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ВИКОРИСТАННЯ ЕНТРОПІЇ ШЕННОНА  

ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ 

 

Валютний курс є вагомим інструментом державної політики, 

ефективне регулювання якого є суттєвим фактором створення 

сприятливих умов для нарощування виробництва та зростання чистого 

експорту – визначального фактору економічного розвитку країни. 

Валютний курс відображає взаємодію національної та світової економік, 

а також регулює діяльність багатьох економічних сфер. Проте зміни 

валютного курсу не завжди є явищем позитивним і можуть призвести до 

непередбачуваних наслідків у різних сферах економіки.  

Лібералізація плаваючих валютних курсів, інтенсифікація процесів 

переміщення капіталу між країнами призвели до того, що держава майже 

повністю втратила контроль над процесами, що відбуваються на 

валютних ринках. Як наслідок, проблеми дослідження та моніторингу 

динаміки валютних курсів та їх прогнозування для забезпечення 

ефективного проведення державної політики набувають особливої 

актуальності.  

Використання методів теорії складних систем для аналізу соціально-

економічних систем є сучасним трендом. Так різноманітні міри 

складності використовувались для здійснення порівняльного аналізу 

динаміки валютних крос-курсів з відповідним значенням ентропії в 

умовах валютної нестабільності [1]. При цьому вбачається за доцільне 

використати ентропію Шеннона [2] для аналізу та моніторингу 

валютного ринку.  

Введена ентропійна міра є статичною характеристикою часових 

рядів. Але зрозуміло, що з плином часу в системі відбуваються зміни. 

Варто дослідити ці зміни шляхом розрахунку введеної міри у рамках 

процедури ковзного вікна [3]. В цьому випадку міра розраховується для 

підряду заданої довжини, після чого вікно зміщується у додатному 

напряму і процедура повторюється до вичерпання значень часового ряду 

[2]. Для зручності та спрощення аналізу дієвості введеної міри 

порівняємо її з відповідною динамікою вихідного часового ряду. 

Для економічних систем інформативною величиною є 

прибутковість, тому розрахуємо її та розглянемо порівняльну динаміку 

прибутковостей та ентропії Шеннона на прикладі щоденних значень 

валютних пар за період 15.04.2011 р. – 13.04.2016 рр. На рис. 1 
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зображено вихідні ряди та значення ентропії Шеннона відповідних 

логарифмічних прибутковостей. 

 

a)      b) 

 

c)        d) 

Рис. 1. Порівняльна динаміка крос-курсів валют з відповідним значенням 

ентропії Шеннона (ShEn) для: a) валютна пара євро/долар США (eurusd); 

b) валютна пара англійський фунт стерлінгів/долар США (gpbusd); 

c) українська гривня/долар США (uahusd);  

d) валютна пара російський рубль/долар США (rubusd) 

 

При порівнянні динаміки рядів прибутковостей та відповідних 

значень ентропії Шеннона видно, що ця ентропія є чутливою до змін на 

валютному ринку. З рис. 1 легко бачити, що значення ентропії Шеннона 

у період кризи та часто задовго до неї помітно спадають, а в період 

рецесії – зростають. Це дає змогу застосовувати даний метод для 

моніторингу несприятливих явищ на валютних ринках, тобто 

використовувати ентропію Шеннона в якості індикатора-передвісника 

критичних та кризових явищ на валютному ринку. 

Відмітимо, що на рисунку 1d), де зображено динаміку російської 

валюти по відношенню до долара, показники ентропії Шеннона останнім 

часом спадали, потім спостерігалося незначне їхнє зростання і знову 

спад, що може говорити про подальше послаблення рубля. В той час, як 

ентропія для української гривні (рис. 1c)) відновлює свої докризові 

значення, що слугує індикатором зупинення обвалу гривні, але не її 

повернення до докризового рівня.  

Отже, розглянувши ентропію Шеннона було проілюстровано 

результати застосування віконної процедури для ідентифікації кризових 
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явищ на реальних часових рядах світових крос-курсів валютних пар. 

Показано можливість використання ентропії Шеннона в якості 

індикатора-передвісника критичних та кризових явищ на валютному 

ринку. 
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МАТЕМАТИЧНІ РОЗРАХУНКИ  

В СПОРТИВНИХ ДОСЯГНЕННЯХ 

 

Maтeмaтикa тa cпopт, здaвaлocя б, peчi дaлeкi oдин вiд oднoгo. Алe 

цe тiльки нa пepший пoгляд. Aджe цe oбyмoвлeнo тим, щo бiльшicть 

людeй мaлoдocвiдчeнi y дaнoмy питaннi. Mи б xoтiли пiдтвepдити, щo 

мaтeмaтикa вiдiгрaє знaчнy poль y cпopтi. 

Методами математичної статистики встановлюють перспективність 

спортсменів, найбільш сприятливі умови для тренувань, їх ефективність, 

обробляють показники датчиків, що контролюють навантаження 

спортсменів. Теорія інформації дозволяє оцінити ступінь завантаженості 

зорового апарату при заняттях різними видами спорту (гірськолижним, 

настільним тенісом і ін.).  

Зa дoпoмoгoю eлeмeнтapниx пiдpaxyнків, мoжнa виявити 

пeрeмoжцiв.  

Нaприклaд, oдин iз cвiтoвиx рeкoрдiв y плaвaннi бyло вcтанoвлeнo 

pociйcьким плaвцeм Борисом Девяткиним, який пpoплив 30 – 


