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Іванов Р. В. Математична модель економічної поведінки домогосподарства в умовах посилення дії негативних 
екзогенних факторів 

Основною метою роботи є побудова економіко-математичних моделей стратегій поведінки економічного агента, схильного до самоорганізації, 
у процесі взаємодії з негативними зовнішніми факторами при їхньому посиленні. Запропоновані стратегії та їх моделі ґрунтуються на рівнянні 
балансу доходів-витрат, що враховує як кількісні, так і якісні характеристики. Побудовані моделі розглядаються в просторі станів у формі лі-
нійних комбінацій функцій руху рівномірного матеріального потоку й різних просторових комбінацій економічних джерел (стоків). Дослідження 
моделі дозволило встановити залежність розміру й форми «області стабільності», що визначає величину ресурсів, необхідних для забезпечення 
життєдіяльності економічного агента, як від параметрів внутрішнього й зовнішнього потоків, так і від обраної стратегії. Установлено, що 
критерієм ефективності застосовуваної стратегії може служити величина «коефіцієнта опору» зовнішнім факторам, зменшення якого, разом 
зі збереженням розміру «області стабільності», відповідає напрямку оптимізації. 
Ключові слова: економічна поведінка, коефіцієнт опору, коректування стратегії споживання, коефіцієнт мотивації, область стабільності.
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Иванов Р. В. Математическая модель экономического поведения  

домохозяйства в условиях усиления действия негативных 
экзогенных факторов 

Основной целью работы является построение экономико-матема-
тических моделей стратегий поведения экономического агента, 
склонного к самоорганизации, в процессе взаимодействия с негативны-
ми внешними факторами при их усилении. Предложенные стратегии и 
их модели основываются на уравнении баланса доходов-затрат, учи-
тывающем как количественные, так и качественные характеристи-
ки. Построенные модели рассматриваются в пространстве состоя-
ний в форме линейных комбинаций функций движения равномерного 
материального потока и различных пространственных комбинаций 
экономических источников (стоков). Исследование модели позволило 
установить зависимость размера и формы «области стабильно-
сти», определяющей величину ресурсов, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности экономического агента, как от параметров вну-
треннего и внешнего потоков, так и от выбранной стратегии. Уста-
новлено, что критерием эффективности применяемой стратегии 
может служить величина «коэффициента сопротивления» внешним 
факторам, уменьшение которого, вместе с сохранением размера «об-
ласти стабильности», соответствует направлению оптимизации. 
Ключевые слова: экономическое поведение, коэффициент сопротив-
ления, корректировка стратегии потребления, коэффициент моти-
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The main aim of the publication is to build the economical-mathematical 
models of behavior strategies of economic agent, prone to self-organization, 
in the process of interaction with the negative external factors when they 
become strengthened. The proposed strategies and their models are based 
on the cost-income balance equation that takes into consideration both the 
quantitative and qualitative characteristics. The built models are considered 
in the state space, in the form of linear combinations of functions of 
movement of the uniform material flow and different spatial combinations of 
the economic sources (sink points). Study on the model has provided to define 
dependence of the size and shape of the «area of stability» that determines 
the amount of resources required for viability of the economic agent, both 
from internal and external flow parameters and the chosen strategy. It 
has been found that as the criterion of efficiency of the applied strategy 
can serve the value of the «coefficient of resistance» against the external 
factors, reduction of which, along with keeping the size of «area of stability», 
corresponds to the direction to optimization.
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Сучасний етап розвитку людства супроводжуєть-
ся перманентним відчуттям глибинних кризових 
процесів і явищ у всіх сферах діяльності. 

У цьому контексті домогосподарство можна вва-
жати базисним суб’єктом економічної системи. Адже 
притаманні їм дуалістичні риси, з одного боку, роблять 
домогосподарства надто вразливими в умовах кризових 
економічних явищ, які супроводжуються зростанням 
тарифів, зниженням або втратою доходів, знеціненням 

збережень та ін., а з іншого – наділяють їх здатністю 
адаптуватися до зміни зовнішніх умов, які часто мають 
негативний характер. Їм простіше змінити модель управ-
ління заощадженнями, коригувати споживчу поведінку, 
щоб згладити негативні наслідки кризових явищ [1].

