негативні зміни у фінансовому 
секторі країни-джерела не призведуть до падіння основних макро-
економічних індикаторів у досліджуваній країні. Його ще можна 
визначити як період буферизації або накопичення дисбалансів в 
економіці. Тривалість латентного періоду обумовлюється ступе-
нем інтеграції та розвитку внутрішнього фінансового ринку краї-
ни, до якої перенесена криза. Він також визначає час, протягом 
якого можуть бути створені економічні стимули та корегуючи 
впливи, що дозволять пом’якшити наслідки фінансової кризи. 

2. Період відгуку — триває від початку кризи всередині дос-
ліджуваної країни до її закінчення, коли протягом певного часу 
буде зафіксоване стале зростання таких макроекономічних інди-
каторів, як валовий внутрішній продукт, курс національної гро-
шової одиниці, об’єм золотовалютних резервів, а також змен-
шення державного боргу. Період відгуку залежить від стану 
економіки країни, рівня розвитку правового законодавства, що 
регулює грошово-фінансові відносини, рівня довіри до органів 
держаного управління з боку населення, рівня корупції. Останні 
два пункти суттєво впливають на включення внутрішніх каналів 
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поширення кризових явищ і визначають стійкість економіки дос-
ліджуваної країни та тривалість періоду відгуку. 

Як було зазначено вище, різні типи криз можуть перекриватися в 
одному епізоді, створюючи неоднозначні висновки щодо того, як їх 
класифікувати. Крім того, процес датування початку та закінчення 
кризових явищ в економіці прямо залежить від обраної методології. 

Проте для переважної більшості фінансових криз — валют-
них, державного боргу та SS-криз, що складають відповідно до 
обчисленої статистики (див. табл. 1) 70 % від загальної кількості, 
спільними є механізми стримування різких коливань на внутріш-
ніх фінансових ринках, що реалізуються Міністерством фінансів 
і Національним банком. Наслідками державного антикризового 
регулювання є суттєве скорочення золотовалютних резервів. То-
му, на думку автора, саме на основі динаміки обсягів золотова-
лютних резервів потрібно формувати систему визначення термі-
ну початку фінансової кризи. 

Крім того, доцільно враховувати коливання курсу національ-
ної грошової одиниці (за статистикою 40 % усіх криз є валютни-
ми або відбуються в парі із суттєвим знеціненням вартості на-
ціональної грошової одиниці). 

Беручи до уваги досвід, напрацьований західними фахівцями [3–
6], початок кризи у досліджуваній країні внаслідок процесів транс-
граничного поширення кризових явищ від країни-джерела через до-
ступні канали зараження (точку tp) в межах даного дослідження бу-
демо фіксувати у випадку реалізації одної або одразу двох подій: 

1. коли протягом місяця фіксується зменшення вартості на-
ціональної грошової одиниці на два стандартні відхилення (обчис-
лені для вибірки з 12 щомісячних значень, що передують даному); 

2. коли за місяць фіксується скорочення золотовалютних ре-
зервів більше ніж на одне стандартне відхилення (обчислене для 
вибірки з 12 щомісячних значень, що передують даному). 

Проведемо тестування ефективності пропонованих умов дату-
вання початку кризи при визначенні термінів латентного періоду. 
З цією метою застосуємо показник NSR (англ. термін noise-to-
signal ratio — співвідношення шуму до сигналу), що дозволяє 
здійснити порівняння частки хибних сигналів (шуму) індикатора 
з часткою ефективних реалізацій [4, 5]: 

,                                    (1) 
CA

A

DB

B
NSR

+


+
=
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де А — кількість попереджувальних сигналів індикатора в межах 
сигнального вікна, що були підтверджені зафіксованими фактами 
настання кризи; 

В — кількість попереджувальних сигналів індикатора в межах 
сигнального вікна, що не були підтверджені зафіксованими фак-
тами настання кризи; 

С — кількість випадків, коли факт настання кризи не супро-
воджувався попереджувальним сигналом індикатора; 

D — кількість випадків, коли відсутність попереджувального си-
гналу індикатора була підтверджена фактами ненастання кризи [5]. 

При NSR=1 точність передбачення настання кризи дорівнює 
відсотку помилкового спрацьовування індикатора. Найкращим є 
індикатор, для якого значення NSR є мінімальним. 

Визначимо сигнальне вікно як проміжок часу, що безпосеред-
ньо передує кризі, протягом якого індикатор повинен формувати 
сигнал, що вказує на появу негативних зрушень у фінансовій сис-
темі. Відповідно до запропонованого визначення латентного пе-
ріоду довжина сигнального вікна дорівнює 12 місяцям. 

На рис. 2 і 3 наведено приклад встановлення за запропонова-
ним підходом меж латентного періоду поширення фінансової 
кризи в Україні у 2008–2009 рр. на основі динаміки відношення 
курсу національної грошової одиниці до СПЗ (спеціальних прав 
запозичення) і золотовалютних резервів, відповідно. 

 

 

Рис. 2. Визначення границь латентного періоду та початку кризи  
на основі даних про зміну динаміки курсу гривні до СПЗ 
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Рис. 3. Визначення границь латентного періоду та початку кризи на основі 
даних про зміну обсягів офіційних міжнародних резервів в Україні 

 
Пунктирна лінія на рис. 2 відповідає верхній границі допус-

тимих коливань обмінного курсу гривні та визначається відпо-
відно до запропонованого алгоритму як сума середнього значен-
ня показника та двох стандартних відхилень у межах сигнального 
вікна. Тож кінцем латентного періоду є точка з координатами (34; 
7,639), що відповідає жовтню 2008 року. Наступний місяць — точ-
ка з координатами (35; 8,904) стає початком кризи в країні. З рис. 2 
можна побачити, що графік динаміки курсу гривні до СПЗ пере-
тинає цю пунктирну лінію ще раніше — у березні 2008 року. 
Проте, варто зауважити, цей пунктир розрахований для дванад-
цятимісячного періоду до жовтня 2008 року. Для березня ця гра-
ниця допустимих коливань є вищою і графік її не перетинає. 

Аналогічно відбувається визначення границь латентного пері-
оду та початку кризи на основі динаміки золотовалютних резер-
вів (див. рис. 3). Пунктирна лінія відповідає нижній границі до-
пустимих коливань показника (різниця середнього значення та 
одного стандартного відхилення в межах сигнального вікна) та 
визначає кінцем латентного періоду вересень 2008 року. 

Відповідно до запропонованої термінології в даному випадку 
автор визначає латентний період як проміжок часу між датою по-
чатку фінансової кризи у США — країні-джерелі (лютий 2007 р., 
коли найбільший на той момент банк світу HSBC був змушений 
списати іпотечні цінні папери загальною вартістю 10,5 млрд дол. 
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США, забезпечені в тому числі субстандартними кредитами) та да-
тою зафіксованого зниження золотовалютних резервів і/або варто-
сті національної грошової одиниці досліджуваної країни (України) 
понад 1 та 2 стандартних відхилення від середнього на вибірці з 
12 попередніх щомісячних значень відповідного показника. 

Аналогічно визначено тривалість латентного періоду для 
кожної з 66 країн тестової вибірки.  

Показник NSR з оцінювання ефективності діагностування 
початку криз у досліджуваних країнах у межах аналізованого 
часового періоду складає: 

𝑁𝑆𝑅 =
𝐵

𝐵+𝐷
÷

𝐴

𝐴+𝐶
=

91

91+802
÷

124

124+9
= 0,11.   (2) 

Проведений аналіз точності датування границь латентного 
періоду дає підстави зробити висновки, що запропонована ме-
тодологія дозволяє у 92 % випадків правильно ідентифікувати 
початок кризи всередині країни в результаті процесів трансгра-
ничного поширення кризових явищ. Так, наприклад, для України 
та Польщі кінець латентного періоду та початок фінансової кризи 
за обома досліджуваними показниками практично співпадає і 
припадає на серпень-вересень 2008 року. Отримана різниця в 
один місяць є закономірною та відображає фінансову політику 
Національного банку України щодо стримування знецінення 
національної грошової одиниці та виплати відсотків за міжнарод-
ними зобов’язаннями. 

На наступному кроці проведемо відбір і тестування макроеко-
номічних показників, що задають сукупність початкових умов і 
характеризують стан каналів поширення кризових явищ, є чутли-
вими до збурень на світових фінансових ринках і можуть бути 
використані для класифікації економік за рівнем реакції на про-
цеси трансграничного розповсюдження криз. У першу чергу роз-
глянемо фінансовий і торговельний канали зараження.  

