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ВСТУП
Інвестиційна діяльність охоплює всі сфери народного

господарства — матеріального виробництва і соціальну.
Огляд економічної ролі держави у вирішенні проблем, по-
в'язаних з інвестуванням, має принципове значення. Рані-
ше інвестиційна діяльність була спрямована на відтворен-
ня основних фондів шляхом капітальних вкладень у народ-
не господарство. За ринкових умов інвестиціями є всі види
майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в
об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслі-
док чого створюється прибуток або досягається соціаль-
ний ефект. Інвестиції справляють вирішальний вплив на
формування темпів економічного зростання і добробуту
населення країни, що, у свою чергу, безпосередньо пов'я-
зане із забезпеченням оптимального співвідношення на-
громадження і споживання.

У ході розгляду проблем розширеного відтворення в
економічній літературі акцентується увага на процесі на-
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У даній роботі розглянуто питання пошуку оптимальних стратегій інвестування в нерівноваж-

ну економіку, використовуючи модель макроекономіки в часткових похідних, що відображає

динаміку попиту та пропозиції. Формулюється та описується модель, що застосовується при

подальших розрахунках, квазірівноважної та нерівноважної економіки. Наводиться набір ана-

літичних даних, що необхідні для пошуку розв'язків поставлених задач.

In this work we consider finding the best strategies for investing in non-economy, using the model

of the macroeconomy in the partial derivatives, reflecting the dynamics of supply and demand.
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quasi-equilibrium the economy. Provides a set of analytical data necessary to find solutions to their

problems.
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громадження як головному чиннику забезпечення еконо-
мічного та соціального ефектів, як основному джерелі інве-
стицій. При цьому інвестиційний процес розглядається як
складова частина процесу нагромадження. У макроеконо-
мічному аналізі проблем розширеного відтворення процес
формування фондів нагромадження і споживання немож-
ливо відірвати від процесу формування інвестиційних ре-
сурсів, пошуку коштів для інвестиційної діяльності, спря-
мованої на розширене відтворення та ліквідацію диспро-
порцій у розвитку національної економіки.

Питанням опису макроекономічних рівнянь у частко-
вих похідних займаються такі сучасні науковці, як: Нако-
ряков В.Е. — відомий російський вчений, спеціаліст в га-
лузі теплофізики та фізичної гідродинаміки, академік РАН;
Гасенко В.Г. — кандидат фізико-математичних наук,
співробітник автономної некомерційної організації "Інсти-
тут перспективних досліджень".

У роботі використовується модель, створена Накоря-
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ковим В.Е. та Гасенко В.Г., аналізується, розширюється,
використовується та доповнюється постановкою нових
задач.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Нехай в деякій економіці ніколи не виникає стабільно-

го стану, ніколи не наступає баланс між попитом та пропо-
зицією, між грошовими масами різного типу. Розвиток ви-
робництва відбувається безперервно та залежить від часу
та цін. Припустимо також, що у сфері пропозиції економі-
ка прямує до рівноваги, що описується рівнянням Фрідма-
на [1]:

 

(1),

сфера споживання — рівнянням Фішера:
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цьому випадку система (11), (12) перетворюється в систе-
му звичайних диференційних рівнянь, в яких індекс цін є
постійним параметром:

 

 

(13).

Опишимо ситуацію квазірівноважної кінематики кри-
вих попиту та пропозиції. Розглянемо безпосередньо роз-
в'язок системи рівнянь (11), (12) в часткових похідних. У
загальному випадку для цього необхідно задати початкові
та граничні умови. В якості початкового розподілу вибе-
ремо класичний випадок з перетином кривих попиту та
пропозиції, що справедливий у короткостроковому пе-
ріоді:
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Методологія. Для аналізу сфор-
мульованої моделі та її візуалізації
застосовується математичний апа-
рат чисельних методів мінімізації
функцій та пошуку рішень, а також
середовище програмування Borland
Builder C++ 6. Перелік чисельних
методів, що застосовувалися і, на
нашу думку, є оптимальними: метод
покоординатного спуску, метод
штрафних функцій та метод градіє-
нту для мінімізації функцій.

РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В процесі дослідження було
написано програмний продукт, що
дозволяє візуалізувати дос-
лідження моделі, а також резуль-
тати дослідження моделі за почат-
кового задання параметрів. Зістав-
лено отримані дані з економічним
життям суспільства.

Вікно прикладної програми, за
допомогою якої описана модель,
досліджувалася і виявлялися певні
закономірності впливу вхідних па-
раметрів на розвиток сукупного
попиту та сукупної пропозиції, зоб-
ражено на рисунку 1.

Для знаходження оптимальних
інвестицій у системі макроекономіки
з заданими вхідними параметрами і
бажаними вихідними застосовувала-
ся доповнена прикладна програма,
що графічно ілюструвала найбільш
прийнятні обсяги інвестицій в сектор
виробництва і сектор споживання. Її
інтерфейс зображено на рис. 2.

Було сформовано оптималь-
ний часовий пакет інвестицій для
формування розвитку моделі зада-
ним чином для різних ситуацій, що
передбачають задання початково-
го стану системи та бажаних вихід-
них параметрів її функціонування, що відповідають здо-
ровому розвитку економіки на макрорівні.

ВИСНОВКИ
Було вдосконалено модель макроекономічних рівнянь

у часткових похідних — пристосовано для пошуку опти-
мальних стратегій інвестування в сфери виробництва та
споживання для досягнення динамічної рівноваги між та-
кими важливими характеристиками здоров'я економіки, як
попит та пропозиція.

Стало можливим теоретичне обгрунтування прогнозо-
ваних економічних явищ та, найважливіше, сформовано
апарат для впливу на них таким чином, щоб досягати
найбільш бажаного результату, застосовуючи оптимальну
кількість ресурсів.

Варто сказати, що модель не враховує всіх параметрів,
що виникають у повсякденному житті, а найважливіше,
вона не може враховувати соціопсихологічні аспекти по-
ведінки суб'єктів на ринку, що значним чином впливають
на подальший розвиток економічної системи, а отже, у
майбутньому її можна ускладнювати, додаючи нові вхідні
параметри, а також враховувати ситуації невизначеності,
що виникають в макроекономіці.

Рис. 1. Вікно прикладної програми для дослідження

поведінки моделі

 Рис. 2. Вікно прикладної програми для отримання результатів з

початковими і кінцевими умовами, заданими користувачем
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