Саме це зумовлює значимість й актуальність до-
слідження особливостей економічної поведінки домо-
господарств, напрямів її оптимізації згідно із загальною 
метою сталого якісного розвитку національної економі-
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ки, зростання добробуту населення та задоволення його 
потреб.

Питання щодо економічної поведінки останніми 
роками знаходяться в центрі уваги багатьох вітчизняних 
фахівців, зокрема, О. Ватаманюка, Л. Демедюк, Т. Кі - 
зими, Е. Лібанової, М. Литвак, І. Ломачинської, В. Манди-
бури, Л. Миргородської, С. Панчишина, Д. Тюпи, О. Ша- 
манської та ін.

При цьому, інтерес науковців до економічної пове-
дінки домогосподарств лише посилюється в умовах транс-
формаційних і кризових соціально-економічних процесів. 
Адже, як відзначається в роботі [2], особливу роль домо-
господарства відіграють саме в період рецесії, їхні рішення 
мають прямий вплив на основні параметри стійкості фі-
нансової системи загалом через механізми розподілу до-
ходів, формування заощаджень та інвестицій.

Зокрема, в роботі [3] на основі вивчення статис-
тичних даних досліджуються тенденції розвитку сіль-
ських домогосподарств та особистих селянських госпо-
дарств в умовах фінансової кризи.

У статті М. О. Оліскевич [4] проводиться емпірич-
ний аналіз часової динаміки ефектів впливу на споживчі 
видатки домогосподарств зміни постійного і тимчасо-
вого доходів, темпу інфляції, чутливості до відхилень 
від довгострокових тенденцій та інших чинників. 

Одне з досліджень О. А. Біттер [5] присвячене ди-
наміці фінансів домогосподарств в умовах світової фі-
нансової кризи. Зокрема, визначено тенденції в доходах 
і видатках домогосподарств. 

Але більшість з перелічених робіт характеризу-
ються або суто теоретико-економічною спрямованістю, 
або базуються на статистичному аналізі даних та соціо-
метричних дослідженнях і не містять строго формалі-
зованого зв’язку між вихідними даними та висновками, 
тобто причиною та наслідками. 

Адже домогосподарство є соціально-економічною 
системою, яка характеризується відкритістю, 
саморозвитком [6] та як спонтанною, так і сві-

домою самоорганізацією [7]. Саме ці іманентні характе-
ристики та феноменологічний підхід дозволили автору 
представленої роботи у своїх попередніх дослідженнях 
побудувати спочатку концептуальну [8], а потім й мате-
матичну модель [9] раціональної економічної поведінки 
домогосподарства, що стало інструментом дослідження 
економічної поведінки як під впливом екзогенних фак-
торів, так і в умовах двобічної (багатобічної) взаємодії.

Зокрема, в роботі [10] було запропоновано модель 
та вивчено особливості економічної поведінки домогос-
подарств в умовах усталеної нейтральної дії екзогенних 
факторів. При цьому, стратегії домогосподарств, спря-
мовані на нівелювання дії негативних факторів, дослі-
джені не були. 

Метою представленої роботи є математичне моде-
лювання поведінкових стратегій соціально-економічних 
агентів, зокрема домогосподарств, в умовах посилення 
дії негативних екзогенних факторів.

Як відомо, домогосподарство – це економічна 
одиниця, яка забезпечує економіку ресурсами та вико-
ристовує отримані за це кошти для придбання кінцевих 

продуктів. Отримані кошти розподіляються на спожи-
вання домогосподарств та збереження.

Даному визначенню відповідає балансове рівняння 
            Y = C + S,   (1)
в якому Y – дохід домогосподарства; C – обсяг спожи-
вання; Z – заощадження та яке відображає рівновагу між 
величиною доходів та сумою споживання-заоща дження.

