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6. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ 

6.1. Задачі технології та екології 

Покажемо необхідність широкого застосування обчислювального експери-

менту для аналізу й прогнозування широкомасштабних технологічних та еколо-

гічних проектів. Наведемо конкретні приклади, що ілюструють тісний взаємо-

зв’язок проблем технології та екології, невідворотність застосування математи-

чного моделювання для їх розв’язання. 

6.1.1. Екологічно прийнятні технології спалювання вуглеводневого па-

лива. Більша частина енергії, що використовується у промисловості й побуті, 

виробляється у топочно-спалювальних пристроях — котлах ТЕЦ, газових тур-

бінах, двигунах внутрішнього згоряння і т. д. Хімічна енергія вуглеводів, які 

спалюють у повітрі (бензин, керосин, мазут, метан) реалізуються безпосередньо 

для обігріву або перетворюються у механічну чи електричну енергію. Загальна 

властивість цих процесів полягає у тому, що повітря вміщує не тільки кисень 

(окислювач), але й помітну частку „побічної” речовини — азоту. За участі остан-

нього у процесі горіння утворюються сполучення, котрі, на відміну від нейтраль-

ного азоту, хімічно активні (головні з них — оксиди азоту NO  та 2NO ). Шкода 

від попадання оксидів у атмосферу різноманітна: вони слугують виникненню 

кислотних дождів, які суттєво сприяють витонченню озонового шару атмосфе-

ри, токсичні для дихання і т. д. 

Звичайно використовують два методи зниження викидів оксидів азоту. Пер-

ший з них — очистка продуктів горіння. Відповідне обладнання досить ефекти-

вне, але одночасно і дорого коштує. Ціна сучасних фільтрів досягає до 10-30% від 

ціни самої ТЕЦ, у такій же пропорції збільшуються витрати на їх поточну екс-

плуатацію. Основна ідея другого методу — організація процесу горіння, при 

якому утворення оксидів азоту було б мінмальним при збереженні енергетич-

них характеристик установки. Здійснення цього підходу означало б помітне 

зниження витрат на газоочистку продуктів горіння від NO  та 2NO  (повністю 

запобігти їх утворенню неможливо). 
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Процеси, що відбуваються у топочних пристроях, дуже складні. У них від-

бувається багато хімічних перетворень великої кількості різних речовин, виді-

лення та поглинання енергії, газодинамічний рух суміші й турбулентне перемі-

шування компонент горючого з повітрям і продуктами горіння і т. д. Динаміка 

цих явищ дуже залежить від режиму подачі палива, конфігурації котлів, розта-

шування горілок та інших характеристик топок. Tому пошук екологічно допус-

тимих режимів їх роботи не може спиратися ні на чисто аналітичні уявлення, ні 

на натурні експерименти — дорогі, довготривалі й небезпечні. 

Задовільна за своєю повнотою математична модель роботи котла ТЕЦ вклю-

чає в себе дві взаємозв’язані частини. Перша з них — локальний опис хімічної 

кінетики для 32 компонент суміші, особливо тих реакцій, котрі відіграють най-

більшу роль у створенні токсичних забруднювачів. Друга частина — нестаціо-

нарна просторово двовимірна модель макропроцесів тепло-масопереносу (дифузія 

речовин, теплопередача, конвективний рух і т. д.). Вона ускладнюється також 

необхідністю врахування реальної геометрії котла (П-подібна форма), наявніс-

тю у ньому декількох ярусів горілок, що слугують для вприскування палива і 

повітря, та іншими факторами. З обчислювальних експериментів з такою мо-

деллю знаходять всі необхідні характеристики горіння при різних режимах ро-

боти котла і відбирають оптимальні. 

Охарактеризуємо один з фрагментів математичного моделювання описаних 

явищ, обмежившись першою частиною — дослідженням кінетики утворення 

NO  та 2NO  при горінні 4CH  (метану), який змішано з повітрям (суміш вважа-

ється ізотермічною і просторово однорідною). Повна модель включає в себе 

196 прямих і стільки ж зворотних реакцій для 32 речовин, що беруть участь у 

горінні: 2O , 2N , NO , 4CH , O  N  2NO  і т. д. У математичному відношенні вона 

являє собою систему з 196 х 2 = 392 звичайних диференційних рівнянь, що опи-

сує утворення і зменшення компонент у результаті відповідних прямих і зворо-

тних реакцій. Інтегрування її за часом при відомих початкових концентраціях 

дає детальну динаміку процесу. При цьому відслідковується не тільки підсум-

кова концентрація тієї чи іншої речовини, але й всі шляхи його утворення, що 
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особливо важливо для аналізу механізмів появи токсичних домішок і, (один із 

ефективних методичних прийомів, що полегшують розрахунки: за результата-

ми пробних обчислень відмічаються реакції, що вносять незначний внесок у 

процес і тому в подальшому у моделі не враховуються). 