Для вирішення даної задачі скористаємось щомісячними та 
квартальними значеннями під час кризи 2008–2009 рр. макроеко-
номічних показників 66 країн і їх об’єднань, що відрізняються за 
рівнем економічного розвитку (зокрема розвинуті країни та краї-
ни, що розвиваються) та географічним розташуванням: Австралія, 
Албанія, Аргентина, Бангладеш, Білорусь, Болгарія, Боснія та 
Герцеговина, Бразилія, Бруней Даруссалам, Бутан, Вануату, Гру-
зія, Гонконг, Данія, Єврозона, Естонія, Ізраїль, Індонезія, Ісландія, 



Моделювання процесів трансграничного… І. І. Стрельченко 

159 

Канада, Казахстан, Камбоджа, Киргизька Республіка, Китай 
(провінція Макао), Китай, Латвія, Литва, Макао, Малайзія, Маль-
діви, Мексика, Молдова, Монголія, М’янма, Непал, Нова Зелан-
дія, Норвегія, Об’єднане Королівство Великобританія, Об’єднані 
Арабські Емірати, Папуа Нова Гвінея, Південна Африка, Півден-
на Корея, Польща, Республіка Азербайджан, Республіка Вірменія, 
Російська Федерація, Румунія, Самоа, Сербія, Сінгапур, Соломо-
нові острови, Таджикистан, Таїланд, Тонга, Туреччина, Україна, 
Угорщина, Філіппіни, Хорватія, Центральна Африканська Респуб-
ліка, Чеська республіка, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шрі 
Ланка, Японія. Джерелом первинної статистичної інформації є 
відкриті дані Міжнародного валютного фонду, Центральних бан-
ків Німеччини, Франції та України, Державного комітету статис-
тики України та Британської банківської асоціації. 

Усі розрахунки проведено на базі інструментарію математич-
ної лабораторії MatLab2017a. По кожному індикатору було об-
числено не лише абсолютні значення, а й відносні у вигляді базо-
вих темпів зростання. 

Проведемо візуальний аналіз макроіндикаторів, що характери-
зують стан фінансового каналу поширення кризових явищ під час 
латентного періоду на прикладі України. З цією метою побудує-
мо в одному часовому вікні лінії фактичної зміни обраного показ-
ника та кількох індикативних кривих, що одержуються в резуль-
таті згладжування вихідного динамічного ряду [2]. Класичний 
підхід передбачає використання двох ковзних середніх із різною 
довжиною вікна згладжування. Точка перетину лінії фактичної 
зміни показника однією або двома ковзними середніми є точкою 
дивергенції, що позначає початок розбіжності між напрямком 
індикатора завчасного попередження та досліджуваним макропо-
казником, сповіщає про сильну корекцію існуючого тренду або 
його розворот, відображає суттєві зміни у каналах поширення 
кризових явищ та є сигналом про можливу кризу. 

Результати тестування на прикладі України відібраних індика-
торів, що характеризують стан фінансових каналів поширення 
кризових явищ, наведені на рис. 4 і 5. На кожному рисунку сірим 
маркером підсвічено динаміку відповідного індикатора в межах 
латентного періоду. Окремо винесені координати точок диверген-
ції. Важливо підкреслити, що усі індикатори стану фінансових 
каналів поширення характеризуються деформаційними процеса-
ми під час латентного періоду. 
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Рис. 4. Результати тестування макроекономічних індикаторів,  
що характеризують стан фінансових каналів поширення криз: 

а) обсяг офіційних золотовалютних резервів без урахування золота, 
млн дол. США;  

б) співвідношення грошового агрегату М2 до обсягу золотовалют-
них резервів, коеф.;  

в) грошовий мультиплікатор, коеф.; 
г) зміна грошового агрегату М0, % до попереднього періоду; 
д) зміна грошового агрегату М2, % до попереднього періоду. 
 

 

Рис. 5. Результати тестування макроекономічних індикаторів,  
що характеризують стан фінансових каналів поширення криз: 

а) спред ставки відсотка по кредитах в іноземній валюті всередині 
країни до аналогічного показника за кордоном, %;  
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б) різниця між ставкою відсотка всередині країни по кредитах та де-
позитах, %;  

в) відношення гарантованого боргу до ВВП, коеф.;  
г) коефіцієнт монетизації економіки, коеф. 
 

На рис. 6 наведено результати тестування на прикладі України 
відібраних індикаторів, що характеризують стан торгівельних ка-
налів поширення криз. 

 

Рис. 6. Результати тестування макроекономічних індикаторів,  
що характеризують стан торгівельних каналів поширення криз: 

а) зростання експорту, % до попереднього періоду;  
б) зростання імпорту, % до попереднього періоду;  
в) індекс умов торгівлі, коеф.;  
г) частка експорту у ВВП, коеф.;  
д) зростання випуску індустріальної продукції, %. 

 
За результатами тестування, проілюстрованого на рис. 4–6, 

робимо висновок, що переважна більшість індикаторів є достат-
ньо чутливою до негативних трансформацій у фінансовому та 
торговельному каналах поширення кризових явищ. Виключення 
становлять індекс індустріальної продукції (рис. 6.д) та різниця 
між ставкою відсотка всередині країни по кредитах і депозитах 
(рис. 5.б). Згідно з результатами тестування ці індикатори проду-
кують сигнал про настання кризи із запізненням. Відповідні 
зміни у динаміці індикатора проявляються або безпосередньо в  
момент виникнення кризової події, або взагалі формуються через 
1–2 місяці після її початку. 
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Характерно, що індикатори завчасного попередження, котрі 
описують стан фінансового каналу поширення криз, відобража-
ють деформаційні процеси на світових фінансових ринках за 1–2 
квартали раніше ніж індикатори, що характеризують стан торго-
вельного каналу. 

Особливо помітні коливання в межах латентного періоду спо-
стерігаються у динаміці індикаторів, які визначають обсяги та 
структуру грошової маси, що знаходиться в обігу (грошові агре-
гати М0 та М2), а також співвідношення між грошовим агрегатом 
М2 та іншим показником: обсягом золотовалютних резервів, 
грошовою базою, валовим внутрішнім продуктом [2]. 

У межах даного дослідження також проведено тестування 
волатильності залишків кожного з обраних індикаторів (рис. 7–
9). Дане явище відоме як «кластеризація волатильності» [7–8]. 

 

 

Рис. 7. Волатильність залишків рядів макроекономічних індикаторів, 
що характеризують стан фінансових каналів поширення криз: 

а) обсяг офіційних золотовалютних резервів без урахування золота, 
млн дол. США;  

б) співвідношення грошового агрегату М2 до обсягу золотовалют-
них резервів, коеф.;  

в) грошовий мультиплікатор, коеф.;  
г) зміна грошового агрегату М0, % до попереднього періоду;  
д) зміна грошового агрегату М2, % до попереднього періоду. 
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Рис. 8. Волатильність залишків рядів макроекономічних індикаторів, 
що характеризують стан фінансових каналів поширення криз: 

а) спред ставки відсотка по кредитах в іноземній валюті всередині 
країни до аналогічного показника за кордоном, %;  

б) різниця між ставкою відсотка всередині країни по кредитах та 
депозитах, %;  

в) відношення гарантованого боргу до ВВП, коеф.;  
г) коефіцієнт монетизації економіки, коеф. 

 

 

Рис. 9. Волатильність залишків рядів макроекономічних індикаторів, 
що характеризують стан торгівельних каналів поширення криз: 

а) зростання експорту, % до попереднього періоду;  
б) зростання імпорту, % до попереднього періоду;  
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в) індекс умов торгівлі, коеф.;  
г) частка експорту у ВВП, коеф.;  
д) зростання випуску індустріальної продукції, %. 
 
За результатами тестування найбільше наростання нелінійнос-

тей у динаміці відібраних макропоказників спостерігається на 
рис. 7. Зазначимо, що отримані висновки щодо чутливості інди-
каторів до трансформаційних процесів у фінансовому каналі 
поширення криз збігаються з результатами тестування на основі 
ковзних середніх. 

Також підтверджується висновок щодо недоречності викорис-
тання індикатора «індекс індустріальної продукції» в якості вхід-
ного фактора економіко-математичної моделі класифікації країн 
за типами реакції на кризові явища через відсутність підтвердже-
ної інформації про можливість формування даним показником 
сигналів завчасного попередження негативних змін у торговель-
ному каналі поширення фінансових криз. 