На мікрорівні дослідження економічної поведінки 
домогосподарства ліва частина рівняння (1), з огляду на 
роботу [8], відповідає інтенсивності економічного дже-
рела, а права – економічного стоку, що певною мірною 
узгоджується з кейнсіанською теорією та відповідає те-
орії життєвого циклу Ф. Модільяні, з уточненням, що 
споживання індивіда на окремому етапі (періоді) життя 
дорівнює відповідному рівню доходів так, що спожи-
вання протягом життя дорівнює сумарному доходу. До 
того ж, якщо рівняння (1) виконується, то в економічній 
системі не порушується кругообіг ресурсів, продуктів та 
доходів, що відповідає умовам існування економічного 
диполя [8].

Таким чином, з точки зору мікроекономічного 
підходу завданням домогосподарства є забезпе-
чення своєчасної реакції на рівні організації, са-

моорганізації або рефлексії на можливі зміни окремих 
компонентів рівняння (1) з метою повернення в стан 
рівноваги.

При цьому, оскільки домогосподарство є соці-
ально-економічним агентом, то рівновага може забез-
печуватися не лише виконанням арифметичної рівності 
(1), але й певним рівнем «задоволення» наявним станом 
економічної системи.

Для врахування цієї властивості запишемо рів-
няння (1) у формі

  ,Y C Sa Y a C a S    (2)
де aY, aC, aS – коефіцієнти, що характеризують задово-
лення рівнем відповідних компонентів рівняння балан-
су; ; ; [0; 1].Y C Sa a a   Зокрема, рівняння (1) і (2) будуть 
еквівалентними при aY = aC = aS , а значенням aY = aC = 
= aS  = 1 відповідає збалансована ситуація, в якій еконо-
мічний агент повністю задоволений як доходами, так і 
значеннями споживання-заощадження.

Розглянемо ситуацію (Ц), коли зміна соціально-
економічних умов супроводжується збільшенням спо-
живчих цін. Природним наслідком є виникнення нерів-
ності

     ,ЦY C S    (3)
в якому слід вважати aY = aC = aS  = 1, тобто формування 
доходів, заощаджень та споживчого набору мають звич-
ний характер. Саме тому СЦ > С, адже в запропонованій 
ситуації збільшення цін придбання стандартного для 
забезпечення життєдіяльності домогосподарства на-
бору товарів та послуг вимагає збільшення абсолютної 
величини витрат на споживання.

Будемо говорити, що адаптація економічного аген-
та до зовнішнього впливу в ситуації (Ц) з метою збере-
ження своїх координат у просторі станів [9] можлива за 
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рахунок коригування економічної поведінки на основі 
таких стратегій:
 пасивні стратегії, спрямовані на оптимізацію 

споживання-заощадження;
 активні стратегії, спрямовані на оптимізацію 

використання ресурсів у процесі отримання 
доходів.

При цьому, вибір стратегії домогосподарства 
об’єктивно залежить від можливості відповідної корек-
ції лівої частини (дохід) та суб’єктивно – від індивіду-
альних особливостей домогосподарства.

Доходи домогосподарств України формуються за-
звичай з таких джерел:

1. Заробітна платня.
2. Прибуток і змішаний дохід.
3. Дохід від власності.
4. Соціальна допомога та інші поточні трансферти.
До того ж, домогосподарство в змозі впливати на 

такі показники доходів, як змішаний дохід та дохід від 
власності, що супроводжується певним рівнем ділової 
активності. У той час, як величина показників першої та 
четвертої груп зазвичай є фіксованою, що унеможлив-
лює створення умов її збільшення та супроводжується, 
відповідно, застосуванням пасивних стратегій.

Найбільш тривіальною пасивною стратегією в 
умовах збільшення негативного зовнішнього 
впливу є зменшення величини заощаджень у по-

точних витратах, що супроводжується зниженням від-
повідного показника задоволення їх рівнем:

       , де 1.Ц
S SY C a S a     (4)

Але продовження (посилення) дії негативних 
факторів може призвести до ситуації, коли заощаджен-
ня домогосподарства, накопичені за попередні періо-
ди, і які можуть виражатись як у грошовій формі, так і 
мати майнові характеристики, починають витрачатися 
на протидію зовнішньому впливу з метою підтримки 
звичного рівня життя, у той час, як абсолютні величини 
«доходів-споживання» залишаються сталими.

