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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку суспільства метод ма�

тематичного моделювання є одним з ключових при до�

слідженні різних аспектів людської діяльності. Існує ве�

лика кількість моделей різного рівня складності та сту�

пеня їх дослідження, які мають достатньо багато загаль�

них рис, але зберігають специфічні особливості, прита�

манні кожній з наук, в якій використовуються.

Основними традиційними рисами моделей, що в наш

час застосовуються зарубіжними та вітчизняними вче�

ними для аналізу та управління економічними система�

ми, є їх рівноважність, стаціонарність, специфічність,

тобто розгляд окремих аспектів складних економічних

процесів у статиці. Але через те, що економічні проце�

си протікають у часі, то для їх моделювання більш до�

цільним та адекватним є застосування динамічних мо�

делей. Таким чином, динамічні моделі в економіці по�

ступово стають інструментом практичних розрахунків у

повсякденній діяльності з управління як економікою в

цілому, так і окремими підприємствами.

Отже, актуальним є аналіз підходів до математич�

ного моделювання в економіці, зокрема для досліджен�

ня явищ, які в ній відбуваються, та управління економі�

чними процесами та об'єктами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми моделювання економічних систем мето�

дами динаміки є темою досліджень вітчизняних та за�
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Попри грунтовні та багатоаспектні дослідження в

даній сфері, низка питань, пов'язаних з аналізом та уза�

гальненням підходів до моделювання економічної ди�

наміки залишаються недостатньо розробленими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на вищезазначене, метою статті є прове�

дення аналізу сучасних підходів до моделювання еко�

номічної динаміки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними традиційними рисами моделей, що в

наш час застосовуються зарубіжними та вітчизняни�

ми вченими для аналізу та управління економічними

системами, є їх рівноважність, стаціонарність, спе�

цифічність, тобто розгляд окремих аспектів складних

економічних процесів у статиці. Але через те, що еко�

номічні процеси протікають у часі, то для їх моделю�

вання більш доцільним та адекватним є застосування

динамічних моделей. Таким чином, динамічні моделі

в економіці поступово стають інструментом практич�

них розрахунків у повсякденній діяльності з управлі�

ння як економікою в цілому, так і окремими підприє�

мствами.
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На сьогодні для аналізу економічних криз, депресій

широко використовуються такі аналітичні методи, як

теорія біфуркацій, теорія катастроф, теорія особливо�

стей, теорія ланцюгових реакцій, теорія дискретної ди�

наміки, теорія синергетики тощо. Запровадженню ме�

тодології моделювання спочатку у природничі науки, а

в останні десятиліття у економічний аналіз, передував

розвиток теорії динамічних систем.

При моделюванні економічної системи як складної

можуть виникати наступні типи складності:

— структурна (не вистачає ресурсів для побудови,

опису, управління структурою економіки);

— динамічна (не вистачає ресурсів для опису дина�

міки поведінки системи та управління її траєкторією);

— інформаційно�логічна (не вистачає ресурсів для

інформаційно�логічного опису системи);

— обчислювальна (не вистачає ресурсів або усклад�

нений розрахунок параметрів, прогнозу поведінки еко�

номічної системи);

— розвитку або еволюції (не вистачає ресурсів для

самоорганізації або стійкого розвитку).

Для опису динамічних моделей економіки викорис�

товують засоби диференціального та інтегрального об�

числення. У процесі моделювання для визначення типу

й форми зв'язку між змінними, а також оцінки пара�

метрів і коефіцієнтів моделі застосовується апарат еко�

номіко�статистичних методів, еволюційних методів по�

шуку, а також експертні оцінки. В загальному випадку

динамічна взаємодія між економічними змінними, таки�

ми як ціни, капітал, заробітна платня описуються систе�

мами диференціальних рівнянь.

Динамічні системи за формою опису можна розді�

лити на два класи. У першому класі процеси описують�

ся за допомогою кусково�гладких диференціальних

рівнянь вигляду:
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Другий клас динамічних систем — дискретні відоб�

раження, які описують процес за допомогою ітерацій�

них формул вигляду:
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А. Пуанкаре запропоновав підхід, відомий тепер як

метод перетинів Пуанкаре, який дозволяє поставити у

відповідність заданій диференціальній динамічній сис�

темі дискретне відображення [1].

