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ВСТУП
Зміни різних економічних показників, як

правило, носять циклічний характер. Для пояс�
нення цього явища Самуельсоном була запро�
понована модель мультиплікатора�акселерато�
ра, яка вважається класичною лінійною модел�
лю економічного зростання. Модифікації цієї
моделі розглядалися в роботах Хікса, Харро�
да, Філіпса, Аллена. Але розв'язок системи
лінійних диференціальних рівнянь, наприклад
моделі зростання Харрода, в силу лінійності
викликає або експоненційно згасаючі, або екс�
поненційно вибухові зміни, що свідчить про
структурну нестійкість моделі. Ідеальною мож�
на вважати таку систему, в якій виникає стійкий
циклічний рух зі скінченною амплітудою, яку
визначає сама система. Можливість існування
періодичного асимптотично стійкого руху, зоб�
ражуваного ізольованою замкнутою траєкто�
рією у фазовому просторі, до якої притягають�
ся всі траєкторії з деякої околиці незалежно
від початкових умов, забезпечується тільки в
нелінійних дисипативних системах. Для цього
Гудвіном було запропоновано ввести у модель
гладку нелінійну функцію інвестицій.

УДК 65.0:681.14:519.9

О. О. Піддубна,
старший викладач кафедри "Економічна кібернетика", Обласний комунальний вищий
навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія"

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ
ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ПІДПРИЄМСТВА

За реальними статистичними даними про вкладений капітал і отриманий прибуток побудова�
но нелінійну динамічну модель. Отримано періодичний розв'язок моделі, який асимптотично пря�
мує до граничного циклу. Ідентифіковано структуру атрактора, що відповідає періодичній динаміці
економічних показників досліджуваної системи на режимі, який встановився.

Non�linear dynamic model was built using real data on capital and earnings. Asymptotic to the limit
cycle periodic model solution was received. Attractor structure that meets economic indicators periodical
dynamic on standby was identified.
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МЕТА РОБОТИ
Виходячи з припущення, що динаміка ви�

робничого потенціалу економічної системи
описується динамічною моделлю Гудвіна, по�
будувати за реальними статистичними даними
про вкладений капітал і отриманий прибуток
нелінійну модель, розв'язком якої є періодичні
залежності капіталовкладень і отриманого
прибутку, які за часом асимптотично прямують
до граничного циклу, що визначає сталий ре�
жим динаміки, та ідентифікувати структуру ат�
рактора, що відповідає періодичній динаміці
економічних показників досліджуваної систе�
ми.

Метою побудови такої моделі є проведен�
ня незалежної оцінки тенденцій розвитку ви�
робничого потенціалу підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
За основні змінні покладемо: x — величина

вкладеного капіталу, y — отриманий прибуток.
Взаємозв'язки між елементами соціально�еко�
номічних процесів не миттєві, тобто між момен�
том вкладення капіталу t і моментом отриман�
ня відповідного прибутку існує проміжок часу
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, який називають часовим лагом або просто ла�
гом. Фактично вкладеному капіталу x(t) відпо�
відає прибуток отриманий пізніше y(t+ ). Для
того щоб динамічні змінні x(t) і y(t+ ) можна
було співвіднести до одного моменту часу   і тим
самим вивчати динаміку у фазовій площині,
зробимо такі припущення:

1) режим динаміки будемо вважати майже
сталим (тобто t  ) і тривалість циклу капіта�
лообігу << t;

2) y(t + ) = y(t)+ y ( )   = y(t) + O( )  y(t).
Далі припустимо існування функціонально�

го зв'язку dt
dxxfy ,  з деякою гладкою функ�

цією f. Дійсно, отриманий прибуток y залежить
від величини вкладеного капіталу, але також і

від тенденції його зміни в часі, тобто від dt
dx

. З

тієї ж причини, розглядаючи в деякому ро�
зумінні зворотний зв'язок, отримуємо, що

dt
dyygx ,  з деякою гладкою функцією g.