Природним наслідком такої економічної поведін-
ки є поступове виснаження ресурсів домогосподарства. 
Так, згідно з результатами робіт [8–10], розмір «області 
стабільності», в якій зосереджені необхідні для забез-
печення життєдіяльності домогосподарства ресурси, 
зокрема заощадження, у просторі станів має сферичну 
форму, радіус якої пов’язаний з параметрами внутріш-
нього (момент економічного диполя m) та зовнішнього 
(негативні зміни за одиницю часу V∞) потоків рівнянням 

    
3 .

2c
m

r
V




  

(5)

Отже, чим більше параметр зовнішнього впливу 
V∞, тим менше стає величина доступних ресурсів – «об-
ласть стабільності».

Але, говорячи про агреговані показники осеред-
неного українського домогосподарства, слід погодити-
ся з тим, що найчастіше пристосування до негативних 
соціально-економічних явищ відбувається за рахунок 
споживчої поведінки.

Адже домогосподарство як суб’єкт споживчої по-
ведінки є раціональним економічним суб’єктом, цільова 
функція якого в умовах трансформації та нестабільності 
полягає не стільки в максимізації корисності, скільки в 
мінімізації втрат і ризиків. Тобто, адаптуючись до змін 
у навколишньому соціально-економічному середовищі, 
домогосподарства намагаються стабілізувати досягну-
тий рівень доброту та покращити його в перспективі, 
використовуючи, зокрема, стратегії скорочення обсягів 
та зміну структури споживання продовольчих і непро-
довольчих товарів і послуг.

Отже, у випадку відмови від поточних заощаджень 
та застосування стратегії оптимізації споживчої 
поведінки нерівність (3) перетворюється на рів-

няння вигляду

         , де 1.Ц
C СY a C а    (6)

З точки зору запропонованої економіко-матема-
тичної моделі це означає, що в умовах негативного зо-
внішнього середовища збалансований стан домогоспо-
дарства у формі економічного диполя трансформується 
в напрямку зміни якісної рівноваги між доходами та ви-
тратами.

Тобто, зберігаючи абсолютні значення доходів (ін-
тенсивність економічного джерела) та витрат (інтенсив-
ність економічного стоку) виробництва (економічним 
джерелом) з інтенсивністю П і, водночас, коригуючи 
структуру споживання в напрямку більш доступних то-
варів та послуг, моделлю задачі є комбінація рівномір-
ного зовнішнього впливу з параметром V, направленим 
у просторі станів [8–10] у напрямку погіршення стану, 
економічного джерела інтенсивності П, яке знаходиться 
в точці (0, 0) (т. А на рис. 1) (звичний рівень доходів) та 
економічного стоку інтенсивності – П (абсолютна ве-
личина витрат зберігається), який знаходиться в точці  
(а, π) (т. В на рис. 1) (зниження задоволення товарами та 
послугами, що споживаються).

2

0

–2

–2 0 2

B А
С

V

Рис. 1. Область стабільності в умовах протидії 
негативному впливу при дискретному коригуванні 

структури споживання V∞ = 0,5; П = 1; а = 1

З огляду на роботи [8–10], структура матеріаль-
ного руху (див. рис. 1) у цьому випадку в прямокутній 
декартовій системі координат (x, y), яка пов’язана з по-
лярною (r; θ) рівняннями cos ; sin ,x r y r     опису-
ється функцією:
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(7)

Очевидно, що в результаті зміни звичної струк-
тури споживання товарів і послуг в напрямку знижен-
ня їх якісного рівня топологія «області стабільності» 
також змінюється – вона набуває форми еліпсоїда, що 
є природним результатом намагання зменшити опір зо-
внішньому негативному впливу, адже дослідження поля 
мотивації 

  
2

0( , )
2

V
M r M  

  
(8)

свідчить, що в т. С (див. рис. 1) при зміні форми «області 
стабільності» зі сферичної «коефіцієнт мотивації» (не-
обхідність протидії) зменшується.

Тим ні менш, адаптація споживчої поведінки на 
основі стратегії, моделлю якої є функція (7), а структура 
якої представлена на рис. 1, не завжди є виконуваною у 
зв’язку з наявними стійкими споживчими вподобання-
ми та агресивною рекламою відносно окремих товарів 
та послуг, що дещо знижує оптимізуючий характер за-
пропонованої споживчої стратегії.