У сучасній економічній літературі обговорюється і

активно розробляється нова концепція функціонуван�

ня складних соціально�економічних систем, основні

положення якої можна сформулювати в наступному

вигляді:

— динаміка системи має в значній мірі детерміно�

ваний характер, тобто домінуючими в ній є в певному

значенні детерміновані процеси;

— розвиток системи не має цілі, явно сформульо�

ваної і осмисленої одним або декількома індивідами, і

відбувається в результаті домінантно�конкурентно�ко�

оперативних взаємодій її елементів і підсистем;

— процеси в системі носять синергетичний харак�

тер і її стійкий рівноважний стан за тими або іншими по�

казниками є швидше виключенням, чим правилом;

— нормально функціонуюча, тобто життєздатна і в

певному значенні оптимальна система, навіть у відсут�

ність зовнішніх збурень, характеризується власною

складною динамічною поведінкою;

— різноманітність динамічної поведінки системи не

обов'язково обумовлена складністю її структури, і ба�

гато процесів ефективно описуються динамічними мо�

делями з невеликим числом змінних стану на основі не�

лінійних диференціальних рівнянь.

Загальна теорія еволюції складних нелінійних сис�

тем, до яких належать економічні системи, дає загальні

уявлення про можливий характер руху таких систем.

Рівноважні, стійкі стани такої системи є тільки моменти

в їх розвитку [2].

Аналіз економічної системи полягає в тому, що її

розвиток розглядається як рух у фазовому просторі по

деякій фазовій траєкторії. Одне з головних питань тут

— це питання про стійкість траєкторій.

Прийняття концепції стійкості в економічному

аналізі було обумовлено розвитком природничих наук,

в яких для аналізу динамічних систем вимагалася їх

стійкість. У відповідності до ідей детерміністської ме�

ханіки складні явища, які не можуть бути описані за

допомогою звичайних моделей, зводяться до постула�

ту, що система знаходиться або під дією стохастичних

впливів, або подібні явища не підлягають розгляду. В

сучасній теорії систем стійкість не припускається ап�

ріорно, малі зміни параметрів системи можуть приво�

дити до структурних змін динамічних систем.

Найважливіше поняття в теорії нелінійних динаміч�

них систем — це поняття структурної стійкості, введене

в кінці 30�х років ХХ століття О. Андроновим і Л. Понт�

рягиним, і що грає центральну роль в сучасній теорії

динамічних систем. Якщо при малій зміні параметрів

системи або цілком правої частині в рівнянні (1) (функції

f і її похідних) вид фазового портрета топологічно за�

лишається тим же самим, то таку систему називають

структурно стійкою або грубою.

У неперервній динамічній системі положення рівно�

ваги — точка у фазовому просторі, до якої наближаєть�

ся траєкторія після загасання перехідних режимів (при

t ).

Класичний термін — рівновага є близьким змістов�

но до поняття "стійкий розвиток" і застосовується в

мікро� і макроекономічному аналізі. Рівновага, вклю�

чаючи поняття динамічної рівноваги, є вужчим поняттям

в порівнянні із стійкістю, рівновага є однією з основних

умов стійкості.

Серед численних визначень рівноваги економічної

системи найбільш поширені ті, які виходить з розгляду

властивостей системи, і ті, які виходять з розгляду сил,

які на неї впливають.
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У середині XX століття П. Самуельсоном були сфор�

мульовані різницеві і диференціальні співвідношення,

що визначають динаміку процесу переходу ринку до

стану рівноваги, які поклали початок розвитку диферен�

ціально�різницевих моделей ринку такими вченими, як

Дж. Хикс, Л. Маккензі, Л. Метцлер, Т. Негиши.

Рівновага і розвиток — це несумісні стани, які не

можуть одночасно домінувати на підприємстві: воно

може знаходитися або в стані стабільності, тобто рівно�

ваги, або в стані розвитку, а значить нерівноваги. Для

того щоб підприємство було успішним, необхідні обид�

ва стани, якими потрібно управляти.

У рамках досліджень макроекономічної рівноваги

існують полярні думки, і відсутній єдиний погляд на

проблему існування рівноважних станів. Наприклад,

Дж. Хікс [3] розглядав стан рівноваги з погляду наяв�

ності ознак стійкості системи в цьому стані. Він виділив

наступні ознаки: для умов досконалої конкуренції —

зростання ціни веде до розширення пропозиції порівня�

но з попитом; для умов монополії — скорочення випус�

ку тягне перевищення граничним доходом граничних

витрат.