У результаті попереднього аналізу та тестування широкого 
набору макроекономічних показників сформовано систему вхід-
них класифікаційних характеристик, що будуть використані для 
побудови економіко-математичної моделі сегментації країн за 
подібністю стану та поведінки каналів поширення кризи (і, від-
повідно, їх реакції на кризові явища в країні-джерелі): 

1. обсяг офіційних золотовалютних резервів без урахування 
золота, млн дол. США; 

2. співвідношення грошового агрегату М2 до обсягу золото-
валютних резервів, коеф.; 

3. грошовий мультиплікатор, коеф.; 
4. зміна грошового агрегату М0, % до попереднього періоду; 
5. зміна грошового агрегату М2, % до попереднього періоду; 
6. спред ставки відсотка по кредитах в іноземній валюті все-

редині країни до аналогічного показника за кордоном, %; 
7. коефіцієнт монетизації економіки, коеф.; 
8. зростання експорту, % до попереднього періоду; 
9. зростання імпорту, % до попереднього періоду; 
10. частка експорту у ВВП, коеф. 
Усі індикатори обчислені відповідно до методології МВФ, 

викладеної в офіційному виданні Cпеціального стандарту поши-
рення даних [9]. Потрібно відмітити, що в підсумку 70 % відібра-
них індикаторів презентують фінансовий канал поширення кри-
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зових явищ. Також характерно, що половина обраних індикаторів 
є складеними — одержаними в результаті ділення одного макро-
економічного показника на інший. Причому для розрахунку 
трьох індикаторів задіяний обсяг грошового агрегату М2. Дане 
спостереження є важливим для розуміння механізму процесів, що 
спонукають до накопичення критичних дисбалансів у фінансово-
му секторі [2, 10]. 

Відібраний набір індикаторів стану каналів поширення фінан-
сових криз дає підґрунтя для побудови економіко-математичної 
моделі, що дозволить сформувати базу сценаріїв можливої пове-
дінки економік під впливом зовнішніх збурень. Фактично зна-
чення цих індикаторів на кінець латентного періоду за відсутнос-
ті інших корегувальних впливів (макропруденціальної політики 
уряду) визначають реакцію і стійкість економіки під час кризи. 

Під можливими сценаріями поведінки в рамках даного дослід-
ження автор має на увазі подібність динаміки окремих макропо-
казників, що характеризують стійкість економічної системи до 
критичних змін в економіках країн-партнерів протягом двох ро-
ків з початку кризи (після закінчення латентного періоду). Най-
частіше в якості макропоказників, що дозволяють оцінити нас-
лідки процесів поширення кризових явищ для окремої економіки, 
використовують: ВВП, валютний курс, обсяг золотовалютних ре-
зервів, ставка відсотка за ОЗДП (облігації зовнішньої державної 
позики), зовнішній державний борг. 

Таким чином, основне завдання дослідження зводиться до 
встановлення відповідності між вхідними значеннями індикаторів 
каналів поширення на кінець латентного періоду та динамікою 
макропоказників, що характеризують сценарії поведінки еконо-
мік під час кризи. Тобто, класифікаційна модель повинна розпо-
діляти простір досліджуваних об’єктів (кожен з яких описується 
десятьма відібраними ознаками та характеризується часовою 
глибиною у тривалість латентного періоду для досліджуваної 
країни) на кластери, всередині яких динаміка таких індикаторів 
як ВВП, валютний курс, обсяг золотовалютних резервів, ставка 
відсотка за ОЗДП і зовнішній державний борг є подібною. 

Практична реалізація економіко-математичної моделі розпо-
ділу країн за сценаріями поведінки внаслідок фінансових криз у 
країнах-партнерах була здійснена на основі нейронної мережі 
Кохонена. Для її побудови застосовано алгоритм, запропонова-
ний та описаний автором у [11]. 
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Число можливих сценаріїв визначатиме кількість кластерів 
карти Кохонена. Питання визначення їх оптимальної кількості є 
відкритим і завжди залишається на розсуд дослідника. З метою 
уникнення створення надлишкової множини сценаріїв, які будуть 
описувати одиничні залежності між обраними показниками, а 
також збільшення гнучкості та універсальності отриманих 
розв’язків автор пропонує визначати множину класів (кількість 
нейронів), до кожного з яких увійдуть країни зі схожими паттер-
нами реакції на процеси поширення кризових явищ, на основі 
коефіцієнта конкордації [12–14]. 

Навчальна вибірка для конструювання карти Кохонена 
включає щоквартальні дані по десяти обраних індикаторах  
(𝐼𝑖 , 𝑖 = 1,… , 10), які характеризують стан фінансового та торго-
вельного каналів поширення криз під час латентного періоду для 
66 країн світу. Проте тривалість латентного періоду для різних 
країн є відмінною, тому часовий проміжок, що увійшов до підсум-
кової навчальної вибірки, складає чотири квартали до завершення 
латентного періоду. Позначимо через L — останній квартал ла-
тентного періоду, тоді схематична структура даних підсумкової 
навчальної вибірки для кожної країни матиме вигляд: 

(
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.                      (3) 

Статистичні дані, що увійшли до навчальної вибірки, є од-
норідними, розрахованими за однією методологією. Країни в 
навчальній вибірці є різними за рівнем інтеграції до світового 
фінансового ринку, розвитку економіки та географічним роз-
ташуванням. Тож навчальну вибірку можна вважати репрезен-
тативною. 

Для кращого розуміння внутрішніх механізмів і динаміки 
трансграничного поширення кризових явищ побудуємо чотири 
нейронні мережі Кохонена для кожного з останніх чотирьох  
кварталів латентного періоду (L–3, L–2, L–1, L). Результати мо-
делювання зображені на рис. 10. 
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Рис. 10. Динаміка розподілу країн на карті Кохонена  

за станом фінансового та торгівельного каналів поширення  

напередодні фінансової кризи 2008–2009 рр.: 

 
а) за 4 квартали до кінця латентного періоду;  

б) за 3 квартали до кінця латентного періоду; 

в) за 2 квартали до кінця латентного періоду; 

г) за 1 квартал до кінця латентного періоду. 

 

  

а) б) 

в)  г) 
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На рис. 10 чітко прослідковується така тенденція: 
1. За рік до початку кризи досліджувані країні розподілились 

за двома великими сусідніми (а, відповідно, і близькими за дина-
мікою економічних процесів) кластерами, що включають 37 і 24 
країни (рис. 10.а) та в цілому відповідають класифікації МВФ щодо 
розподілу економік на розвинуті та з ринками, що розвиваються. 

Зокрема, до найбільшої групи (третій кластер) увійшли країни: 
Албанія, Аргентина, Білорусь, Болгарія, Боснія та Герцеговина, 
Бразилія, Бутан, Грузія, Ісландія, Індонезія, Казахстан, Камбоджа, 
Киргизька Республіка, Малайзія, Мальдіви, Мексика, Молдова, 
Монголія, М’янма, Папуа Нова Гвінея, Південна Африка, Респуб-
ліка Азербайджан, Республіка Вірменія, Румунія, Самоа, Сербія, 
Соломонові острови, Таджикистан, Таїланд, Тонга, Туреччина, 
Угорщина, Україна, Філіппіни, Центральна Африканська Респуб-
ліка, Чорногорія, Шрі Ланка. 

До другої за розміром групи (четвертий кластер) потрапили 
Австралія, Бруней Даруссалам, Гонконг, Данія, Естонія, Єврозо-
на, Ізраїль, Канада, Китай, Королівство Великобританія, Латвія, 
Литва, Макао, Нова Зеландія, Норвегія, Об’єднані Арабські Емі-
рати, Південна Корея, Польща, Сінгапур, Хорватія, Чеська Рес-
публіка, Швейцарія, Швеція, Японія. 

Окремі кластери також склали: перший — Бангладеш, другий — 
Вануату та Фіджі, шостий — Непал. Загалом це країни, що за 
даними ООН входять до групи найменш розвинутих країн світу. 
До п’ятого кластеру потрапила Російська Федерація. 