Опишемо один з типових обчислювальних експериментів, що проводився у 

близьких до реальних умовах. Суміш знаходиться при атмосферному тиску, її 

температура дорівнює 2000 K, а початковий склад у момент t = 0 задається у 

наступних частках: 7,0][ 2 ≈N , 2,0][ 2 ≈O , 1,0][ 4 ≈CH . Рорахунок проводиться до 

встановлення рівноваги, тобто до тих пір, коли концентрації будь-якої з компо-

нент перестає змінюватись. Перший висновок — згоряння метану відбувається 

дуже швидко і його вміст за час близько 40 мкс падає практично до нуля. Про-

цес власне горіння на цьому закінчується. Розглянемо тепер кінетику перетво-

рень азотовмісних речовин. Поперед всього концентрація NO  на багато порядків 

перевищує концентрацію інших шкідливих домішок. Tому основну увагу треба 

приділити зменшенню саме цієї компоненти. Суттєво також те, що концентрація 

NO  монотонно збільшується з часом. Значить, проблему зменшення виходу NO  

простіше розв’язувати, пригнічуючи його створення (якщо ж NO  вже створив-

ся, то забезпечити його усунення значно важче). Найбільш важливий результат, 

який випливає із математичної моделі, полягає в тому, що основна частина 

шкідливих домішок з’являється після того, як уже завершились енергетично 

корисні реакції спалювання метану. Сильна часова різномасштабність цих двох 

процесів указує на одну з принципових можливостей суттєвого зменшення NO  

у продуктах горіння. Необхідно якомога швидше (в ідеалі зразу ж після виго-

ряння метану) усунути продукти горіння із зони полум’я і різко їх остудити. У 

результаті подальші хімічні перетворення, в тому числі й утворення NO  закін-

читься, причому без втрати енергетичної потужності пристрою. Ці висновки 

дуже важливі для розробки рекомендацій з конструювання екологічно чистих 

енергетичних пристроїв.  

6.2. Фундаментальні проблеми природознавства 

Розглянемо застосування методології математичного моделювання до роз-
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в’язання деяких фундаментальних проблем з різних областей природознавства. 

Покажемо, що вона дозволяє не тільки визначити кількісні характеристики ви-

учуваних процесів, але й виявити якісно нові явища. 

6.2.1. Кліматичні наслідки ядерного конфлікту. Досить точний довготри-

валий прогноз погоди і змін клімату (викликаних у першу чергу антропогенни-

ми причинами) вкрай необхідний для осмисленого планування економічної, 

технологічної, екологічної та інших видів активності людства як у регіонально-

му, так і у глобальному масштабах. Оптимальне розміщення індустріальних 

центрів, пріоритетне застосування тих або інших видів сировинних або енерге-

тичних ресурсів, переважний вибір конкуруючих технологій, правильні акценти 

в агропромисловій політиці — всі ці проблеми знаходяться в тісній взаємоза-

лежності зі станом атмосфери, Світового океану і поверхні Землі. Геофізичні 

процеси, котрі протікають в них, дуже різноманітні й складні. Вони включають 

у себе гідродинамічні рухи атмосферного повітря і води морів і океанів, тепло- і 

масообмін у системі „океан-атмосфера”, поглинання, розсіювання та відбиття 

сонячного випромінювання (різного в різні пори року), сезонні зміни підсилю-

ючої поверхні і багато інших явищ. Їх складність зв’язана також з неоднорідні-

стю земної поверхні й зовнішньою нестаціонарністю — обертанням земної кулі 

навколо власної осі й навколо Сонця.  