Фундаментальна праця Д. Патінкіна "Гроші, процент

і ціни" [4] містить, як розвинену теорію ринкової рівно�

ваги, засновану на передумовах Л. Вальраса, так і варі�

ант нерівноважного аналізу, що відноситься, головним

чином, до ринку праці.

У роботі М. Алле [5] рівновага ринкової економіки

досягається за рахунок балансування наступних показ�

ників: сукупний попит має бути збалансований з сукуп�

ною пропозицією товарів і послуг; обсяг сукупних на�

ціональних ресурсів населення дорівнює національно�

му доходу; обсяг капіталовкладень (інвестицій) дорів�

нює обсягу заощаджень в економіці.

В.�Б. Занг [2] приходить до висновку, що в дійсності

не існує такої економіки, яка могла б бути зафіксова�

ною в стані спокою, і тому результати рівноважної теорії

мають явну обмежену придатність.

Супротивником рівноважних теорій виступає також

І. Пригожин, який у своїй роботі [6] вважає, що, якщо

немає нестійкості, немає і розвитку. Таким чином,

нестійкість виступає умовою розвитку економіки, а

стійкість, тобто рівновага — це тупики еволюції.

На початку 70�х років ХХ століття виникли теоре�

тичні концепції, в яких найбільш стійкими вважаються

нерівноважні стани господарських систем. Класична

макроекономічна рівновага почала розглядатися як ета�

лонний стан економіки. На зміну поняття рівноваги при�

ходить поняття пропорцій економічної системи, що

відображають стан, що склався, між підсистемами і еле�

ментами системи.

Виникнення впорядкованих структур в нелінійних

системах різної природи описується схожими матема�

тичними моделями і рішеннями. Це дозволило розпов�

сюдити методологію, розроблену в нелінійній динаміці,

на дослідження в економічних, екологічних, соціальних

системах.

Теорією, що описує "стрибки" економічної системи

є еволюційна теорія економічних змін. Теорія еволю�

ційної економіки припускає покрокову еволюцію фазо�

вого портрета економічних систем під дією "несильних"

флуктуацій. Фазовий портрет економічних систем має

незворотну динаміку, вектор розвитку, але зберігає

одну і ту ж симетрію.

Підходи еволюційної економіки можуть бути плідни�

ми в побудові теорії економіки перехідного періоду. В

перехідний період, коли процеси прискорюються, ла�

маються старі інституції, створюються нові, економіч�

на рівновага не встигає ще встановитися, як умови зно�

ву змінюються. Головне — зрозуміти, яким чином відбу�

вається процес змін.

І. Пригожин [6] та Г. Хакен [7] показали, що склад�

но організовані просторово�часові конструкції виника�

ють з хаотичних станів, і в системах, які мають влас�

тивість самоорганізації замість стійкості виникають ево�

люційні процеси, які призводять до ще більшого різно�

маніття та ускладнення структур. Зокрема це демонст�

рується виникненням раптових змін, існуванням гранич�

них циклів і хаосу, роллю, яку відіграють стохастичні

процеси в економічній еволюції, ефектами часових мас�

штабів і швидкостей установлення відносної рівноваги

в економічному аналізі.

Поштовхом для розвитку еволюційної економіки ста�

ла робота А. Алчіана [8], в якій автор висунув гіпотезу,

що для економіки нормальним станом є стан невизначе�

ності, який виникає через недосконалість передбачення

та обмеженість знань про економіку. Фірми діють не у

відповідності з принципом максимізації прибутку, а цікав�

ляться розподілом можливих і прийнятних з їх точки зору

результатів. За Алчіаном зовнішнє середовище представ�

ляє собою активну дієву силу, яка відбирає фірми, котрі

прийняли найкращі рішення, в незалежності від того,

яким методом ті рішення були прийняті.

У роботі Р. Нельсона і С. Уінтерса "Еволюційна тео�

рія економічних змін" [9] запропонована еволюційна

теорія поведінки фірм, які діють в змінних умовах. Ос�

нову еволюційної концепції Нельсона�Уінтерса пред�

ставляє динамічна модель фірми, в якій її поведінка

змінюється разом зі зміною ситуації на ринку. Централь�

ною в концепції є поняття "рутини" як способу звичай�

ного ведення справ фірми.