Більш загальною та, на нашу думку, ефективною є 
стратегія, яка полягає в тому, що, підходячи дифе-
ренційовано до кожної групи базових споживчих 

потреб, споживач в змозі ранжувати агреговані блага 
згідно з їх важливістю для себе та ступенем задоволен-
ня тієї чи іншої потреби. 

Тобто, якщо виділено n груп споживчих потреб, 
для кожної з яких виявлено значення рівня задоволення 

( 1, )i
Ca i n

 
та величини витрат ( 1, )Ц

iC i n
 
так, що 

1
,

n
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то нерівність (3) можна збалансувати у 

формі рівності
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(9)

Припустимо, що всі потреби домогосподарства 
ранжовані так, що рівень задоволення потреб найви-

щого рангу співпадає з початком координат у просторі 
станів, а потреби найнижчого рівня задовольняються 
за рахунок витрат ресурсів економічним стоком, роз-
ташованим на осі Ох на відстані а від початку відліку в 
напрямку погіршення якісного стану. Усі інші потреби 
ранжовані так, що відповідають певній точці на осі Ох 
від точки (т. D на рис. 2) до точки (0, 0) (т. E на рис. 2).

У випадку, коли потреби розташовані рівномірно 
по відрізку [–a; 0], функція руху набуває вигляду

 

0

2 2
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m x
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(10)

де П – сумарна інтенсивність точок споживання (еконо-
мічних стоків).

При цьому, форма «області стабільності», на відмі-
ну від рис. 1, має не еліпсоїдальну форму, а є тілом обер-
тання, яке в осьовому перерізі має вигляд краплі, витяг-
нутої вздовж горизонтальної осі у від’ємному напрямку, 
що супроводжується ще більшим, ніж в т. С (див. рис. 1), 
зменшенням «коефіцієнта опору» в т. F (див. рис. 2).

ВИСНОВКИ
У представленій роботі було побудовано матема-

тичні моделі окремих стратегій економічної поведінки 
домогосподарства в умовах посилення дії негативних 
екзогенних факторів. Для цього в балансове рівняння 
доходи-витрати (1) було введено коефіцієнти, які ха-
рактеризують задоволення рівнем відповідних компо-
нентів рівняння балансу, що дало можливість записати 
рівняння кількісно-якісного балансу (2).

З огляду на зміну структури області стабільності, 
яка супроводжує коригування споживчих вподобань 
економічного агента, та дослідження відповідного поля 
мотивації у формі (8) можна стверджувати, що дослі-
джувані стратегії спрямовані на зниження витрат на 
протидію негативному впливу (зменшення «коефіцієнта 
опору» в т. С рис. 1 і т. F рис. 2). Зазначений факт узго-
джується з результатами, отриманими в попередніх до-
слідженнях, зокрема з тим, що економічний агент більш 
вмотивований на протидію зовнішнім факторам, ніж на 
підтримку рівноважного (наявного) стану.

Адекватність отриманих результатів підтверджу-
ється статистичними даними по Україні за 2004–2015 рр. 
та окремими рекомендаціями роботи [5]. Зокрема, схиль-
ність домогосподарств України до споживання стано-

0

–4

–2

0

2

4

Е D
F

Рис. 2. Форма «області стабільності» при коригуванні споживчої поведінки на підставі ранжування
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вить 0,96. При цьому, споживчі витрати домогосподарств 
характеризуються високим рівнем еластичності до дохо-
ду. Наслідком чого є те, що майже 99% домогосподарств 
України, вичерпавши власні збереження, формують свої 
споживчі витрати виходячи з величини поточного до-
ходу, що супроводжується переходом на споживання то-
варів нижчої якості, що негативно впливає на рівень їх 
задоволеності.

Шляхи подальших досліджень вбачаємо в обґрун-
туванні, побудові та вивченні моделей стратегій еконо-
мічної поведінки в умовах суттєвого погіршення негатив-
ного впливу екзогенних факторів, які характеризуються 
коригуванням лівої частини нерівності (3), що супрово-
джується збільшенням рівня ділової активності.             
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