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Як для теоретичної, так і прикладної економіки існує нагальна 
проблема управління ризиками, яким притаманна значна волатиль-
ність, спричинена специфічними (характерними) рисами економіч-
ної системи та її надскладною поведінкою. Успішне розв’язання за-
значеної проблеми немислиме без використання математичних мо-
делей нелінійної економічної динаміки – спочатку їх якісного ана-
лізу, потім кількісного вивчення [1], завершуючи дослідження ши-
рокомасштабним обчислювальним експериментом. Лише у такий 
спосіб встановлюються тенденції економічної еволюції, отриму-
ються сценарії розвитку за тих чи інших умов, розробляються реко-
мендації для прийняття належних рішень. 

Економіко-математична динамічна модель має вигляд [1-4]: 
F+Q=Q − ; pQ+F=σF ∗− ; ( ) FQpp=δp e ∗−− , 

(1) 
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де змінні: Q  – платоспроможний попит, F – виробнича потуж-

ність, p  – умовна ціна; скаляри σ  і δ  відображають темпораль-

ність зазначених змінних; величина ep  – ключовий параметр сине-
ргетичної моделі, числове значення якого відображає вплив екзо- і 
ендогенних факторів на поведінку об’єкта моделювання. Заува-
жимо, що диференціальна система (1), будучи типу знаменитої в не-
лінійній динаміці моделі Лоренца, належить до класу жорстких рів-
нянь. 

Якісний аналіз [4] динамічної моделі (1) вказує на існування 
трьох стаціонарних точок. Результати дослідження числовими мето-
дами зазначеної моделі повідомлялись в [3]. Проведений нами ши-
рокомасштабний обчислювальний експеримент за вказаних [2] умов 
(стартових і числових значень коефіцієнтів моделі (1)) показав на-
ступне. 

Для 1=pe , 2.5=δ , 5=σ  і початкових умовах 

( )T=X 0.010.010.01  і ( )T=X 0.010.010.01 −−−
просторові криві динамічної моделі (1) – динамічні траєкторії еко-
номічного розвитку зображено на рис. 1а і 1б. 

Рис. 1а Рис. 1б 

Для 1=pe , 2.5=δ , 5=σ ; та ( )T=X 144 і 

( )T=X 144 −−  динамічні траєкторії зображено на рис. 2а і
2б. 

Рис. 2а Рис. 2б 
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Як видно, для того ж самого ep  ключового параметра, але інших 
початкових умовах динамічні траєкторії, будучи симетричними, ма-
ють дві лінійні дільниці, що розділяються точкою перевалу. 

Для 10=pe , зберігаючи усі інші дані, динамічні траєкторії 
представлено на рис. 3а і 3б. 

Рис.3а    Рис. 3б 
Динамічні траєкторії, зберігаючи симетрію, складаються з трьох 

лінійних дільниць, двох точок перевалу і квазілінійної дільниці. 
Із зростанням ключового параметра з’являються коливання дина-

мічної траєкторії. 
У випадку динамічної моделі (1), але з урахуванням стохастич-

ності (права частина диференційної системи записується 

). 
Для 1=pe , 2.5=δ , 5=σ  початкових умов 

( )T=X 0.010.010.01  і ( )T=X 0.010.010.01 −−−
просторові криві – динамічні траєкторії моделі (1) наведено на рис. 
4а і 4б.  

Рис. 4а Рис. 4б 
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Як видно, криві взаємно симетричні. Привертає  увагу, що кожна 
з кривих складається, по суті, з двох лінійних дільниць і так званої 
«точки перевалу» або вершини, де відбувається зміна напрямку 
руху. 

Для 1=pe , 2.5=δ , 5=σ , ( )T=X 144 і 

( )T=X 144 −−   динамічні траєкторії відповідно мають ви-
гляд (рис. 5а і 5б). 

Рис. 5а Рис. 5б 
Для 10=pe спостерігається подібний характер поведінки дина-

мічної траєкторії, але зароджується схильність до циклу. 

Для 10=pe і початкових ( )T=X 144 і 

( )T=X 144 −−  умов має місце циклічність просторової кри-
вої із збереженням симетрії. 

Аналогічна поведінка має місце для 20=pe . Отже зростання 

ключового параметра ep  сприяє появі коливного процесу. 
Висновок. Встановлено, що динамічна траєкторія економічної 

еволюції складається за певних умов: а) з дільниць лінійної поведі-
нки, які розділяються точками перевалу, де змінюється напрямок 
руху; б) як дільниць прямолінійного руху, так і коливних рухів. Зві-
сно, динамічні ризики поведінки економічної системи будуть різ-
ними.  

Література 
1. Коляда, Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної
динаміки: монографія [Текст] / Ю.В.Коляда.–К.:КНЕУ. - 2011. – 
297с. 
2. Данчук, В.Д. Дослідження природи підприємницьких ризиків в
умовах нелінійної динаміки розвитку економіки [Текст] / В.Д. 
Данчук, Л.С. Козак, М.В. Данчук // Вісник НТУ К.:НТУ, 2011. – 
Вип.22. – С.251-265. 

266 



3. Коляда, Ю.В. Числове дослідження синергетичної моделі
економічної структури суспільства [Текст] / Ю.В. Коляда, В.І. 
Трохановський // Комп’ютерне моделювання та інформаційні 
технології в науці, економіці та освіті: зб. наук. пр.  VII Всеукр. 
наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 24-25 квітня 2007р.) / відп. ред. проф. 
Соловйов В.М. – Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ «КНЕУ» ім. Вадима 
Гетьмана. - 2007. – С. 178-180. 
4. Коляда, Ю.В. Якісний аналіз синергетичної моделі економічної
структури суспільства [Текст] / В.В. Вітлінський, Ю.В. Коляда, В.І. 
Трохановський // Математичні методи, моделі та інформаційні тех-
нології в економіці: Міжнарод. наук.–метод. конф., (Чернівці; 1-4 
квітня 2009р.) / М-во освіти і науки країни, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. 
Федьковича: відп. за вип. В.С. Григорків. – Чернівці: ДрукАрт. - 
2009. – С. 199-201. 

UDC 004.9 

DIAGNOSIS OF GAS PUMPING UNITS WITH THE HELP OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

V.V. Lytvynov, О.O. Lytvyn 
Chernihiv National University of Technology, Ukraine 

Ukrainian gas transportation system bandwidth is the second in Eu-
rope and one of the largest in the world. Total length of Ukrainian gas 
pipelines is over 37,000. km, pumping gas is provided by 71 compressor 
stations (a total of 702 gas compressor units (GCU)). The length of the 
main transportation system is more than 22,200 km, of which 14,000 km 
- pipelines of a big diameter (1020-1420 mm). 

The main transit pipelines  of Ukrainian gas transportation system 
with a diameter of 1,420 mm and a capacity to handle 30 bn m3 of gas a 
year -. "Soyuz" and "Urengoy- Pomary Uzhgorod "  in conjunction with 
the compressor stations (CS) were built and introduced  during the 70s, 
80s of the last century. 

Ensuring  of continuity and high efficiency of the natural gas supply 
to consumers in Ukraine and abroad  is the major problem of transport 
and storage of natural gas PJSC "Ukrtransgas". Solving of this task is im-
possible without the effective work of the main compressor stations - gas 
pumping units (GPU). 

The development of effective monitoring and forecasting methods of 
GPU technical condition according to  the basic technological parameters 
with the ability to detect defects at an early stage could form the basis of 
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