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Останнім часом все більш для оцінки та прогнозування розвитку економіки на 

мікро- та макрорівні використовуються різноманітні принципи моделювання. У даному 

дослідженні пропонується використання для аналізу кризових явищ в економіці  

дискретних систем, які дозволяють аналізувати систему за допомогою теорії автоматів.  

Основними принципами такого дослідження є побудова автомату на основі 

статистичних досліджень економічної системи протягом певного періоду та побудова 

прогнозу або оцінки економічного розвитку на майбутній період. Також цікавим є те, 

що за допомогою такого методу можна надати аналіз кризових явищ, які виникають 

протягом  дослідження.  

Окрім аналізу і прогнозування застосування кінцевих динамічних систем, а 

саме дискретного автомату, дає можливість виділити певний клас моделей розвитку, 

яким будуть характерні деякі загальні риси. Узагальнення дає можливість розробити 

універсальний механізм для аналізу поведінки комерційної структури при заданих 

умовах на ринку.  

 Надаємо основні дефініції економічного моделювання економічного розвитку, 

що застосовуються для аналізу і прогнозування.  

Система - це упорядковане уявлення про об'єкт дослідження з погляду 

поставленої мети. Упорядкованість полягає в цілеспрямованому виділенні 

системостворюючих елементів, установленні їх істотних ознак, характеристик 

взаємозв'язків між собою і з зовнішнім середовищем. Системний підхід, формування 

систем дозволяють виділити головне, найбільш істотне в досліджуваних об'єктах і 

явищах; ігнорування другорядного спрощує, упорядковує в цілому досліджувані 

процеси.  

Необхідність використання методу моделювання визначається тим, що багато 

об'єктів ( або проблеми , що відносяться до цих об'єктів ) безпосередньо досліджувати 

або зовсім неможливо, або ж це дослідження вимагає багато часу і засобів. 

Модель – це формалізоване уявлення про об'єкт дослідження з погляду 

поставленої мети. Розходження між визначеннями системи і моделі полягають у тому, 

що систематизація припускає лише упорядкування, тоді як моделювання —

формалізацію взаємозв'язків між елементами системи і з зовнішнім середовищем. Під 

моделюванням розуміється дослідження об'єктів пізнання не безпосередньо, а 

непрямим шляхом, за допомогою моделей. 

У якості моделі поведінки пропонуємо використання кінцевого автомату, що 

має вхідний алфавіт ( вхідні дані), вихідний алфавіт (результати роботи економічної 

системи за певний період дослідження), функцію виходів (залежність вихідних 

змінних від вхідних), яка може бути задана мультиплікативно, або адитивно,  та 

функцію переходів (функція залежності станів системи від вхідних сигналів - вхідного 

алфавіту). 

Таким чином наведемо приклад автомату ),,,,( YXSA   наступного виду. 
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},,,{ 4321 ssssS  - множина станів автомату, 

YX , – множина вхідних і вихідних даних, 

, – операции над множинами (в залежності від моделі і функції, за допомогою 

якої досліджується економічний процес), 

 - функція переходів, 

 -функція виходів, 

t-момент часу, в який відбувається дослідження 

Системи можна розділити на керовані і некеровані. У широкому змісті під 

керуванням розуміється конкретна організація тих чи інших процесів для досягнення 

наміченої мети. Керована система покликана забезпечувати цілеспрямоване 

функціювання при внутрішніх чи зовнішніх умовах, які змінюються. Некерованій 

системі цілеспрямоване функціонування не властиве. 

Приклади керованих систем: робота підприємства за встановленим планом чи 

відповідно до визначених стимулів, планове ціноутворення як засіб цілеспрямованого 

впливу на виробництво продукції і розподільні процеси в народному господарстві.  

У системі, структура якої встановлена її цільовою орієнтацією (для рішення 

яких задач створюється система), керування зводиться до підтримки розрахункових 

значень вихідних параметрів при відхиленнях зовнішніх умов і внутрішніх параметрів 

від розрахункових.  

В економічній системі вибір і формування як структури, так і способу 

функціонування є задачами керування, що забезпечують динаміку соціально-

економічного розвитку.  

Розглянемо загальну принципову схему систем керування. Будь-яке керування 

припускає наявність об'єкта керування (керованої системи), апарата, що безпосередньо 

здійснює процеси керування (керуючої системи), і зовнішнього середовища. 

Об'єкт керування у взаємодії з керуючою системою утворить замкнуту систему 

керування (мал. 1). 
 

 
 

 

На мал. 1. Х— це вплив зовнішнього середовища на об'єкт керування; У-реакція 

системи на вплив X. Зв'язок, за допомогою якого керуюча система впливає на об'єкт 

керування, якщо він в наявності, називається зворотнім. Вхідним сигналом для 

зворотного зв'язку є вихідний сигнал системи У. Якщо цей сигнал не відповідає меті 

керування замкнутої системи, то керуюча система впливає на зворотній зв'язок, що 

разом з Х надходить на вхід об'єкта керування (X, Y, ΔХ  у загальному випадку - вектори 

відповідних розмірностей). 

У правильно працюючої, з погляду поставленої мети, системі сигнал  

Х+ ΔХ повинний сприяти поліпшенню якості функціонування замкнутої 

системи керування. 

Кількісні  оцінки ступеня досягнення мети в моделі керування даються у виді 

значень цільової функції (функціонала), а умови, у рамках яких функціонує система,—

Об'єкт  управління 

Керуюча система 

X 

ΔX 

Y 

Y 
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у вигляді обмежень моделі. Мета оптимального моделювання - перебування 

найкращого, з погляду прийнятої умови, критерію оптимізації. Для конкретних 

ситуацій при виборі способу моделювання, чи господарювання ведення діяльності він 

реалізується у виді екстремального значення функціонала. 

В економіці вплив керуючих систем на об'єкти керування здійснюються через 

зворотний зв'язок, наприклад, додаткові фонди на сировинні і матеріальні ресурси, 

зміну планових показників і інші фактори керування виробничими процесами. 
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