Недивно, що погодні й кліматичні явища відрізняються сильною різномасш-

табністю за часом і в просторі, наприклад, швидкість вітру в даній точці повер-

хні Землі може в багато разів відрізнятись від швидкості вітру на висотах над 

цією точкою. Крім того, атмосферні і океанічні потоки сильно турбулентні, 

тобто величини, що їх характеризують, мають хаотичні флуктуації, масштаб 

котрих досягає сотень і тисяч кілометрів. Нарешті, всі згадані процеси суттєво 

нелінійні і їх відгук на зміни якихось параметрів важко передбачити. Tому про-

гноз погоди не можна дати з достатньою гарантією. Цьому перешкоджає не сті-

льки обмеженість можливостей обчислювальної техніки, за допомогою котрої 

розраховуються геометеополя, або відсутність необхідної кількості даних, що 

вимірюються стаціонарними і рухомими станціями, скільки принципові причи-
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ни, які зв’язані з масштабами і складністю об’єкта. Точний прогноз погоди на 

декілька днів — досить добрий результат. 

Описані труднощі обов’язково повинні враховуватись при оцінці можливих 

наслідків багаточисленних проектів, які зачіпають кліматичні процеси, таких 

як, наприклад, переорієнтація частини витоку північних річок Росії в засушливі 

місцевості, перекриття проливу Беринга з тим, щоб клімат у регіоні на південь 

від нього став більш теплим, і т.д. Подібні експерименти з системою, яка існує 

в «єдиному примірнику», здійсненні лише один раз, їх результати незворотні й 

повинні бути відомими з науково обґрунтованою точністю. Tому основним за-

собом аналізу і прогнозу даних об’єктів є обчислювальний експеримент з їх ма-

тематичними моделями.  

Деякі проблеми математичного моделювання цих явищ полегшуються, якщо 

мова йде про довгострокові зміни погоди (місяці) й клімату (роки, десятиріччя). 

Значення середніх величин на достатньо довгому проміжку часу в меншій сте-

пені залежать від дрібномасштабних пульсацій та нестійкостей. Кліматичні мо-

делі системи «атмосфера—океан» складаються з низки взаємозв’язаних блоків: 

тривимірні нестаціонарні рівняння руху рідини з урахуванням в’язкості і теп-

лопровідності (типу Нав’є-Стокса), рівняння переносу випромінювання в атмо-

сфері і т. д. Вони розв’язуються спільно при заданому початковому стані сис-

теми (в тому числі, стані підстелюючої поверхні) й відомій динаміці сонцевої 

радіації та інших зовнішніх факторів. Їх дискретні аналоги являють собою, як 

правило, різницеві схеми. Тому що обчислювальні алгоритми для розв’язання 

цих проблем з необхідністю повинні бути економічними й мати добру розріз-

нювальну здатність (точність), то при побудові різницевих схем суттєво засто-

совуються, наприклад, описані в р. 5 підходи. 

Кліматичні обчислювальні експерименти умовно можна підрозділити на два 

типи. До першого відносяться ті, що мають засвідчити адекватність моделей 

шляхом співставлення їх результатів з надійними даними натурних спостере-

жень, що є на даний момент. Експерименти другого типу спрямовані на про-

гноз довгострокових кліматичних змін, що викликані природними або штучни-
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ми причинами. 

Проведені математичні моделювання за кліматичною моделлю дозволили 

встановити їх відповідність спостереженим явищам і процесам і засвідчитись в 

адекватності кліматичної моделі, за допомогою якої можна проводити прогнос-

тичні експерименти, наприклад, зв’язані з проблемою „парникового ефекту”. 

Велика кількість 2CO  (окису вуглецю) антропогенного походження викидається 

у повітря і, перешкоджаючи виходу власного випромінювання Землі в Космос, 

сприяє збільшенню середньої температури атмосфери. Це у свою чергу може 

призвести до інтенсивного розтавання льоду, підвищення рівня Світового океа-

ну та інших негативних глобальних наслідків. У табл. 6.1 наведені деякі дані 

математичного моделювання системи «атмосфера-океан» при різних концент-

раціях 2CO  у повітрі. Перший стовпець відповідає сучасній концентрації, дру-

гий і третій — відповідно подвоєному та почотиреному вмісту 2CO  

   Таблиця 6.1 – Результати моделювання системи „атмосфера-океан” 

 1 2 3 

Середня температура атмосфе-

ри, °C Температура повітря біля 

підстелюючої поверхні, °C 

-

19,2 

13,9 

-

17,54 

15,3 

-

17,0 

15,8 

Температура підстелюючої 

поверхні, °C  

12,5 13,6 14,3 

Потік короткохвильової радіації 

на підстелюючу поверхню, Вт/м2 

255,3 254,3 254,8 

 Опади, мм/доб. 2,04 2,15 2,17 

 