Російський вчений А. Юданов [10], запропонував

концепцію еволюційної стратегії фірми, в основу якої

покладена типологія еволюційних стратегій біологічних

видів, Концепція дає відповідь на питання: якщо є набір

"рутин", який забезпечує найбільшу пристосованість

фірмам, які його застосовують, то яким буде еволюцій�

ний механізм підтримання "видового" різноманіття, без

якого не має розвитку.

Методи еволюційної економіки тісно пов'язані з

методами синергетичної економіки.

Сучасні економічні системи розглядають повільні

процеси, які різко змінюються, при чому ці зміни важко

передбачити. Дослідження структурних змін та хаотич�

них явищ в економіці обумовлює потребу в нових тео�

ретичних ідеях та інструментах, які б дозволили дослі�

дження за межами традиційної економіки. Синергети�

ка націлена на виявлення загальних принципів еволюції,

самоорганізації складних систем у різних областях знан�

ня на основі побудови і дослідження нелінійних дина�

мічних математичних моделей.

При моделюванні методами економічної синергети�

ки реалізується діалектичний принцип розвитку системи,

еволюція динамічної системи рівноваги попиту та пропо�
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зиції зводиться до самоорганізації — прагненню до сво�

го природного стану — між порядком і хаосом, компро�

місу між лінійністю, детермінізмом і випадковістю.

Моделювання сучасних економічних систем має ту

особливість, що час в процесі розвитку цих систем є

системоутворюючим фактором, який змінює вектор і,

як наслідок, ефективність функціонування системи в

цілому і окремих її підсистем.

Одним з традиційних підходів до прогнозування

розвитку економічних процесів є вивчення зсуву точки

рівноваги динамічної системи, викликаної зміною тих

або інших параметрів моделі. Проте аналіз реальної

економічної динамічної системи на основі такого підхо�

ду може виявитися помилковим, оскільки період не�

рівноважного розвитку багатьох економічних процесів

може виявитися дуже тривалим, щоб їм можна було

нехтувати. Такий підхід є ефективним лише до певного

часу, поки з якихось причин характер стаціонарного

стану не зміниться кардинально. Такі зміни, які назива�

ють біфуркаціями, досліджуються методами нелінійно�

го динамічного аналізу. В процесі неперервної зміни

одного або декількох параметрів системи або зовніш�

ньої дії при якомусь значенні параметра поточний

динамічний процес може втратити стійкість, при цьому

утворюються нові, стійкі або нестійкі режими. Надалі

система розвивається по стійкому сценарію, якщо він

існує при існуючих параметрах.

Сукупність великої кількості нелінійних осциляторів,

які створюють систему, здатна породжувати особливі

структури — атрактори, виступаючі для дослідника як

"цілі еволюції". Вони можуть бути як правильними, про�

сто описуваними структурами, так і хаотичними стана�

ми. У першому випадку атрактори характеризуються

або одним кінцевим станом, або процесом, що цикліч�

но повторюється, який задається простою математич�

ною формулою.

Геометрично атрактор — це множина точок, до якої

наближається траєкторія після загасання перехідних

процесів, тобто область тяжіння сусідніх точок. Класич�

ними прикладами атракторів в динаміці можуть служи�

ти точки динамічної рівноваги, нерухомі точки відобра�

жень, або граничні цикли. Існування атракторів приво�

дить до вельми важливих висновків про поведінку сис�

теми. В цьому випадку дослідження сталих режимів,

тобто режимів, які спостерігаються після закінчення

достатнього великого часу, еквівалентно вивченню гео�

метричної структури атрактора.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як показало проведене дослідження, основним

інструментарієм дослідження економічних систем є апа�

рат економіко�математичного моделювання. Методоло�

гія моделювання необхідна для дослідження еволю�

ційних процесів у межах виробничих підприємств та

інших економічних суб'єктів, які функціонують в умо�

вах економічної нестабільності та невизначеності, що є

характерним для економік, де тривають ринкові пере�

творення, зокрема для економіки України. Від ступеня

та якості вирішення проблем порушення рівноваги як

на макро�, так і на мікрорівні, залежать темпи і пропорції

розвитку економіки країни та добробут населення.
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