Для даного розподілу (рис. 10.а) характерні найнижчі показ-
ники коефіцієнту конкордації як для кожного окремого кластера, 
так і в середньому по всій карті Кохонена (𝑊𝐿−3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0,395). Це 
свідчить про те, що за рік до кризи ще немає ознак її наближення, 
як то втеча капіталу з країн, економіки яких розвиваються, тощо. 
Відповідно, країни перебувають у звичному для себе режимі. 

2. Наближаючись до кінця латентного періоду розміри цих 
двох найбільших кластерів починають зменшуватись за рахунок 
країн, які мігрують між ними та утворюють нові групи зі зроста-
ючим рівнем подібності реакції показників, що характеризують 
рівень стійкості економік до процесів трансграничного поширен-
ня кризових явищ. В результаті зближення значень цих показни-
ків відбувається поступове зростання коефіцієнта конкордації 
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для країн кожного кластера, набуваючи максимального рівня за 
квартал до початку кризи (середнє значення за всіма кластерами 
карти Кохонена 𝑊𝐿̅̅ ̅̅ = 0,716) . Остання нейромережа (рис. 10.г) 
розподіляє країни вибірки на 9 кластерів таким чином: 

перший кластер — Албанія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, 
Грузія, Індонезія, Естонія, Латвія, Литва, М’янма, Об’єднані 
Арабські Емірати, Польща, Республіка Сербія, Румунія, Туреч-
чина, Угорщина, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія; 

другий кластер — Австралія, Данія, Єврозона, Нова Зеландія, 
Ізраїль, Королівство Великобританія, Норвегія, Швейцарія, Шве-
ція, Японія; 

третій кластер — Непал; 
четвертий кластер — Бангладеш, Білорусь, Ісландія, Казах-

стан, Камбоджа, Киргизька Республіка, Малайзія, Молдова, 
Монголія, Папуа Нова Гвінея, Південна Африканська Республі-
ка, Республіка Азербайджан, Республіка Вірменія, Російська 
Федерація, Таджикистан, Україна, Центральна Африканська 
Республіка, Шрі Ланка; 

п’ятий кластер — Аргентина, Бразилія, Бруней Даруссалам, 
Мальдіви, Мексика, Таїланд, Філіппіни; 

шостий кластер — Бутан, Вануату; 
сьомий кластер — Самоа, Тонга, Фіджі; 
восьмий кластер — Гонконг, Канада, Китай, Макао, Республі-

ка Корея, Сінгапур; 
дев’ятий кластер — Соломонові острови.  
Аналіз результатів моделювання передкризової поведінки кра-

їн на даних за один квартал до кінця латентного періоду вказує 
на те, що розподіл нейромережею країн вибірки за кластерами 
добре узгоджується з фактичними даними про наслідки світової 
фінансової кризи в світі. Так, до першого та четвертого кластерів 
увійшли по 18 країн, переважна більшість з яких є країнами, що 
розвиваються. Країни обох груп характеризуються недосконали-
ми фінансовими ринками та правилами їх функціонування 
(останнє більшої мірою стосується країн четвертого кластера). 
Тож поширення фінансової кризи 2008–2009 рр. у ці країни від-
бувалось у першу чергу крізь торговельні канали, а отже із запіз-
ненням, що збільшило тривалість латентного періоду на 1 місяць 
для країн першого кластера та 1 квартал для країн четвертого 
кластера. Відмінність у термінах початку кризи можна пояснити 
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географічним розташуванням країн першого кластера, що зако-
номірно сприяло тісним торговельним зв’язкам із країнами з роз-
винутими фінансовими ринками — Єврозони, Японією, Китаєм 
та Гонконгом. Головна особливість першого кластера полягає в 
тому, що незважаючи на значне погіршення економічної ситуації 
у 2008–2009 рр., він характеризується набагато коротшим періо-
дом рецесії та відновлення. Наприклад Польща, що мала падіння 
курсу злотого майже у два рази та зменшення прямих інвестицій 
на 16 %, вже у 2009 році отримала зростання ВВП на 1,7 %. 

Країни, що увійшли до четвертого кластера, мали найгіршу 
динаміку відібраних показників економічної безпеки під час кри-
зи 2008–2009 рр. і найдовший період відновлення та рецесії. Де-
які з них досягли докризових показників економічного зростання 
лише у 2012–2013 рр. Зазначимо, що 9 із 18 країн четвертого кла-
стера є представниками бувшого Радянського Союзу і у розгля-
нутий період мали тісні торговельно-економічні зв’язки. У даний 
кластер потрапила, зокрема, Україна. За 2008 рік ВВП країни 
скоротився на 5,5 %, а за 2009 рік — майже на 16 %. Гривня 
втратила більше 50 % вартості. У четвертому кластері також зна-
ходиться Ісландія — країна, що належить до розвинутих, проте 
протягом кризи 2008–2009 рр. курс національної грошової оди-
ниці проти американського долара впав у 2 рази і країна вперше 
серед розвинутих країн звернулась по допомогу до МВФ. 

У другий і восьмий кластери потрапила переважна більшість 
країн із розвинутими фінансовими ринками, які щільно інтегро-
вані до світового. Тож поширення кризи у 2007–2008 рр. відбува-
лось у першу чергу через фінансові канали. Це зумовило скоро-
чення латентного періоду на 1–3 місяці в порівнянні з першим і 
четвертим кластерами. У країнах кластера номер два наслідки 
кризи суттєво вплинули на аналізовані показники економічної 
безпеки, зокрема відбулося скорочення ВВП у середньому на 
4,1 % у групі, фондового ринку — до 2,5 %, із відновленням до-
кризових показників розвитку економіки у 2010–2011 рр. У той 
же час у країнах восьмого кластера відбулося лише скорочення 
темпів зростання економіки. Відповідно, країни цього кластера 
характеризуються найкоротшими термінами відновлення еконо-
міки. Докризові показники розвитку були досягнуті ними в пері-
од з 2009 по 2010 рр. 

Яскравим прикладом поведінки країн восьмого кластера під 
час кризи є Канада — країна, що історично має тісні фінансово-
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торговельні зв’язки із США (країною-джерелом процесів транс-
граничного поширення кризових явищ 2008–2009 рр.). З другої 
половини 2008 року, у міру розвитку глобальної економічної 
кризи, уряд Канади виробив антикризовий план регулювання 
економіки, що серед інших заходів включав підтримку фінансо-
вого сектора, великого, малого бізнесу, окремих галузей промис-
ловості, інфраструктурних проектів. Крім того, результативними 
виявилися державні заходи щодо соціальної підтримки населен-
ня. У підсумку це сприяло стабільності фінансової та банківської 
системи країни. У результаті з 2008 року після глобальної фінан-
сової кризи економіка Канади знову стала однією з найсильніших 
у світі серед країн із розвинутою економікою. 

До п’ятого кластеру увійшли країни, що мають традиційно  
тісні торговельно-економічні зв’язки із США (Аргентина, Брази-
лія, Мальдіви, Мексика, Філіпіни) та Японією (Бруней Дарусса-
лам, Таїланд, Філіпіни). Через таку особливість, кризи у цих краї-
нах спричинили в першу чергу масову втечу інвесторів, що стало 
причиною зростання державного боргу, скорочення золотовалют-
них резервів і зменшення вартості національних грошових оди-
ниць. Економіки країн даної групи знаходились на підйомі до по-
чатку кризи, тож процеси трансграничного поширення пере-
важно крізь торговельні канали призвели до скорочення темпів 
економічного зростання. А в результаті адекватної та своєчасної 
програми антикризових заходів не мали катастрофічних наслід-
ків, як, наприклад, у країнах четвертої групи. 

До третього, шостого, сьомого та дев’ятого кластерів потра-
пили країни, що за класифікацією ООН мають найнижчі індекси 
рівня життя населення. Їх економіки є досить ізольованими від 
світового фінансового ринку, тож наслідки кризи 2008–2009 рр. є 
найбільш відтермінованими (до одного кварталу порівняно з 
іншими групами) і спричинили значні погіршення в і без того 
відверто слабких економічних системах. 

Висновки і перспективи подальших досліджень 

Отримані результати проведеного дослідження дозволяють 
зробити висновки, що нейромережеві моделі є ефективним ін-
струментом завчасного виявлення ознак наближення фінансових 
криз. Причому за квартал до кінця латентного періоду (де його 



НЕЙРО-НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ 2019, № 8 

172 

межі визначаються на основі запропонованого автором алгорит-
му) вдається чітко передбачити ймовірний сценарій розвитку 
подій усередині економічної системи на основі системи індика-
торів, що характеризують деформаційні процеси, які відбува-
ються у фінансовому та торговельному каналах поширення 
кризових явищ. 