Обчислювальний експеримент для цих двох гіпотетичних ситуацій проводи-

вся до встановлення нової, відмінної від теперішньої квазірівноваги в системі з 

наступним осередненням результатів. Видно, що середня температура як повіт-

ря, так і підстелюючої поверхні помітно збільшується (зміна глобальної темпе-

ратури на 1-2°C вважається значною), зростає і середня кількість опадів. Експе-

римент також наочно демонструє нелінійність об’єкта. Збільшення середньої те-
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мператури при переході від подвоєного до почотиреного вмісту 2CO  набагато 

менше, ніж при подвоєнні теперішньої концентрації. Відгук системи «атмосфе-

ра—океан» на зовнішню (в даному випадку антропогенну) дію не пропорційне 

величині цієї дії (в розглядуваній ситуації система пом’якшує наслідки збіль-

шення індустріальної активності людини). 

Математичне моделювання дозволяє оцінювати результати не тільки посту-

пових, як в описаному вище сценарії, але й різких зовнішніх втручань у систе-

му. Одним з них може бути ядерний конфлікт між воюючими державами. По-

вна неможливість для цивілізації глобальної ядерної війни давно загальнови-

знана. Але у свій час розглядалася можливість обмеженого обміну ударами 

(„атака на міста”) з використанням малої частини боєзапасу. Які будуть кліма-

тичні наслідки обмеженої ядерної війни? 

Досвід масованих бомбардувань великих міст під час Другої світової війни 

свідчить про невідворотність виникнення у них грандіозних пожеж. Їх інтенси-

вність така, що у вогні згорають не тільки матеріали, що легко загоряються (де-

рево, пластмаси), але й негорючі у звичайних умовах асфальт, бетон, цегла. На 

відміну від відносно чистого горіння лісів, потужні міські пожежі будуть су-

проводжуватись викидом в атмосферу великої кількості сажі — за деякими 

оцінками, приблизно по 1 т сажі на 1 т тротилового еквіваленту заряду. Це 

означає, що ядерна атака міст з підсумковою потужністю 100 Мт (приблизно 

1% від загального боєзапасу ядерних держав) призведе до попадання в атмос-

феру 108 т сажі. 

Така степінь „задимлення” в декілька десятків разів зменшить потік соняч-

ного світла біля підстелюючої поверхні. Обчислювальні експерименти імітува-

ли саме цей сценарій: у моделях миттєво змінювались відповідні характеристи-

ки атмосфери над найбільш ймовірними районами можливого конфлікту і від-

слідковувалась часова динаміка кліматичних величин. 

Головним ефектом є швидке й виключно сильне охолодження повітря над 

континентами: навіть у разі використання всього 1% боєзапасу, що є у наявності, 

середня температура біля підстелюючої поверхні через тиждень спаде на 15°С. 
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Середня температура більш високих шарів атмосфери, навпаки, збільшиться 

приблизно на таку ж величину (оскільки в них поглинається вся сонячна радіа-

ція). Створена температурна інверсія дуже стабільна („холодне” — внизу, „теп-

ле” — зверху) і збережеться протягом багатьох місяців. 

 

Рис. 6.1 

Подібний розвиток подій неможливо назвати інакше як глобальною кліма-

тичною катастрофою. При цьому середні кліматичні величини не дають про неї 

повного уявлення. На рис. 6.1 показані ізолінії температури повітря біля повер-

хні Землі на 30-40 день після «100-мегатонного конфлікту». Температура спаде 

нижче норми на 56° С на півночі Європи, на 65°С на півночі Сибіру, на 43° С у 

Північній Америці і на 41°С на півдні Азії і т. д. На висоті гірських льодовиків 

температура стане набагато вище нормальної, що призведе до буремних павод-

ків. Величезні маси води, попадаючи на переохолоджені рівнини, покриють їх 

льодяною плівкою. Океан через свою велику теплоємність буде охолоджуватись 

значно повільніше, контраст температур між водою і сушею породжуватиме не-

виданої сили урагани в прибережних районах. 

Катастрофа дійсно глобальна ще й тому, що дим, котрий виділився у окре-

мому регіоні, пошириться на всю планету і принесе „ядерну зиму” у будь-яку 

точку, не виключаючи і точки, з якої був нанесений раптовий односторонній 

удар. 

