
Інвестиції: практика та досвід № 23/201310

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

 ВСТУП
У статті розглядається клас нелінійних економіко�ма�

тематичних моделей широкого кола практично важливих
економічних задач [1, 55—58] (задачі оптимального керу�
вання виробництвом, задачі керування фінансами в умовах
невизначеності, ієрархічне керування запасами, тощо). Такі
моделі зводяться до параболічних варіаційних нерівностей
з обмеженням у середині області довільної форми. Пара�
болічна нерівність являє собою нелінійну крайову задачу ,
яка містить частинні похідні з додатковими обмеженнями .
У загальному випадку розв'язок такої задачі не може бути
знайдено у явному вигляді. Це потребує розробки та засто�
сування чисельних методів розв'язування. Раніше, в робо�
тах [2, с. 57—58; 3, с.16—17] досліджувались, з цієї точки
зору, економіко�математичні моделі зокрема оптимально�
го інвестування на фінансових ринках, у випадку коли розв�
'язок моделі шукається в канонічній області. Однак зазви�
чай на практиці, доводиться шукати відповідні розв'язки в
областях з складною геометрією. Складна геометрія області
значно ускладнює процес побудови чисельних алгоритмів
розв'язування моделей. У статті пропонується метод апрок�
симації економіко�математичних моделей у випадку пошу�
ку розв'язків в областях довільної форми, який використо�
вує метод фіктивних областей. Досліджується збіжність
відповідного розв'язку апроксимуючої задачі до розв'язку
моделі.
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 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Розглянемо клас нелінійних економіко�математичних

моделей, що зводиться до наступної варіаційної нерівності
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
 Щоб позбутися обмежень на шукану функцію та перей�

ти до канонічної області, до задачі (1) застосуємо метод
фіктивних областей. Апроксимуюча задача має вигляд:
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Справедлива наступне твердження.
Твердження 1. Розв'язок задачі (2) збігається при 0

до розв'язку варіаційної нерівності (1). Справедлива оцінка.
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Наступний етап в процесі побудови алгоритму розв'я�
зування моделі (1) є етап дискретизації та отримання роз�
рахункових формул для програмування і написання комп'�
ютерного коду. Для цього можна використовувати методи
сіток або скінчених елементів. На наш погляд, оскільки
відповідна крайова задача (2) поставлена у канонічній об�
ласті, то більш природно для дискретизації і побудови різни�
цевої схему, використовувати метод сіток.

У подальшому будемо розглядати випадок, коли 1ija , ji ,
0ija , ji ,  2,1, ji . Розглянемо задачу (2), отриману за допо�

могою комбінації методів штрафу та фіктивних областей. Зада�
чу (2), з урахуванням припущень, перепишемо у такому вигляді
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 Можна перевірити, що функція ),,( vtxg  задовольняє
співвідношенням
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Проведемо дискретизацію області. Для цього у прямо�

кутнику  0  введемо рівномірну сітку 000 , де   0 —
внутрішні, а 0 — граничні вузли.

Позначимо:
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Апроксимуємо задачу (4) такою неявною різницевою
схемою:
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),(~ txy  — полілінійне по  x  та кусково�стале по t  по�

повнення сіткової функції ),( txy . У різницевій схемі викори�
стовуються оператори усереднення оскільки коефіцієнти та
права частина задачі (4) мають кусково�неперервний харак�
тер. Це обумовлено самою математичною моделлю та про�
цесом побудови апроксимуючих задач, а саме використан�
ню при побудові методу фіктивних областей. Можна довес�
ти, що різницева схема є стійкою за початковими даними та
правою частиною. Збіжність розв'язку різницевої схеми вип�
ливає з наступного твердження та відповідної оцінки.

Твердження 2. Розв'язок різницевої схеми (5) при 2h ,

3
4

h  та 0h  збігається до розв'язку варіаційної нерівності

(1) ( 1ija , ji , 0ija , ji , 0ib  ,  2,1, ji ). Виконується оці�
нка

)||||( )(0)(
3
1

4)( 1
22

0,1
2 WQLW

ufhMuy
TT

(6)

ВИСНОВКИ
Оцінка (6) збігається з оцінками, які мають місце для

моделей, що являють собою відповідний клас крайових за�
дач. Викладений метод для класу економіко�математичних
моделей, які інтерпретуються як варіаційні нерівності з роз�
в'язками з класів узагальнених функцій, раніше не застосо�
вувався і є доволі ефективним зокрема у випадку складної
геометрії області де шукається розв'язок. Хоча, як видно з
оцінки (6), швидкість збіжності не висока (порядку )(3 hO ),
при практичному використані запропонованого методу,
вдається отримати чисельні результати з достатньою для
практики точністю .
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