Серед подальших напрямків проведення досліджень першо-
черговим вбачається проведення моделювання зі встановлення 
коефіцієнтів еластичності між набором вхідних індикаторів і 
п’ятьма обраними показниками стійкості окремо для кожної з 
дев’яти груп країн. Отримані залежності дозволять виробити ре-
комендації щодо можливих антикризових заходів, спрямованих 
на зменшення наслідків майбутніх фінансових криз. 
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The active development of cryptocurrencies in recent years allows iden-
tifying the process of forming new class of alternative investment assets. 
There was formed a sample of cryptocurrencies based on criteria 
capitalization and historical returns for estimation investment risk of this 
asset class. The sample included 327 cryptocurrencies, each of which has 
a capitalization of more than $ 1 mln. Measurement of investment risk 
was carried out on the basis of five approaches. The first one is grounded 
on the variability indicators. The second approach includes risk assess-
ment in the context of asymmetry. The third is based on the concept of 
capital formation as part of the risk measures VaR and CVaR. The fourth 
focuses on measuring sensitivity risk. The fifth approach supposes using 
the Hurst exponent to measure risk. Based on the measures of these 
approaches, a comprehensive risk assessment was carried out. To cluster 
cryptocurrencies by riskiness, indicators from each group were selected, 
to which the technique of Kohonen self-organizing map was applied. The 
result was a partition of cryptocurrencies into three clusters. The 
analysis of the results is proposed and the corresponding conclusions 
and recommendations are made. 
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ment, Hurst exponent, Kohonen self-organizing map. 
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Активний розвиток криптовалют в останні роки дозволяє іденти-
фікувати процес формування нового класу альтернативних інвес-
тиційних активів. Для оцінки інвестиційного ризику цього класу 
активів у дослідженні була сформована вибірка криптовалют, за-
снована на критеріях капіталізації та історичної доходності. Ви-
бірка включала 327 криптовалют, які мали капіталізацію більше 
1 млн дол. США. Вимірювання інвестиційного ризику здійснюва-
лося на основі п’яти підходів. Перший з них заснований на показ-
никах варіативності. Другий підхід включав оцінки ризику в кон-
тексті асиметрії. Третій ґрунтувався на концепції формування 
капіталу в межах мір ризику VaR та CVaR. Четвертий був сфоку-
сований на ризику чутливості. П’ятий підхід передбачав викорис-
тання для вимірювання ризику показника Херста. На основі мір 
із зазначених підходів було здійснено комплексне оцінювання 
ризику. Для кластеризації криптовалют за ризиковістю були ви-
брані індикатори з кожної групи, до яких була застосована тех-
нологія самоорганізаційних карт Кохонена. Результатом стало 
розбиття криптовалют у три кластера. Наведено аналіз отрима-
них результатів та зроблені відповідні висновки і рекомендації.  

Ключові слова: криптовалюта, альтернативні інвестиції, вимірю-
вання ризику, показник Херста, самоорганізаційні карти Кохонена. 
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Активное развитие криптовалют за последние годы позволяет 
идентифицировать процесс формирования нового класса альтер-
нативных инвестиционных активов. Для оценки инвестиционно-
го риска этого класса активов в исследовании была сформирова-
на выборка криптовалют, основанная на критериях капитализа-
ции и исторической доходности. Выборка включала 327 крипто-
валют, которые имели капитализацию больше 1 млн дол. США. 
Измерение инвестиционного риска осуществлялось на основе 
пяти подходов. Первый из них основан на применении показате-
лей вариативности. Второй подход включал оценки риска в кон-
тексте асимметрии. Третий основывался на концепции форми-
рования капитала в рамках мер риска VaR и CVaR. Четвертый был 
сфокусирован на риске чувствительности. Пятый подход пред-
полагал использование для измерения риска показателя Херста. 
На основе мер из указанных подходов была осуществлена ком-
плексная оценка риска. Для кластеризации криптовалют по их 
рисковости были выбраны индикаторы из каждой группы, к ко-
торым была применена технология самоорганизующихся карт 
Кохонена. Результатом стало разбиение криптовалют на три 
кластера. Приведен анализ полученных результатов и сделаны 
соответствующие выводы и рекомендации. 
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1. Introduction 

Origin of cryptocurrencies and their rapid growth illustrate the 
many-sided phenomenon of modern financial relations. This pheno-
menon is reflected in four characteristics of cryptocurrencies, which 
can be distinguished as fundamental [1, 2]. They are: decentralization, 
pseudoanonymity, transparency and low transaction costs. These 
characteristics provide attractability and genuine interest for crypto-
currencies. Decentralization is lack of any intermediator and regulator 
for account management and payments with cryptocurrencies. In 
contrast of classical banking payments cryptocurrencies payments can 
be fulfilled directly peer-to-peer. Pseudoanonymity and transparency 
are reflected in fact that participants of cryptocurrency’s transaction 
(as example, buyers and sellers) typically use “public and private 
keys” [3]. They typically are not reflected real identifiers like 
surname, address etc. The lack of intermediator (such as bank in 
classical transaction) makes it difficult to identify the participator of 
transaction. However, given that cryptocurrencies use blockchain 
technology, it is incorrect to talk about complete anonymity. Block-
chain technology is completely open in design. Every transaction has 
been recorded on the blockchain, which is publicly viewable. Public 
record of all transactions provides some possibilities to identify the 
parties of transactions, especially if a person’s identity is linked to a 
public key. This means that in reality anonymity is being replaced by 
pseudo-anonymity. 

Low transaction costs property is well illustrated by an example 
shown in [2, p. 10]: transaction fees in Bitcoin system on average 
0,16 USD, whereas average transaction fees of international money 
transfer approximatively equal 7,09 % at the end of 2017. 

The foregoing properties have proven to be useful. This is 
illustrated by extreme development of cryptocurrencies market. There 
were 2110 cryptocurrencies in March 2019 [4]. The capitalization of 
cryptocurrencies market in that time was 137,6B USD [5], but 
changing through the time essentially. There are different goals of 
possible using cryptocurrencies, which are described in [6]. If we 
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concentrate to cryptocurrency users, it is possible to indicate three 
basic directions of their using in aggregate form [3]. 

The first direction includes, in fact, the use of cryptocurrencies to 
pay for goods and services. Payments are realized without regulators 
and intermediators. There is no doubt that Bitcoin is atop. It is 
possible to pay by Bitcoin in many shops, restaurants and hotels. The 
net of sales outlet where possible to pay by Bitcoin is constantly 
raising. Other cryptocurrencies lag Bitcoin in this direction.  

Second direction involve peer-to-peer payments. Peer-to-peer cash 
systems allow each person directly hand it to another person without 
any confirmations or approvals from anyone. The logic of peer-to-
peer payments was established by unknown inventor of Bitcoin 
Satoshi Nakamoto in the paper “A Peer-to-Peer Electronic Cash 
System” [7]. 

Third direction of cryptocurrency concerns to hold them for 
investment purposes. It may be investment into one cryptocurrency or 
create portfolio from cryptocurrencies. More advanced investment 
strategies include combination cryptocurrencies with “classical 
investments” in one portfolio. 

We focus our research within the framework of third direction. 
Taking into account modern division of investment classes on 
traditional and alternative [8] we consider cryptocurrencies as 
alternative investment assets. The important question of considering 
cryptocurrencies as alternative investment concerns analysis of “risk-
return correspondence” inside this asset class. We have considered 
risk in our research from different points of view and have used 
different risk measures. Classification of cryptocurrencies based on 
risk-return correspondence with different risk measures is the goal of 
our research. We have applied tools of self-organizing maps (SOM) 
for goal attainment.  

The structure of our article is following. Chapter 2 is devoted to 
the approaches for investment risk measurement. Strengths and 
weaknesses of each approach have been discussed. Additionally, we 
have added into consideration Hurst exponent. The logic of 
interpretation of Hurst exponent as risk measurement is presented at 
[9]. Chapter 3 presents data mining for cryptocurrencies. Chapter 4 
contains basic results of our research — using the SOM for clustering 
cryptocurrencies by riskiness based on parameter sets of with and 
without Hurst exponent. Chapter 4 also covers issues of risk-return 
correspondence analysis, which disclose the specificity of crypto-

https://blockgeeks.com/guides/what-is-bitcoin-a-step-by-step-guide/
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currencies as alternative assets. Last Chapter presents conclusions 
from our research. 