Ідентифікація функцій f і g для певної дос�
ліджуваної економічної системи є завданням
даної статті. Як показано у ряді робіт [1, 2],
достатньо широкий клас завдань охоплюється,
коли функції f і g представляються в адитивній
формі, а саме:

dt
dxxH

dt
dxxf )(,  і dt

dyy
dt
dyyg )(, .

Конкретизуємо ситуацію ще більш, вважа�
ючи, що

dt
dx

= ср dt
dx

 і dt
dy

= ср dt
dy

.

Тоді остаточно приходимо до такої динам�
ічної системи:

,

,

yx
dt
dy

yxH
dt
dx

(1)

з початковими умовами

o

o

y
yH

,

Відзначимо, що
функції H і , що беруть
участь у формуванні сис�
теми (1), мають ясний
економічний зміст [2] і
часто називаються ха�
рактеристиками. Для
того щоб пояснити еко�
номічний зміст функцій�
характеристик, перепи�
шемо систему (1) у виг�

ляді:

.1)(

,1)(

dt
dyxy

dt
dxyxH

Отже, якщо 0
dt
dx

, тоді H(x) збігається з от�

риманим прибутком. Якщо 0
dt
dy

, тоді (y)

збігається з вкладеним капіталом. Тобто функ�
ції�характеристики H(x) і (y) описують стан
економічної системи, в якому зміни вкладено�
го капіталу і прибутку відсутні. Вигляд фун�
кцій�характеристик визначається за статистич�
ними даними економетричними методами.

Виключаємо з системи (1) y(t) і приходимо
до рівняння другого порядку

0)( xxx . (2)
Як відомо [1], рівняння виду (2), в якому

функція )(x  за виглядом і властивостями схо�
жа на кубічну параболу, є рівнянням Релея, і
для нього існує стійкий граничний цикл. У на�

шому випадку )(x  ідентифікується функцією
H(x), а тому функцію H(x) наближаємо пол�
іномом 3�го степеня, а саме

H(x) =  y0 — 2 h(x — , a, b),
де
h(x, a, b) = x   (x — a)(x — b),  0 < b < a.
Будемо вважати yky .
Отже, функція H(x) залежить від пара�

метрів , a, b, які знаходимо виходячи з конк�
ретної статистики за умови мінімізації серед�
ньоквадратичного відхилення фактичних зна�
чень функції від розрахункових

min,),,,(
2

1

n

i
ii ybaxHD

де n — кількість спостережень;
 xi — вкладений капітал у період і , і =1,2, …, n;
 yi — прибуток у період і , і =1,2, …, n.
Визначимо функції H(x) і (y) за даними

про вкладений капітал і отриманий прибуток
певного підприємства. У таблиці 1 наведені дані
про вкладений капітал і прибуток за 20 періодів

 /  I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 Xi 5957 8226 8793 5389 11260 14330 16890 8703 22440 34790 

 Yi 13570 18750 20040 12280 15340 19520 23010 11850 28140 43620

Таблиця 1. Вихідні дані про вкладений капітал і прибуток
за 20 періодів у тис. грн.

 /  I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

 Xi 35910 19080 25330 34980 37230 22920 35964 49950 40010 35065

 Yi 45020 23920 48050 66350 92350 43470 67720 70990 89270 58490

Продовження табл. 1.
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у грошових одиницях (тис. грн.).
Система (1) в загальному випадку може

бути жорсткою, тобто її Якобіан може бути
слабообумовленою матрицею, тому переходи�
мо до відносних величин (таблиця 2):

.20,1,
}{max

,
}max{

i
Y

Yy
X

Xx
i

i
i

i

i
i

Покладемо  y0 = 1 і = 0,769. Мінімальне зна�
чення D відповідає

 = 0,126, a = 2,488, b = 0,043.
Таким чином, функція H(x) матиме наступ�

ний вигляд
H(x) = 1 — (0,126)2(x — 0,769)(x — 0,812)(x — 3,257)  (3).