Раніше вважалося, що основними вражаючими факторами ядерної зброї є 
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проникаюча радіація та ударні хвилі. Математичне моделювання переконливо 

свідчить: окрім цих (відносно локальних) факторів ядерний конфлікт буде су-

проводжуватись глобальними катастрофічними змінами клімату, тому він не-

можливий навіть в обмеженому варіанті. 

6.3. Обчислювальний експеримент з моделями важкоформалізованих 
об’єктів 

Продемонструємо універсальність математичного моделювання на прикла-

дах дослідження важко формалізованих об’єктів, для яких не існує або невідомі 

точно сформульовані закони. Покажемо, що його застосування дає різноманітні 

можливості для більш глибокого розуміння їх принципових властивостей. 

6.3.1. Дисипативні біологічні структури. У розглядуваній у р. 4 біологіч-

ній моделі типу „хижак-жертва” ігнорується можливість неоднорідного розмі-

щення популяції у зайнятій нею частині простору. Такі моделі слугують лише 

першим наближенням до реальності. У дійсності умови проживання популяції 

ніколи не бувають однаковими у різних частинах ареалу. Крім того, навіть для 

просторово однорідного середовища перебування завжди суттєві чисто біологіч-

ні причини згущення або розрідження представників популяції: інстинктивні 

мотиви збирання їх у зграї і стада пов’язані з поведінкою, сезонними змінами у 

природі (наприклад, настання пори нересту або дорослішання птахів) і т. д. 

Тому більш детальні математичні описи популяцій повинні враховувати прос-

торові фактори. Одна з типових біологічних моделей такого роду має вигляд: 
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де t  — час; x  — просторова координата (для простоти процес вважається однови-

мірним); ),( txN  та ),( txM  — «щільности» жертв і хижаків, 0>α , 0>β , 0>c , 0>γ , 

0>ND , 0>MD  — сталі, що характеризують внутрішні властивості популяцій. 

Від рівнянь Лотки—Вольтера ця модель відрізняється присутністю у правій 

частині членів «дифузійного» виду ( 0>ND , 0>MD  — коефіцієнти „дифузії”) та 
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являє собою систему двох рівнянь параболічного типу відносно величин N та 

M. Походження цих „дисипативних” членів обґрунтовується тими ж припу-

щеннями, що робилися у р. 4 при отриманні моделі динаміки накопичення 

амеб: на швидкість зміни чисельності популяції впливає наявність «хаотично-

го» руху осіб у просторі, що формує їх потік з більш «заселених» у менш «засе-

лені» місцевості (він вважається пропорційним градієнту їх щільності). Поведі-

нка чисельності популяції у просторових моделях може кардинально відрізня-

тись від картини, що дається точковими моделями. Розглянемо, наприклад, та-

кий ефект, як формування у просторі „хвилі погоні” хижака за жертвою. Роз-

глянемо результати демонстраційного обчислювального експерименту з описа-

ною моделлю (одиниці вимірювання умовні). Задача розв’язується в необмеже-

ній області (задача Коші), початкова щільность жертв — спадає за експонентою 

зі зростанням координати x . Вважалося, що міграція жертв відсутня, тобто ND  

= 0 — випадок, який відповідає реальним ситуаціям, котрі часто зустрічаються, 

коли рухомість жертв суттєво менша рухомості хижаків. На „фронті” хвилі по-

гоні формується пік щільності як хижаків, так і жертв. За фронтом хвилі у сис-

темі встановлюється квазірівновага і значення величин близькі до сталих. Часо-

ва динаміка утворення профілю щільності хижаків свідчить про близькість 

процесу на розглядуваному інтервалі часу до автомодельного (самоподібного) 

режиму. Картина практично без змін відтворюється у різні моменти часу в різ-

них областях простору, причому швидкість переміщення характерних точок 

профілю мало залежить від часу (амплітуда максимуму дещо зменшується про-

тягом часу, тому що хвиля рухається за спадаючим „фоном” щільності жертв). 

Такий розвиток відповідає автомодельності типу бігучої хвилі, у випадку якої 

всі величини залежать від комбінації Dtx −=ξ , 0>D  (для деяких часткових 

значень параметрів автомодельний розв’язок вдається отримати аналітично). 