2. Investment risk measurement 

One of the basic characteristics of investment is return. The clas-
sical return of asset over a period of time [𝑡; 𝑡 + 1] will be expressed 
through formula: 

𝑅𝑡,𝑡+1 =
𝑃𝑡+1 − 𝑃𝑡

𝑃𝑡
, 

where Pt and Pt+1 prices of such asset at times t and t + 1 correspon-
dingly. Our research considers Pt as price of corresponding crypto-
currency in USD. Typically, Rt,t+1 will be a random variable, because 
future price Pt+1 is unknown. Thereafter R, which reflect return 
through the time, is also random variable.  

Other approach is based on the using logarithmic return which 
define by formula: 

𝑅𝑡 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑡+1
𝑃𝑡
). 

In our research we use classical returns. This type of return we 
apply to cryptocurrencies, the values of which are presented in USD.  

Risk measurement supposes to introduce some mapping 𝜌 , to 
which for each random variable R (representing return of investment 
asset) assigned non-negative number 𝜌(𝑅) ∈ [0;+∞]. The represen-
tation of 𝜌(𝑅) is characterized by approach which selected for risk 
measurement. In reality there are very many risk measures which 
were introduced during consideration of risk in finance and invest-
ments. We have structured “risk measurement environment” into 5 
approaches which are presented below. These approaches are not 
comprehensive set, but they present basic logical considerations 
adopted in modern investments. 

First approach which we have analyzed for risk measurement is 
variability approach. This approach is based on the classical point of 
view, which originate by H. Markowitz. In some extend, this ap-
proach may be considering as “theoretical approach”, because it has 
been applied for modern portfolio theory. The simplest risk measure 
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here is a range, which equals to difference between maximum and 
minimum possible values on the considered time interval [0; T]: 

𝐿(𝑅) = 𝑚𝑎𝑥[0,𝑇] 𝑅 (𝑡) −𝑚𝑖𝑛[0,𝑇] 𝑅 (𝑡). 

The range is important indicator from the point of view of getting 
a general understanding of future possibilities (it is assumed that 
future distribution will be the same as historical distribution). The 
shortcoming of range is that maximum and minimum prices were 
realized on peak and crisis time. These may be rare events and not 
relevant for periods of stability. This range also depends from time 
horizon, which we considered. Consequently, it is more efficient to 
use inter-quartile range as difference between 75 % and 25 % 
quantiles: 

𝑄(𝑅) = 𝑄75%(𝑅(𝑡)) − 𝑄25%(𝑅(𝑡)). 

Of course, the best known risk measure using in this approach is 
standard deviation which characterizes deviation from mean value. 
Also, in the frameworks can be effectively used Absolute Mean 
Deviation (AMD). 

Second approach of risk measurement concerns asymmetry. In 
reality, deviations from the mean up and down illustrate a different 
significance in terms of risk. One of such approach is based on 
division standard deviation into pair of semi-standard deviations: 
upper and lower. They have following representations: 

𝜎+(𝑅) = √
1

𝑇
∙ ∑ (𝑅(𝑡) − 𝐸(𝑅))2𝑇

1 , where 𝑅(𝑡) > 𝐸(𝑅), 

𝜎−(𝑅) = √
1

𝑇
∙ ∑ (𝑅(𝑡) − 𝐸(𝑅))2𝑇

1 , where 𝑅(𝑡) ≤ 𝐸(𝑅). 

This pair  (𝜎+(𝑅), 𝜎−(𝑅))  more deeply reflect deviations then 

standard deviation. The benefits of such measures concern with clear 

visibility of asymmetry when it done graphically at the plane. 
One of the important asymmetry indicators is skewness. Skewness 

reflects the expectation of the deviation from the mean to the third power:  

𝑆(𝑅) = 𝐸 (
𝑅 − 𝐸(𝑅)

𝜎(𝑅)
)

3

=
𝐸(𝑅 − 𝐸(𝑅))

3

𝜎3(𝑅)
. 
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Negative skewness indicates a long left tail of distribution, or the 
possibility of larger losses than profits. Positive skewness is desirable 
characteristic for risk-averse investors. The motivation of that is 
grounding at the expected utility theory. Typically, the third derivative 
of utility function of risk-averse investor is positive (see e.g. [10]) and 
this derivative is multiplier for skewness in Taylor expansion of 
expected utility. 

Next approach includes losses in negative situation. This approach 
conceptually based on interpretation of such situations and 
measurement of losses under their occurrence. The most used measure 
among this group is Value-at-Risk (VaR) [11]. 

This measure presents quantile of distribution function of random 
variable 𝑅  which correspond for some probability (or confidence) 
level (typically 99 %, 95 %). The main advantage of VaR is 
intuitively understandable value of losses, based on reliability logic. 
Really, if investor forms capital for covering possible losses in 99 % 
than this number indicate reliability level 99 %. VaR integrally 
combines three crucial elements: 1) confidence level; 2) possible 
losses; 3) time horizon during which losses may be happened. One 
of the basic problems with VaR arises from the fact that it is only 
one point of distribution function. It concerns to the possibility of 
presence of long thin tail of distribution which will not take into 
account by VaR. 

Risk measure CVaR (Conditional value-at-risk) is generalization 
of VaR. CVaR is defined through VaR and shows average losses 
higher than VaR: 

𝐶𝑉𝑎𝑅(𝑅) = 𝐸(𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠|𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 ≥ 𝑉𝑎𝑅). 

The advantage of CVaR is coherency property which is very im-
portant for assessing the risk of investment portfolio. VaR cannot 
support the subadditivity property for probability distribution func-
tions which are different from elliptical class. The subadditivity is 
mathematical formalization of diversification. 

At the framework analysis of possible essential losses, an im-
portant indicator is the ratio CVaR/VaR. This ratio can be considered 
as risk measure which characterize heavy tail risks. 

Fourth approach of risk measurement is based on sensitivity 
assessment. Namely, investment risk can be measured by approach 
based on estimation of sensitivity level of return for some index or 
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factor. Mathematically this can be expressed by simple linear 
regression: 

𝑅𝐴 = 𝛼𝐴 + 𝛽𝐴𝑅𝐼 + 𝜀𝐴, 

where 𝑅𝐼 is a market index return and 𝜀𝐴 is “own” return of asset A. 

It is supposed that 𝐶𝑜𝑣(𝑅𝐼; 𝜀𝐴) = 0.  
Such approach is very important with purpose to divide risk to so 

called systematic and non-systematic parts. In general, systematic risk 
is generated by market as a whole (more correctly, by factors which 
affect to the whole market). Non-systematic risk is raised from own 
randomness of asset`s return. This division can be good presented 
through applying variance operator to the abovementioned formula. 
Really, applying to this formula operator of variation we will receive 
following decomposition: 

𝜎2(𝑅𝐴) = 𝛽𝐴
2𝜎2(𝑅𝐼) + 𝜎

2(𝜀𝐴). 

The pair of indicators (systematic risk; non-systematic risk) can be 
presented by percentages of risk constituents: 

(
𝛽𝐴
2𝜎2(𝑅𝐼)

𝜎2(𝑅𝐴)
;  
𝜎2(𝜀𝐴)

𝜎2(𝑅𝐴)
). 

Our research supposes the analysis of the CRIX cryptocurrency 
index [12] for this approach.  

Last from the considered approaches includes Hurst exponent (H), 

which is a statistical measure applied to classify time series. Risk 

measuring based on this exponent is presented in [9]. The core of risk 

measuring by means 𝐻 lies in higher predictability for a higher level 

of 𝐻. Thus, 𝐻 = 0,5 indicates a random series, but 𝐻 > 0,5 indicates 

some trends. Conversely, the inequality 𝐻 < 0,5 characterizes anti-

persistant quality. 
So, abovementioned 5 approaches were considered to assess the 

risk of cryptocurrencies. 
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3. Data which was used in researches 

We used in our research data from four information resources [13-
16] devoted to cryptocurrencies. These resources contain significant 
information for carrying out statistical research in accordance with 
objectives of our investigation. First of all, these resources present 
statistical data of cryptocurrencies prices in USD. Secondly, market 
capitalization indicators and trading volumes can be founded there. 
We apply these indicators to build the sample. Thirdly, resources 
show prices changing (including graphically) through different time 
periods.  