Для того щоб переконатися в надійності
отриманої функції і правомірності її викорис�
тання для практичної мети, було проведено ста�
тистичну оцінку надійності показників зв'язку.
Перевірка підтвердила наявність зв'язку між
вкладеним капіталом і прибутком у вигляді (3).

Для статистичної оцінки точності рівняння
зв'язку використовувалася середня помилка
апроксимації:

n

i i

i

y
yy

n 1

2
€1

,

де iy  — фактичне значення прибутку (таб�
лиця 2);

iy€  — значення, розраховане за формулою
(3);

y  — середнє значення прибутку.
Чим менше теоретична лінія регресії (роз�

рахована за рівнянням) відхиляється від фак�
тичної (емпіричної), тим менше середня помил�
ка апроксимації. В нашому випадку середня по�
милка апроксимації складає менше 5%, отже,
можна зробити висновок, що досліджуване

рівняння зв'язку (3) досить точно
описує досліджувані залежності.

Для функції yky  визна�
чимо коефіцієнт k:

)(H
k .

Графіки функцій H(x) = 1 —
(0,126)2(x — 0,769)(x — 0,812)(x

— 3,257) і yy 769,0 , побудо�

вані за таблицею 3 представлені на
рисунку 1.

Підставимо вирази для H(x) і (y) у (1) і
отримаємо систему диференційних рівнянь:

,769,0

,3,257)0,812)(0,769)(((0,126)1 2

yx
dt
dy

yxxx
dt
dx

(4),

де    = 1,    = 1.
Систему (4) розв'язуємо чисельно у пакеті

MathCad. Для цього використаємо адаптивний
метод Ейлера зі змінним кроком, який є абсо�
лютно стійким [4]. Отримаємо аналітичні
функції для чисельного покрокового знаход�

ження значень змінних mx  і my , а також для

змінної часу mt

2
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де yxyxFyxHyxG ),(,),( .

Апроксимація розв'язку наведена на рисун�
ку 2.

Розгортка — залежність змінних х і у від
часу наведена нижче на рисунку 3.

ВИСНОВКИ
1. Виходячи з припущення, що динаміка ви�

робничого потенціалу економічної системи
описується динамічною
моделлю типу моделі Гуд�
віна за реальними статис�
тичними даними про вкла�
дений капітал і отриманий
прибуток, побудували ха�
рактеристики моделі H(x)
і  (y).

x 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 

H(x) 
1,03 1,01 1,00

1,0 
1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03

1,035 1,031 1,02 

( (y)
0,0 

0,10 0,42 0,95 1,69 2,64 3,80 5,17 6,76 8,56 10,56 12,78
15,219 

Таблиця 3.

Таблиця 2. Нормовані вихідні дані

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

xi 0,119 0,165 0,176 0,108 0,225 0,287 0,338 0,174 0,449 0,696

yi 0,147 0,203 0,217 0,133 0,166 0,211 0,249 0,128 0,305 0,472

I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

xi 0,719 0,382 0,507 0,700 0,745 0,459 0,720 1,000 0,801 0,702

yi 0,487 0,259 0,520 0,718 1,000 0,471 0,733 0,769 0,967 0,633

Продовження табл. 2.
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2. Впевнилися, що отримані функції харак�
теристик є адекватними і достатньо точно опи�
сують досліджуване явище.

3. Побудували нелінійну модель, розв'язком
якої є періодичні залежності капіталовкладень
і отриманого прибутку, які за часом асимпто�
тично прямують до граничного циклу, що виз�
начає сталий режим динаміки.

Таким чином, ідентифіковано структуру ат�
рактора, що відповідає періодичній динаміці
економічних показників досліджуваної систе�
ми на режимі, який встановився.
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Рис. 1. Графік характеристик H(x) і (y)

Рис. 2. Апроксимація розв'язку системи (1)

Рис. 3. Залежність змінних від часу, отримана
за допомогою чисельних методів
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