Вивчення розподілених біологічних систем добре ілюструє також інші спів-

відношення між моделями різних ієрархічних рівнів — точковими й просторо-

вими. Розглянемо модифікацію наведених вище рівнянь: 
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де 00 >N . Вона відрізняється від класичної моделі Лотки—Вольтера виглядом 

членів, що описують динаміку жертви за відсутності хижака: 

1)  при малих щільностях популяції (для видів, що розмножуються половим 

шляхом) швидкість зростання чисельності пропорційна частоті контактів між 

особами, тобто квадрату її щільності (порів. з р. 1); 

2) існує стабільна рівноважна щільность популяції жертв 0NN = , котра ви-

значається рівнем доступних ресурсів (порів. з логістичною моделлю р. 1). 

Точковий (для ND = MD  = 0) аналог даної моделі являє собою нелінійну сис-

тему двох звичайних диференційних рівнянь. Вона у відповідному діапазоні 

параметрів має граничний цикл — таку конфігурацію інтегральних кривих на 

фазовій площині N, M, коли при ∞→t  траєкторії „навиваються” на обмежену 

замкнуту криву (автоколивання, процес якісно подібний до описаного в р. 4). 

Отримана з обчислювального експерименту, що проводився у тому ж діапа-

зоні параметрів, поведінка чисельності популяцій суттєво залежить від почат-

кового стану системи. Експеримент відповідав умовам кільцевого ареалу (око-

лиці берегових ліній замкнутих водоймищ, рівні сталої висоти у гористій міс-

цевості і т. п.), тому межові умови для функцій ),( txN , ),( txM  бралися періодич-

ними за x . Вважалось також, що рухомість хижаків значно вища рухомості 

жертв ( <<ND MD ). Тоді для декількох типів початкових розподілів хижака і же-

ртви можна отримати однорідний за простором і часом автоколивальний про-

цес, що відповідає граничному циклу. Біологічна інтерпретація цього результа-

ту така: в однорідному ареалі („лісі”) невеликих розмірів („зайці” й „вовки” ба-

гато разів встигають оббігти його за час існування (осіб) популяції можуть вза-

ємодіяти лише в автоколивальному режимі зі змінюваними у протифазах чисе-

льностями. Якщо ж за інших однакових умов „зайці” живуть в одних і тих же 

місцях, а „вовки” активно мігрують по всьому лісу в пошуках їжі, то, окрім од-
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норідних автоколивань, можливі просторово неоднорідні (але стаціонарні за ча-

сом) розподіли чисельності популяцій. У них чисельність „вовків” однакова по 

всьому лісу, а „зайців” на одному кінці лісу завжди дуже багато — приблизно 

стільки ж, скільки їх буває на піку однорідних автоколивань, а на іншому кінці 

їх завжди мало. Не зважаючи на однакові за ареалом умови проживання, у сис-

темі з’являється так звана стаціонарна дисипативна структура (СДС). Замітимо, 

що на відміну від структури горіння, виникнення СДС обумовлено не режима-

ми з загостренням і локалізацією дифузійних процесів, а конкуренцією джерел 

та витоків енергії (у термінах теорії теплопередачі). Неоднорідності СДС відпо-

відають реально спостереженій „заплямованості” заселення однорідних терито-

рій біологічними видами, які суперничають. 

6.3.2. Процеси в перехідній економіці. Трансформація економічної систе-

ми з домінуванням державної власності й планових централізованих зв’язків до 

конкурентної ринкової економіки з превалюванням приватної власності (або 

навпаки) супроводжується найскладнішими перехідними процесами. Це недив-

но, адже хоча обидва типи цих систем не існують у „чистому” вигляді, різниця 

між ними має фундаментальний характер: регулювання за допомогою фінансо-

вих інструментів, що реагують на зміни економічних показників, або шляхом 

наказів, які виходять з аналізу виникаючих дефіцитів; прагнення максимізувати 

прибуток підприємства або виконати план; майже повне самозабезпечення пра-

цездатних індивідуумів або гарантований, в міру можливості, мінімум держав-

ного соціального забезпечення всього населення і т. п. 

Математичні моделі ринкової економіки давно розробляються і відносно 

добре вивчені, чого не можна сказати про моделі планової і, тим більше, пере-

хідної економіки. Oстанні не можуть бути (навіть у принциповому плані) зве-

дені до моделей класичного типу, наприклад до тих, що розглядались раніше, 

оскільки вони повинні віддзеркалювати в собі основні риси обох економічних 

систем. Ефективний методологічний підхід до побудови моделей, що мають цю 

синтетичну властивість, полягає у тому, що спочатку будуються моделі балан-

сів матеріальних та фінансових потоків, котрі у певному сенсі універсальні, 



 218 

тобто придатні для опису економіки довільного типу. Вони „спеціально” неза-

мкнуті, а спосіб їх замикання прямо залежить від поведінки економічних аген-

тів, політики держави і т.д. При розгляді різних видів виробничих відносин 

(сценаріїв), тобто різних способів замикання отримуємо моделі для різних типів 

економік. 