It is necessary to note, that resources differ in saturation of 
information. The resource [13] was chosen as the base data source. 
The resource Investing.com contains information about different 
prices of more than 2000 cryptocurrencies. This resource is very 
useful because it contains information in one standard for traditional 
and alternative investment assets. The site [14] presents information 
about wide set of cryptocurrencies and resource [16] combines 
information about 119 cryptocurrencies with largest capitalization. 
Using these resources provided possibility to form an accurate 
database for our analysis. The issue of data accuracy is actual because 
sometimes data includes gaps. Additionally, many cryptocurrencies 
were launched relatively recently, and they were excluded from the 
sample. 

We introduced following criteria for sampling taking into account 
the focus of our research on the characteristics of cryptocurrencies as 
an investment asset: 

1. Capitalization level. The cryptocurrencies selected for the study 
should have a capitalization of more than 1M USD. Sense of this 
criterion is based on the desire to withdraw from consideration the 
cryptocurrencies with low capitalization. Such low capitalize crypto-
currencies are very difficult to consider as investment asset. 
Moreover, essential investments can significantly change the prices of 
such cryptocurrencies. Besides that, many cryptocurrencies have not 
capitalization at all because their prices equal 0.  

2. Availability of trading data from approved for our research time 
interval. We used 2-years’ time interval from 01.07.2017 to 
30.06.2019. Cryptocurrencies which started trading after 01.07.2017 
were withdraw from considering in our research.  
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3. Exclusion of cryptocurrencies with highly abnormal data. Prices 
of some cryptocurrencies rose extremely from 0 and indicated 
abnormal returns. Taking into account that such abnormality indicates 
possible instability of assets in the future, we also withdraw their. 

As a result of using such criteria for the selected information 
resources, our sample amounted to 327 cryptocurrencies. For this 
sample, we calculated the values of daily classic R for the mentioned 
period.  

In addition to the considered cryptocurrencies we used values of 
index CRIX (CRyptocurrency IndeX), which we have applied to the 
sensitivity analysis. Index CRIX was elaborated by specialists from 
Bortkiewicz Chair of Statistics at Humboldt University (Germany) 
together with SKBI at Singapore Management University and 
CoinGecko (description of index is here [12]). 

Correlation analysis was applied to formed database of returns. 
Such analysis indicates high level of interdependency within each 
group of risk measures. As a consequence, we selected one risk 
indicator from each group. They are: 

1. Inter-quantile range; 
2. Skewness; 
3. Value-at-Risk; 
4. Beta coefficient for returns of index CRIX; 
5. Hurst exponent. 
These 5 risk indicators formed vector for application tools of 

SOM. The calculations in our research were performed in the 
programming language R. 

4. Constructing the SOM and clustering 

We have considered two alternatives for clustering through 
designing SOM. First alternative supposes to use all 5 selected 
indicators (model # 1). The second one excludes the Hurst exponent 
(model # 2). Given the same parameters of the clustering models, 
comparing the results with this approach may allow us to evaluate the 
relationship between risk and the expected profitability of 
cryptocurrencies. 

Taking into account the difference in the ranges of the input 
variables, it was decided to normalize the data: for each characteristic 
in the input data the average value is calculated and divided by the 
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standard deviation. With this approach, the characteristics are 
normalized as follows: 

𝑋∗ =  
𝑋 − �̅�

𝜎𝑋
, 

where 𝑋∗ is the normalized value of characteristic; 𝑋 is the value of 

the characteristic; �̅� — the average value; 𝜎𝑋 — the standard devia-

tion of 𝑋. 
The entire sample was divided into 80 % for training sample and 

20 % for verification. But given the small sample size, in some cases 
it makes sense to use K-fold cross-validation. In turn, to construct a 
SOM it is necessary to determine the optimal dimension of the neural 
network. In the midst of the alternatives under consideration, we have 
chosen a 40 by 30 map, which is 1200 neurons. This dimension 
allows us to visually adequately assess the quality of neural network 
construction and identify some patterns of data. 

The optimal number of neural network training iterations was 
determined experimentally: after the 1500th neural network training 
run, the average error of the self-organization map for training and 
verification samples reaches its minimum. The recognition rates for 
these samples are approximately 99 % and 80 %, respectively. 

Before starting training it is necessary to initialize the weighting 
coefficients of neurons. We chose an approach in which the initial 
weights of the map neurons would be initialized by the values of the 
subset of the hyperplane through which the two main eigenvectors of 
the covariance matrix of the input values of the training sample pass. 
This approach helped to accelerate the learning process of the network 
and obtain better clustering results. 

The final parameter of network learning is the neighborhood 
function, which defines the topological zone of influence of the 
winning neuron. In our case, the Gaussian function was chosen since 
it takes into account all the neurons in the network, but with varying 
degrees of impact. With this approach, the learning process takes a 
little longer, but the quality of the clustering results may be better than 
with other neighborhood functions. 

As a result of modeling we obtained SOMs for two considered 
models. First model includes the entire list of input indicators. The 
Fig. 1 illustrates the SOM and Sammon`s projection for the model # 1. 
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a) b) 

Fig. 1. Visualization of cryptocurrency clustering by model # 1: 

a) self-organizing map;  

b) Sammon's projection. 
 
Second model was constructed without Hurst exponent. The SOM 

and Sammon`s projection are presented at the Fig. 2.  
 

 

a) b) 

Fig. 2. Visualization of cryptocurrency clustering by model # 2: 

a) self-organizing map;  

b) Sammon's projection. 



НЕЙРО-НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ 2019, № 8 

188 

As can be seen from the simulation results, the model based on all 
indicators (Fig. 1) shows a certain polarity of cryptocurrencies, while 
the alternative model (Fig. 2) does not have such properties. This is 
confirmed by the projection of Sammon. At the same time, model # 1 
demonstrates a higher contrast of the distribution of cryptocurrencies 
capitalization across clusters (see Table 1, where CAP is the capitali-
zation of the corresponding cluster). 

Table 1 

MEAN AND STANDARD DEVIATION OF INPUTS BY CLUSTERS 

Clus-

ters 

Model 1 Model 2 

1 2 3 1 2 3 

Mean 
CAP 

19 468 341 2 284 887 859 63 099 457 906 751 538 7 871 438 102 514 982 

RMSE 
CAP 

31 182 828 15 366 292 314 261 012 706 9 588 895 624 11 612 761 383 205 452 

 
For the purpose of comparing the measures of risk and profitability 

of cryptocurrencies of various clusters, we consider Tables 2 (for 
model # 1) and 3 (for model # 2). 

Table 2 

RISK AND PROFITABILITY MEASURES FOR MODEL # 1 CLUSTERS  

Indicators 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Average* 
Standard 

deviation* 
Average*  

Standard 

deviation* 
Average*  

Standard 

deviation* 

Interquantile 
range 

0,235 1,207 -0,079 1,104 -0,080 0,770 

Skew 0,197 1,342 -0,101 0,658 -0,040 0,947 

VaR -0,152 0,945 -0,033 1,382 0,104 0,702 

Beta CRIX 0,050 1,241 -0,104 0,908 0,036 0,906 

Hurst  
exponent 

-1,262 0,519 1,196 0,484 -0,043 0,343 

Expected 
Return  

-0,052 0,305 0,213 1,797 -0,104 0,290 

*normalized values  
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Table 3 

RISK AND PROFITABILITY MEASURES FOR MODEL # 2 CLUSTERS 

Indicators 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Average* 
Standard 

deviation* 
Average*  

Standard 

deviation* 
Average*  

Standard 

deviation* 

Interquantile 
range 

-0,359 0,478 1,890 1,075 0,080 0,876 

Skew -0,365 0,350 0,042 0,669 2,369 1,009 

VaR 0,324 0,345 -1,613 1,660 -0,184 0,948 

Beta CRIX 0,181 1,069 -0,535 0,308 -0,545 0,568 

Expected 
Return 

-0,102 0,960  0,211 0,522 0,384 1,337 

*normalized values  
 
An analysis of the results enables to make findings about better 

visualization at the model # 1, where Hurst exponent was involving 
into consideration. It follows from the completion of the clusters and 
Sammon`s projections. We think that such results indicate the role of 
Hurst exponent for the estimation risk of cryptocurrencies. 

One of the directions of our research was focused to the 
verification of classical “risk-return” relationship (when higher risk is 
compensated by higher return). The results have shown that such 
classical relationship is absent between clusters of SOM. There is 
some divergency of correspondence between risk and return. 

