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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
 Під час своєї діяльності в умовах ринкової економіки ко"

мерційні банки інвестиційні фонди, страхові та інвестиційні ком"

панії стикаються з задачами формування розміру та розподілу

власного капіталу з метою оптимізації величини часток капіта"

лу, який використовується для придбання активів та резерву"

вання. Резервний капітал, зокрема є необхідним для покриття

виникаючих ризиків. У зв'язку з цим, перед менеджерами фінан"

сових інститутів постає задача оцінки фінансових ризиків та оп"

тимального керування капіталом. Теоретичною та практичною

основою для побудови інформаційно"аналітичних систем авто"

матичного контролю та керування фінансовими ресурсами є

економіко" математичні моделі. Оскільки на практиці діяльность

фінансової компанії відбувається в умовах наявності невизна"

ченності, то відповідні математичні моделі у загальному випад"

ку є задачами стохастичного керування. Зазвичай математична

задача оптимального стохастичного керування являє собою

задачу знаходження екстремуму деякого функціоналу при до"

даткових обмеженнях на розв'язок. У багатьох випадках зада"

ча на екстремум може бути замінена на еквівалентну задачу зна"

ходження розв'язку деякої варіаційної нерівності. Відповідна

варіаційна нерівність еквівалентна крайовій задачі з обмежен"

нями для оператора з частиними похідними параболічного типу

і не може бути розв'язана у явному вигляді. Для чисельної реа"

лізації такої моделі достатньо ефективним є метод сіток у комб"

інації з методом штрафу.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
 Розглянемо наступну задачу керування фінансовими ре"

сурсами. Потрібно оптимальним чином здійснювати вкладен"

ня капіталу в акції чи інструменти інвестування. Позначимо
 )(txi  сума коштів, яка вкладається в і"тий інструмент в

момент часу  t ;
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 )(ty наявний капітал в момент  t ,

i
i txty )()(  — резервний капітал.

Згідно математичної моделі [1, с. 55—58], інвестицій"

ний капітал у момент часу t  визначається рівнянням

 dttyxrdy ),,(  dtyx ),,( ,  )(t  випадковий процес.

Керування відбувається шляхом придбання або продажу

пакетів акцій в моменти часу  ,...,...,, 21 r . Розглянемо задачу виз"

начення оптимального часу зупинки  t , коли інвестиційний порт"

фель вважається сформованим . У цьому випадку вартість порт"

феля у момент  t   дорівнює  ),,( tyx . Мінімум  ),,( tyxu  функціо"

нала вартості задовольняє наступній варіаційній нерівності:
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Розв'язок шукається у паралелепіпеді  ,:),{( xtxQT

)},0( Tt . Через 
 )},0(,:),{( TtxtxST  позначено боко"

ву поверхню  TQ , а — прямокутник з границею Г.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Зробимо заміну невідомої функції,  поклавши

 )( uu . За новою функцією збережемо старе позначен"

ня. Тоді задача (1) перепишеться наступним чином:
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Для побудови чисельного методу розв'язування задач

(1) застосуємо методи штрафу та сіток. Задача зі штрафом,

асоційована з задачею (2), має вигляд:

знайти функцію  u  таку, що
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 Нехай виконуються умови

 
0

),,( tyxr
, 

 
0),,(),,(

2
1 tyxrtyx ,  0  (4).

Можна довести, що розв'язок задачі (3) збігається при  0
до розв'язку задачі (1), при чому має місце оцінка [2, с. 20]
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Введемо нову функцію 
 

uug 1)(  і перепишемо за"

дачу зі штрафом (3) у наступному вигляді
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 Для функції  )(g  легко перевіряються умови:
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У прямокутнику   введемо рівномірну сітку  ,

та апроксимуємо задачу (6) неявною різницевою схемою
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 ),(~ txy  — поповнення сіткової функції  ),( txy .

В силу монотонності функції  )(vg  справедлива наступ"

на нерівність:
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Використовуючи тотожність 
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енергетичних нерівностей, можна отримати апріорну оцін"

ку [ 2, с. 22 ]
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з якої випливає стійкість різницевої схеми (7) за почат"

ковими даними та правою частиною. Дослідимо збіжність

послідовності розв'язків різницевої схеми при  0h .

Твердження. Розв'язок різницевої схеми (7)

( ,2h  2h  ) збігається при  0h до розв'язку варіацій"

ної нерівності (2), при цьому має місце оцінка
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Для того щоб довести твердження та отримати оцінку

(8) потрібно дослідити на збіжність та отримати оцінку швид"

кості збіжності послідовності розв'язків різницевої схеми

до розв'язку задачі зі штрафом (6). У цьому випадку спра"

ведлива наступна оцінка [2, с. 23; 3, с. 58]
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Після цього, використовуючи оцінки (5) та (9) можна

отримати оцінку (8) .

ВИСНОВКИ
Суттєвими проблемами , що виникають при побудові методів

реалізації економіко"математичних моделей виду (1) є наявність

обмежень та приналежність функцій до класів не гладких функцій

( )(2 TQLf ,  )(2
2 TQWu ). У запропонованому алгоритмі задача

з обмеженням (1) заміняється задачею зі штрафом, що дає мож"

ливість позбутись обмежень. Отримана таким чином крайова за"

дача для оператора параболічного типу є нелінійною та апрокси"

мується різницевою схемою за методом сіток. Оскільки права ча"

стина  )(2 TQLf , в різницевій схемі використовуються операто"

ри усереднення . Такий підхід дає змогу отримати стійку різнице"

ву схему та надати узгоджені оцінки швидкості збіжності, узго"

дивши відповідні параметри  h,, , що дає можливість практич"

ного використання запропонованого алгоритму.
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