 

Рис. 6.2 - Блок-схема однієї з моделей 

На рис. 6.2 наведена блок-схема однієї з математичних моделей економіки. 

У ній на макрорівні відображені досить складні взаємини економічних партне-

рів, які регулюють виробництво, обмін і розподіл продуктів та послуг, що скла-

лися в економіці Росії на кінець першої третини 90-х років XX сторіччя. Видно, 

що модель відповідає змішаній перехідній економіці: окрім держави (основного 

агента планової системи), в ній фігурують, наприклад, комерційні банки, що 

працюють в умовах конкуренції з метою отримання прибутку. 

Не описуючи повністю всі припущення про виробничі відношення, що за-

кладені в модель, охарактеризуємо деякі з них: 

1)  виділяються сектори, що відчувають конкуренцію імпорту, та експортні 

галузі; 

2)  трудові колективи і адміністрація у секторах зацікавлені у збільшенні фон-

ду заробітної плати і, незважаючи на скорочення попиту на продукцію, добива-
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ються цього за допомогою взаємних неплатежів та пільгових кредитів Централь-

ного банку (ЦБ); чисті інвестиції відсутні, виробничі потужності зменшуються; 

3) зміна умов виробництва впливає на заробітну плату, але не на рівень за-

йнятості; банкрутств підприємств немає, номінальне безробіття невелике; 

4) експортується лише сировина, а імпортуються тільки споживчі товари; 

5) ринки контролюються промислово-фінансовою олігархією, вершину якої 

займають експортери; 

6) макроекономічна політика держави зводиться до визначення ставок пода-

тків, об’ємів пільгових кредитів ЦБ, державних закупівель, виплат населенню із 

держбюджету та дотацій підприємствам і т. п. 

Сформульований сценарій втілюється у загальну модель, у результаті чого 

утворюється конкретна модель перехідного періоду. У математичному відно-

шенні вона являє собою громіздку і складну систему нелінійних звичайних ди-

ференційних рівнянь (доповнених великою кількістю алгебраїчних рівнянь) 

відносно декількох десятків основних економічних величин (наприклад, випус-

ків різних видів продукції) і мають багато характеристик та параметрів, що ви-

значають розв’язок (наприклад, інфляційні сподівання населення). Ці вхідні да-

ні знаходять і уточнюють, як і сценарії, за поточним станом системи. Напри-

клад, в одному з варіантів моделі вважалося, якщо ЦБ не проводить операції на 

внутрішньому валютному ринку, то до кінця 1993 р. курс долару повинен, згід-

но з моделлю, піднятися до 4000 р./дол. Але з середини 1993 р. ЦБ почав відпо-

відні дії, і у реальності курс дійшов лише до відмітки 1300 р./дол. У модель бу-

ло внесено зміни, що враховували нову політику, і часові ряди, які були видані 

нею, з цього моменту непогано співпадали з фактичними (див. табл. 6.2). 

Обчислювальні експерименти як з цією, так і з іншими моделями економіки, 

що трансформується, побудовані подібним чином, дозволили зробити низку до-

сить загальних важливих висновків. Зокрема, було встановлено, що перехід від 

планової радянської економіки, яка майже розвалилася у кінці 80-х - початку 90-

х років, до ефективного рівноважного стану нової ринкової економічної системи 

навіть у кращому випадку займе не менше десяти років, буде супроводжуватись 
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високим структурним безробіттям і банкрутствами багатьох підприємств. 