5. Conclusions and outlook for future research 

Cryptocurrencies is one of the dynamically growing segments of 
modern financial system. Currently, there are about 2000 types of 
cryptocurrencies. They perform different financial functions, one of 
which is investing. From this point of view, cryptocurrencies can be 
considered as an investment asset. Investment means that 
cryptocurrency can provide growth in price and it is possible to sell it 
more valuably.   

The aim of our research was clustering cryptocurrencies by risk 
level on the base of Kohonen self-organizing map techniques. It’s 
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supposed that clustering will represent investment structuring within 
the frameworks of the risk-return ratio. A set of risk measures has 
been formed that represent different approaches to measuring risk. 
The results of risk assessment by these measures allowed forming the 
vectors of cryptocurrency estimations, which became the basic for 
applying the Kohonen SOM methodology. 

As a result of study, two models based on SOM were built, one of 
which includes Hurst exponent, and the other without it. We have 
found that including into consideration Hurst exponent significantly 
affects to the SOM structure — the map in this case looks like more 
substantive. 

The hypothesis of the existence of classical dependency between 
risk and return was rejected by our research. We can explain this 
result with two arguments. First argument is that the change in the 
price of cryptocurrency depends on supply-demand factors. But the 
supply and demand for cryptocurrencies are not realized on an 
investment basis. Participants of cryptocurrencies market make 
demands for buying or selling dominantly out of investment logic.  

Second argument is that cryptocurrencies are not tangible assets 
for most part. They are typical examples of intangible assets [17]. It is 
possible to assume, that classical approaches to risk measurement are 
not quite adequate for such assets as cryptocurrencies. 

The perspectives of risk-return concordance investigations for 
these assets underpin the development of specific procedures of risk 
measurement. Moreover, it may be logical to divide the set of crypto-
currencies into two types, one of which should include cryptocurren-
cies with investment properties, and another should include all the 
others.  
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Вимоги до наукових статей, 
що подаються до науково-аналітичного журналу 

«Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» 
 

Вимоги до стуктури статті 
 

1. Індекс УДК. 
2. Назва статті, відомості про авторів, анотація та ключові 

слова. 
Подається трьома блоками українською, російською та анг-

лійською мовами. 
Після назви статті вказується ініціали та прізвища авторів 

(англійською мовою — ім’я та прізвища; транслітерувати імена 
необхідно згідно постанови Кабінету Міністрів України від 
27.01.2010 №55 «Про впорядкування транслітерації українського 
алфавіту латиницею»). 

З наступного рядка вказати без скорочень науковий ступінь, 
вчене звання автора, посаду і місце роботи автора (повністю без 
скорочень і абревіатур; для англійської мови використовувати 
повний офіційний переклад назви організацій). З нового рядка — 
повну робочу адресу з поштовим індексом і назвою країни, адре-
су електронної пошти автора. 

Якщо у статті кілька авторів, то по кожному автору наводить-
ся повна інформація з пропущеним рядком між авторами. Більше 
чотирьох авторів не допускається. 

Через рядок наводиться анотація, яка має бути структурова-
ною, лаконічною, інформативною та містити такі аспекти: пред-
мет, мету, метод чи методологію дослідження, результати дос-
лідження, сферу застосування результатів, ступінь наукової 
новизни, висновки. Обсяг анотації — не менш як 1800 знаків 
(включаючи ключові слова — не менше п’яти та не більше деся-
ти слів або словосполучень).  

3. Код JEL класифікації. 
Навести від 1 до 5 кодів, в одному рядку, через кому, напри-

клад:  
JEL Classіfіcatіon: C12, H12. 

4. Текст статті. 
Через рядок. У стуктурі статті необхідно виділити:  
— вступ (у якому необхідно висвітлити: постановку про-

блеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п
http://nfmte.com/assets/docs/jel.doc
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завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій з 
обов’язковим посиланням на використані джерела; невирішені 
раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується 
стаття); 

— формулювання мети і завдань дослідження; 
— виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-

туванням отриманих наукових результатів; 
— висновки і перспективи подальших досліджень у даному 

напрямку; 
— два переліки використаних літературних джерел. 
Перший перелік використаних літературних джерел подається 

під заголовком «Список літератури» мовою оригіналу і має мі-
стити не менше 10 джерел. Бібліографічний опис літературних 
джерел оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та 
правила складання». 

Другий перелік використаних літературних джерел подається 
під заголовком «References», що містить ті самі посилання, але 
у латинському алфавіті, оформлені за міжнародним бібліогра-
фічним стандартом APA-2010. Якщо наукова праця написана 
мовою, що використовує кирилицю, то її бібліографічний опис 
необхідно транслітерувати латинськими літерами. Транслітеру-
вати власні назви, прізвища та імена необхідно згідно з поста-
новою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 «Про 
впорядкування транслітерації українського алфавіту латини-
цею». Назви періодичних україно- та російськомовних видань 
(журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дуж-
ках — англійською мовою, наприклад: Finansy Ukrainy (Finance 
of Ukraine). Якщо джерело не англомовне, то у кінці посилання 
на нього необхідно зазначити мову оригіналу: [in Ukrainian], [in 
Russian] тощо. 

У кінці статті має бути примітка, що стаття подана для публі-
кації лише до журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в 
економіці». 

 
Технічні вимоги до оформлення статті 

1. Вимоги до оформлення тексту: 
— використовувати текстовий редактор MS Word 2003 чи 

вище; 

http://www.bibme.org/citation-guide/apa/
http://www.bibme.org/citation-guide/apa/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п
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— текстові файли подаються у форматі MS Word з розши-
ренням «doc» або «docx»; 

— обсяг статті 0,5 — 2 друк. арк. (12 — 48 стор. формату А4 
міжрядковим інтервалом 1,5 кеглем 14 гарнітури Times New 
Roman Cyr);  

2. Вимоги до оформлення ілюстрацій: 
— якість ілюстрації повинна забезпечити її чітке відтворення; 
— рисунки та графіки у статтю вставляють або у графічному 

редакторі MS Word, або в одному з форматів jpeg, bmp чи tif з 
роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні 
оригінали); 

— всі об’єкти в рисунках, зроблених у MS Word, мають бути 
обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисун-
ків і/або тексту в рамках рисунків, розташованих поверх/за текс-
том тощо; 

— ілюстрації не повинні виходити на поля; 
— рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж 

один); 
— підпис має бути під ілюстрацією і позначається скороче-

ним словом «Рис.»; 
— схеми слід розміщувати після першого посилання на них 

по тексту; 
— оскільки друк чорно-білий, за можливості необхідно уни-

кати застосовування фону і кольору у графіках, діаграмах тощо. 

3. Вимоги до оформлення таблиць: 
— перед кожною таблицею необхідно подати слово «Табли-

ця» з її порядковим номером у статті з вирівнюванням по правій 
межі тексту; 

— у наступному рядку наводиться назва таблиці великими 
літерами з вирівнюванням посередині поля, за якою розміщу-
ється сама таблиця; 

— текст таблиці може бути дещо меншим від основного  
тексту. 

4. Вимоги до оформлення формул: 
— формули набираються допоміжною програмою 

MS Equation 3.0 (редактор формул в MS Word); 
— формули вирівнюють по центру; 
— формули нумерують в круглих дужках праворуч сторінки 

наскрізною нумерацією.  



Вимоги до структури статті 

197 

5. Посилання на використані джерела: 
— при посиланні в тексті на літературне джерело слід навес-

ти порядковий номер у квадратних дужках, який відповідна пра-
ця має у списку літератури; 

— список літератури наводять у кінці статті у порядку згаду-
ваних джерел; 

— на всі наведені в списку літератури джерела мають бути 
посилання у тексті статті; 

— усі цитування у тексті або згадування про отримані інши-
ми авторами результати мають супроводжуватись відповідним 
посиланням. 

 
Додатково: 
— усі статті проходять подвійне сліпе рецензування; 
— у тексті статті можуть бути внесені редакційні виправлен-

ня під час опрацювання редактором та вичитки коректором; 
— автори статті несуть відповідальність за правильність і 

точність наведених у статті термінів, даних, фактів, цитат, ста-
тистичних матеріалів тощо, а також за наведення в статті даних, 
що не є предметом відкритої публікації; 

— в одному номері кожним автором може бути опубліковано 
тільки одну статтю. 
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