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ДВОСЕКТОРНА ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ 

Однією з перших математичних моделей довгострокового збалансованого 
економічного зростання є модель Солоу, яка була винайдена в 50-х роках ХХ-го століття . 
В цій односекторній моделі економіка виробляє один універсальний продукт, який може 
бути спрямований як на споживання, так і на інвестиції, що є надто абстрактним. 
Більш реалістичним є поділ економіки на два сектори, які виробляють засоби виробництва 
та предмети споживання. 

Двосекторна модель економіки поділяється на два виробничі сектори (фінансовий сектор 
в даній моделі не розглядається, оскільки це вимагає окремого дослідження), (табл. 1). 

Лвосектоона модель економіки 
Назва сектору Опис Галузі економіки, які входять в сектор 

Виробництво засобів Добувна промисловість, електроенергетика, металургія, 
праці і засобів нафтопереробна галузь, промислова хімія і нафтохімія, 

виробництва (паливо, виробництво сільськогосподарської продукції і морепродуктів, 

Виробничий електроенергія, лісозаготівля, промисловість будматеріалів, скляна та фарфоро-

(перший) сировина та інші фаянсова промисловість для виробничих 
~ 

цшеи, 

матеріали, машини, вантажний транспорт, службовий зв 'язок, оптова торгівля 

обладнання, виробничі засобами виробництва. Машинобудування, металообробка, 
будівлі) промислове будівництво. 

Переробка сільськогосподарської продукції і морепродуктів 

Споживчий Виробництво предметів 
(легка і харчова промисловості), деревообробка, побутова хімія, 

(другий) споживання 
скляна та фарфоро-фаянсова промисловість для побутових цілей, 

цивільне будівництво, пасажирський транспорт, цивільний 

зв'язок, торгівля поедметами споживання. 
Джерело: [1, с. 61] 

Нехай К1 і К2 - вартість основних засобів першого та другого секторів, т1 і т2 - їхні 
норми вибуття, 11 і 12 - капіталовкладення. 

Тоді динаміка вартості основних засобів може бути описана диференційними 
рівняннями (з відповідними початковими умовами К10 і К20): 

dK1ldt = 11 - т1К1, dK2 І dt = l2-m2K2. 
Рівняння вказують на те, що динаміка вартості основних засобів визначається обсягом 

внесених інвестицій мінус знос основних засобів зі своїм темпом. 
Для спрощення припустимо, що фондовіддача обладнання обох секторів є сталою. 

Тоді для вартості засобів виробництва і предметів споживання отримаємо: 
Y1(t) = r1K1(t),Y2(t) = r2K2(t), 

де r1 і r2 - коефіцієнти фондовіддачі. 
Припускаючи, що вся продукція першого сектору йде на розвиток виробництва, 

при_чому норма капіталовкладень s (О < s <1) в перший сектор стала, для обсягів 
кашталовкладень отримаємо: 

11 = sY1, 12 = (1 - s)Y1. 
Підставивши вищенаведені вирази в початкові рівняння, отримаємо: 

dK1 І dt = K1(sr1 - т1), dK2 І dt = (1 - s) r1Y1 - т2К2. 
Розв'язками диференційних рівнянь відповідно є функції: 

K1(t) = К10 exp((s · r1 - m1)t); 
K2(t) = А · exp(-m2t) + В · exp((s · r1 - m1)t). 
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Надаючи незалежній змінній t дискретні значення, отримується дискретна модель 
тієї ж структури. 

В результаті числового експерименту була перевірена можливість зазначеної 
двосекторної дискретної моделі описувати динаміку вартості основних засобів секторів 
економіки України. 

Дані розподілу вартості основних засобів України за видами економічної діяльності 
були згруповані за принципом, наведеним в таблиці вище, після цього числові значення 
секторів економіки було нормалізовано. Тоді за допомогою розширення «Пошук рішення» 
ЕхсеІ , скориставшись методом найменших квадратів, були знайдені параметри 
К10 = 10,s = 0.2,r1 = 0.22,mi = 2.25,А = 7.83, m2 = 1.66,В = 30.8. Слід підкреслити, що вони не 
задавались екзогенно, як зазвичай, але прагнули досягти оптимальних значень . 

Як видно на рис. 1, модель досить добре змогла описати динаміку першого сектору, 
незважаючи на значне початкове відхилен~я ; слід зауважити, що для другого сектору 
модель залишилась монотонно спадаючою, 1 не змогла пристосуватись до наявних даних, 

як видно на рис. 2. 
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Рис. 1. Моделювання динаміки вартості основних засобів сектору 
виробництва засобів виробництва, 2000 - 2016 рр. 
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Рис . 2. Моделювання динаміки вартості основних засобів сектору 
виробництва засобів споживання , 2000- 2016 рр . 
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Була здійснена спроба змоделювати динаміку окремих секторів економіки України за 
допомогою двосекторної моделі. Незважаючи на те, що друге рівняння моделі не . . . . . 
змогло адекватно описати вхщm даm, перше р1вняння продемонструвало здатmсть 

адаптуватись до короткострокових флуктуацій часового ряду, хоча не змогло видати 
адекватm значення прогнозу. 
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МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

БАНКА С УЧЕТОМ НЕРЕГУЛЯРНОГО РОСТА ДЕПОЗИТОВ 

На современном зтапе, в моменть1 зкономических скачков и падений, на деятельность 

банка воздействуют множество факторов. Менеджмент коммерческого банка должен 
обеспечить оптимальное развитие дальнейшего его функционирования. Управление 
ликвидностью - одна из главнь~х и сложнь~х задач, позтому важно заранее оценить будущие 

результать1 деятельности банка. 

L(l - !1) + FA = D(l - g) + Е, (1) 
Из [1] и [2] баланс средств банка имеет вид: 
где L - брутто-обьем кредитов; Q - козффициент резервирования под кредить1; 

D - обьем депозитов; F А - остаточная стоимость основнь~х фондов; Е - собственнь1й 
капитал банка; g - норматив обязательного резервирования. 

Одним из зффективнь~х методов прогнозирования является моделирование. 
Предложенная в [ 1] модель динамики собственного капитала банка имеет вид линейного 
неоднородного дифференциального уравнения первого порядка: 

А dE + BE(t) = CD0 eat - PF0 e-f1t, (2) 
dt 

1-.nт 
где А = С )( ) , (Т - ставка налога на прибь1ль); 

1-Т 1-П 

В = (r - _i_i ) , (і 1 - ставка по кредитам); 1-.n 
с ((l-g)(i1-afl) . ) . 

= - Ld - у , (id - ставка по депозитам); 
1-Jl 

i1+{J t 
Р = i-.n ; D0 ea - уравнение роста депозитов; 

F0 e-f1t - уравнение основнь~х средств. 
Зта модель носит детерминированнь1й характер, но реальнь1е зкономические процессь1 

по своей природе стохастические. 

Нами предложена модель, учитьшающая как случайное возрастание, так и случайное 
убьшание депозитов с течением времени. 
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