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Вступ. Світова фінансова криза 2007–2009 років
вважається однією з найпотужніших криз останніх
періодів за глибиною та тривалістю негативних
наслідків на ділову активність багатьох країн світу.
Її глобальність, в свою чергу, призвела до необхідності
переосмислення актуальних підходів щодо оцінки й
управління ризиками як на макроекономічному, так
і на мікроекономічному рівнях, а також визначення
ймовірності наближення кризових явищ з метою
прийняття програмних заходів їх можливого запобі$
гання. В даному контексті розробка математичного
інструментарію оцінки наближення кризових явищ
набуває особливої актуальності. Слід зазначити, що
широке коло українських та західних вчених займа$
лись проблемами моделювання фінансової нестаб$
ільності на макро$ та мікроекономічних рівнях. Се$
ред класичних наукових робіт за даною тематикою
необхідно відзначити роботи П.Кругмана,
Дж.Стігліца, Дж. Гріфіца, В. Н. Лившиця, В. М. Гей$
ця, В. В. Вітлінського, Т. С.Клебанової, М. І. Скрип$
ниченко та інших [1, 2, 3, 4, 7, 8]. Зокрема, значна
увага в них приділяється моделюванню валютних
криз. При цьому можна виділити два основних кон$
цептуальних підходи: традиційний підхід, який ба$
зується на припущенні того, що криза спричинюєть$
ся негативною динамікою фундаментальних макро$
економічних показників, і альтернативні підходи, що
базуються на аналізі криз, які можуть самоздійсню$
ватись та самопідтримуватись [7, 8]. Основним вис$
новком з аналізу даних підходів є те, що задача по$
шуку тісного зв’язку між фундаментальними змінни$
ми і кризами може бути досить складною, і інколи
кризи можуть виникати без суттєвих змін в фунда$
ментальних економічних показниках [1, 6, 7]. Ос$
таннім часом активно розвиваються математичні
підходи, в яких розглядаються ефекти зараження як
основні причини криз, зокрема криз платіжного ба$
лансу [2, 6, 8]. Детальний аналіз різних теоретичних
та емпірічних підходів щодо моделювання можливого
виникнення та розвитку фінансових криз показує,
що макроеконометричні моделі на сьогодні залиша$
ються ефективним інструментарієм дослідження
даної проблематики, оскільки дозволяють не тільки
визначати основні фактори впливу на дестабілізацію
економіки різних країн, але й кількісно оцінювати
наслідки фінансово$економічної нестабільності за
різних початкових умов. Разом з тим, важливим са$
мостійним напрямом залишається оцінка ймовір$
ності настання кризових явищ, яка може викорис$
товуватись і як окремий індикатор, і як вхідна інфор$
мація для розрахунку більш складних макроеконо$
метричних моделей. Даний напрям на сьогодні по$
требує поглибленного дослідження, зокрема в кон$
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тексті розробки та діагностування економетричних
ймовірносних моделей, що і робить актуальним, зав$
дання кількісного оцінювання ймовірності настанні
кризових явищ в фінансовому секторі та відбору фак$
торів, які впливають на її зміну.

Метою дослідження є розробка ймовірностних
моделей кількісної оцінки настання кризових явищ в
фінансовому секторі, що дозволить отримати науко$
во обгрунтовану оперативну інформацію для завчас$
ного запобігання можливим дестабілізуючим тенден$
ціям в українській економіці. Відповідно зазначеній
меті в процесі дослідження було поставлено та вирі$
шено такі завдання: визначити та обгрунтовати вплив
можливих факторів на ймовірність настання кризи для
української економіки; розробити логістичні (Logit)
та ймовірносні моделі (Probit) для кількісної оцінки
ймовірності настання кризових явищ; здійснити роз$
рахунки на реальній інформації; провести порівняль$
ний аналіз якості розроблених моделей та сформулю$
вати висновки та рекомендації щодо ефективності їх
можливого застосування на практиці.

Основні результати дослідження. В роботах захід$
них та українських вчених досить часто ймовірність
настання кризи визначається на основі експертних
оцінок, особливо, якщо вона вводиться як вхідний
параметр в макроеконометричні моделі. Однак таку
оцінку можна отримати і на основі доступних мак$
роекономічних даних за допомогою ймовірносних
моделей типу Probit (Пробіт) або Logit (Логіт), які
ґрунтується на припущенні, що статистичний роз$
поділ такого показника, як ймовірність настання
кризи, є відповідно нормальним або логістичним,
а залежна зміна є бінарною величиною [5]. Загалом
існують три класичні підходи до моделювання ймо$
вірності настання певної події з використанням
бінарної залежної змінної: лінійна регресія ймовір$
ності (ЛРІ), моделі типу Probit (Пробіт) та Logit
(Лоґіт). Залежною змінною у кожного типу даних
моделей є бінарна величина, що приймає значення 0
(ненастання події) або 1 (настання події). Основною
проблемою застосування ймовірносних лінійних рег$
ресійних моделей є можливість отримання значення
імовірності поза інтервалом (0, 1). Її можна виріши$
ти шляхом застосування нелінійних методів оцінки
ймовірності в рамках моделей класу Probit або Logit,
які мають, відповідно, такий загальний вигляд:

( ) ( )
2

1
1

2

t tX Z

Z
t t tP Y X F X e dZ

β

β
π

−

−∞

= = = ∫ , (2)

( ) ( ) 1
1

1 t
t t t X

P Y X L X
e ββ
−

= = =
+

,  (3)

де tY  – значення незалежної змінної в момент часу t,
1,t N= ; tX  – (1 k× ) вектор значень k пояснюваль$

них змінних (включаючи константу) в момент часу t,

1,t N= ; β  – ( 1k× ) вектор невідомих параметрів рег$
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КАКИЕ НАЛОГИ НУЖНЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВВП
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Существует великое множество схем налогооб�
ложения. Например, в России принята плос�
кая шкала, но многие экономисты и оппози�

ционные публицисты мечтают о прогрессивной шка�
ле налогов. Аргументация любой из сторон не убеж�
дает, по крайней мере, тех, кто привык к строгим до�
казательствам. Попробуем построить простейшую
математическую модель абстрактного государства,
поставим естественную цель максимизации валово�
го внутреннего продукта (ВВП) и найдём оптималь�
ную схему налогообложения.

1. Пусть множество X  обозначает совокупность
жителей государства. Через ),( txz  обозначим фон�
довооружённость гражданина x  в момент t  в денеж�
ном выражении. Фондовооружённость будем пони�
мать в широком смысле, то есть это те фонды и ма�
териальные ресурсы, которые гражданин использу�
ет в своей производительной деятельности. У детей,
безработных, пенсионеров и т. п. эта функция будет
нулевой. Для удобства интерпретации и упрощения
математических выкладок множество X  отожде�
ствим с отрезком [0, 1], расположив на нём всех жи�
телей, например, по мере роста их начальной фон�
довооружённости )0,(xz  и приписав каждому жите�
лю по равной доле этого отрезка, таким образом, он
будет заполнен жителями плотно.

Скорость создания продукции в денежном выра�
жении каждым жителем в момент t  (производствен�
ную функцию) обозначим символом ),,( tzxf , тогда
скорость прироста ),( txw  «экономического пирога»,
достигнутая индивидом x  – в момент t  задаётся фор�
мулой )),,(,(),( ttxzxftxw = .

А скорость создания общегосударственного пи�
рога, очевидно, будет задаваться величиной

.)),,(,()(
1

0

dxttxzxftw ∫=

Процесс деления «пирога» начинается на стадии
производства выделением части произведённого на
нужды самого производства (оборотные средства,
амортизационные траты и т. п.). Будем считать, что

эта доля 1–  (x, t), 0 <  (x, t) <1, у каждого произво�
дителя известна и определяется структурой соответ�
ствующих производственных фондов. В этом случае
доля «пирога» гражданина x , идущая на потребле�
ние и накопление, имеет скорость

),()),,(,( txttxzxf ρ .

Далее в распределение прибыли вступают права
собственности, уровни зарплаты и т. п. То есть уста�
новившаяся структура общества распределяет остав�
шуюся долю «пирога», произведённую гражданином
u , между всеми гражданами, определяя долю каждо�
му x  с помощью рыночной функции распределения

1),,(,0),,(
1

0

=> ∫ dxxtuxtu ηη .

Заметим, что для каждого гражданина x  эта
функция границы сверху не имеет так, как описыва�
ет неравноправие присвоения в системе. Интеграль�
ное условие означает, что всё, произведённое граж�
данином u  распределено без остатка. Таким обра�
зом, от производителя u  гражданину x  поступают
средства в размере ),()),,(,(),,( tuttuzufxtu ρη . Ис�
ходя из этого, скорость получения доходов любым
гражданином x  может быть вычислена по формуле

.),()),,(,(),,(),(
1

0

dututtuzufxtutxv ∫= ρη

Если государство приняло ставку налога на при�
быль 1),(0),,( <≤ txtx ββ , то каждый гражданин из
своих доходов пополняет бюджет со скоростью

),(),( txtxv β , следовательно, государство собирает
бюджет )(tB со скоростью

1
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1 1
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Собираемый с такой быстротой бюджет делит�
ся правительством на три доли: ),( txε  – воспроиз�
водство фондов индивида x , ),( txδ  – потребление
индивидом x  и )(0 tα  – долю обязательных трат го�
сударства за пределы рассматриваемой системы.
Ясно, что введённые функции распределения под�
чинены условиям

,1)(0,1),(0,1),(0 0 ≤<<≤<≤ ttxtx αδε
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