Таблиця 6.2 

Дата Біржо-
вий курс 

Розрахун-
ковий 

Дата Біржо-
вий 

Розрахун-
ковий курс 

03.05 1820 1779 05.07 1998 1984 

05 1854 1814 07 2011 2009 

10 1859 1809 12 2020 2018 

12 1869 1837 14 2022 2029 

17 1877 1827 19 2028 2038 

19 1881 1858 26 2052 2065 
24 1895 1852 28 2052 2076 

26 1901 1868 02.08 2060 2087 

31 1916 1881 04 2081 2104 

02.06 1918 1896 09 2087 2104 

07 1940 1891 11 2108 2128 

09 1952 1915 16 2117 2137 

14 1952 1927 18 2141 2148 

16 1959 1927 23 2161 2157 

21 1971 1947 25 2156 2171 

23 1977 1957 30 2153 2183 

28 1985 1969 01.09 2204 2193 

30 1989 1983    
 

Другий, не менш значущий результат експериментування з моделями поля-

гає у тому, що встановлено „попадання” післяреформеної російської економіки 

в особливий тип квазірівноважного стану, котрий відрізняється від виучуваних 

у класичних політекономічних моделях. Воно вельми неефективне: у цьому 

стані економічним агентам немає сенсу (вигоди) ні зберігати ресурси, ні інвес-

тувати їх у виробничий сектор економіки, але зате вкрай вигідно зберігати вза-
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ємні неплатежі та інші затримки в обороті фінансів. Пільгові кредити ЦБ при 

правильно зваженому й точно адресованому дозуванні дещо покращують ефек-

тивність даної рівноваги, але не можуть кардинально змінити загальну картину 

(для часткових варіантів моделі існування такої рівноваги встановлюється, як і 

раніше у р.4, відносно простими аналітичними методами та описується нескла-

дними розв’язками). Обидва описаних висновки узгоджуються зі спостереже-

ною в останні роки макроекономічною ситуацією у Росії. 

За допомогою моделі проводяться також і більш детальні дослідження різ-

них конкретних питань поточної економічної політики. До неї ставиться при-

родна вимога „безпеки”, що трактується у моделі як недопустимість різкого 

порушення хай не дуже ефективних, але реально існуючих економічних відно-

шень і структур, які склалися і реально існують. Це зовсім не надумана про-

блема, оскільки мова йде не про чиєсь усвідомлене бажання до порушення, а 

про „непрофесійне” застосування економічних інструментів у дуже складній та 

нестабільній ситуації. 

Типове завдання — визначення розміру пільгових кредитів, що надаються 

державою виробникам фактично під від’ємний відсоток. Модель показала — 

крайності дуже небезпечні. Відсутність пільгових кредитів приводить не тільки 

до різкого (протягом тижнів і місяців) придушення інфляції (та навіть до де-

фляції), але також і до порушення виробничих структур, що в більшості своїй 

уже приноровилися до інфляції. Їх доходи скорочуються настільки, що незво-

ротним стає масове «збігання» працівників підприємств та посилення спаду ви-

робництва. У протилежному разі дуже великих пільгових кредитів та породжу-

ваній ними гіперінфляції розвалюється система комерційних банків. Вони пла-

нують свій прибуток, виходячи з темпів інфляції. Поки її зpостання не надмірно 

велике, їх дії, котрі засновані навіть на грубих прогнозах, забезпечують стабі-

льний прибуток. При гіперінфляції неточність прогнозів приводить до система-

тичних збитків банків та фактичному „зникненню” (у відносному сенсі) їх вла-

сного капіталу. 

Нагадаємо також про дві інші актуальні події, які значущі для російської 
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економіки й аналізувалися за допомогою обчислювальних експериментів з мо-

деллю. Перша з них — „чорний вівторок” 11 жовтня 1994 р. — катастрофічне 

падіння курсу рубля по відношенню до долара, котрий через декілька днів по-

вернувся приблизно на той же рівень. Достатня адекватність моделі дозволила 

не тільки (постфактум) описати динаміку основних економічних макропоказ-

ників після „вівторка”, але й обґрунтовано визначити економічних агентів, кот-

рі, хай і невільно, виграли (базові галузі, доходи держбюджету) й програли (ос-

новна частина населення, імпортери) внаслідок цієї події. 

Друга — військова операція в Чечні, що була розпочата в кінці 1994 р. та ви-

магала значних додаткових державних витрат на її проведення і на засоби по від-

новленню економіки й соціальної сфери республіки (за різними оцінками від декі-

лькох трильйонів до десятків трильйонів рублів). Основний висновок з результа-

тів моделювання: хоча „чеченська криза” і не може викликати гіперінфляцію, але 

навіть при жорсткій антиінфляційній політиці держави, вона вносить помітний 

внесок в інфляцію і сприяє зниженню реальних доходів більшості населення. 

 

Бібліографія до розділу 6: [4, 9, 12, 14, 16, 20, 21, 34]. 


