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При плануваннi виробництва (як i при плануваннi накопичень, капiталовкладень, цiн та iн.) в економiчнiй
лiтературi йдеться про системи лiнiйних рiвнянь, а також про матрицi коефiцiєнтiв цих рiвнянь. Може
трапитись, що багато елементiв такої матрицi дорiвнюють нулю. Такого роду випадки можуть бути, на-
приклад, у таблицях мiжгалузевих балансiв Леонтьєва, з яких випливає, що багато мiжгалузевих потокiв
qij а отже, багато технологiчних коефiцiєнтiв aij , якi є елементами технологiчної матрицi, дорiвнюють ну-
лю. При видобутку залiзної руди немає нагальної потреби у ресурсi, наприклад, у сiльськогосподарськiй
продукцiї; в автомобiльнiй промисловостi не знаходить застосування продукцiя хлiбопекарської проми-
словостi тощо.

Розглянемо деякi окремi випадки матриць, у яких багато її елементiв дорiвнюють нулю або настiльки
малi, що практично їх можна прийняти як такi, що дорiвнюють нулю. Якщо такого роду квазiдiагональна
матриця з’явиться в системi балансових рiвнянь, то це означає, що план виробництва можна роздiлити
на незалежнi частини, пов’язанi з планами деяких галузей промислового виробництва.

Практично план можна роздiлити на окремi частини також тодi, коли мiж цими частинами iснує
зв’язок, але вiн надто слабкий, тобто коли вiдповiднi технологiчнi коефiцiєнти виробництва близькi до
нуля. Прикладом слабкого зв’язку двох секторiв нацiонального господарства є виробництво сталi та шкiри.
У виробництвi сталi потрiбна, але в дуже малiй кiлькостi шкiра (наприклад, на привiднi ременi), шкiряна
промисловiсть у свою чергу споживає незначну кiлькiсть сталi.

При плануваннi багатогалузевої економiки, якою є економiка України, виникають труднощi органiза-
цiйного та обчислювального характеру. Якщо першi вдається подолати, застосовуючи системний пiдхiд
у кадровiй i технiчнiй полiтицi, ерудицiї та досвiдi керiвництва, то другi вимагають бiльш формального
пiдходу у виборi математичних моделей функцiонування галузей, вибору критерiїв оптимальностi планiв
та їх реалiзацiї. Остання обставина характеризується великою розмiрнiстю моделей, при цьому немалова-
жну роль вiдiграє системний аналiз i пов’язанi з ним рiзнi спрощення задач планування. Такi спрощення
можна реалiзувати методами агрегування в слабкокерованих та некерованих процесах марковського вiд-
новлення. В зв’язку з цим актуальним є застосування нових методiв агрегування галузей економiки та
мiжгалузевих економiчних зв’язкiв, оскiльки методи агрегування, якi розвивались у минулому, не завжди
виявляються ефективними при плануваннi багатогалузевої економiки в тому сенсi, що старi зв’язки мiж
галузями дещо ослабли або виявились повнiсту розiрваними, а новi зв’язки ще не змiцнiли або iснують у
станi початкового становлення.

Важливо розглядати марковськi моделi, в яких класи станiв вiдповiдають рiзним слабко пов’язаним
галузям економiки. Такi моделi належать до так званих розкладних марковських моделей, при аналiзi
яких використовуються методи декомпозицiї. При цьому природно виникає необхiднiсть розгляду таких
керованих марковських моделей, у яких керування входить з малим параметром, i якi в зв’язку з цим
названi слабкокерованими або P f

ε –моделями.
Мета доповiдi полягає в застосуваннi методiв статистичного аналiзу, агрегування та оптимiзацiї слаб-

кокерованих процесiв марковського вiдновлення з декiлькома класами стiйких станiв у задачi планування
мiжгалузевих економiчних зв’язкiв на агрегованому рiвнi.

Розглянуто слабко керовану модель марковського вiдновлення з декiлькома класами стiйких станiв,
яка зводиться до P f

ε –моделi, що характеризується нескiнченною тривалiстю часу функцiонування та не-
адитивним критерiєм оптимальностi. Розроблено керовану агреговану марковську модель з критерiєм
очiкуваної вигоди (доходу) вiд стратегiї за один перiод часу, наведено рiвняння оптимальностi та алго-
ритм побудови оптимальної стацiонарної детермiнованої стратегiї.

Формально слабкокерована марковська модель (CКММ) у матричному виглядi задається набором
(E,A, P f

ε , r
f ), де E –– фазовий простiр станiв (ФПС), A –– простiр рiшень (ПР), матриця ймовiрностей

переходу (МЙП) P f
ε = P0 − εP f

1 , 0 < ε < 1, ε –– малий параметр. Незбурений вкладений ланцюг Мар-
кова (ВЛМ) {X0

n, n ≥ 0} з МЙП P0 = {p0kr, k, r ∈ E} –– деяка матриця стохастичних збурень (МСЗ),
елементи якої залежать вiд стратегiї f . Якщо у станi k прийнято рiшення a ∈ A i час, проведений у
станi k дорiвнює t, тодi поточна вигода (дохiд) за час t дорiвнює rk(t, a). Функцiя rk(t, a) припускається
вимiрною по t i обмеженою по k, a. Позначимо rf(k) =

∫∞
0

rk(t, f(k))Gk(dt), Gk(t) –– функцiя розподiлу
часу перебування у станi k; rf = {rf(k); k ∈ E} –– вектор поточного одноперiодного доходу, пов’язаного
з СКММ. Кожна стратегiя f ∈ Ds, де Ds –– множина стацiонарних детермiнованих стратегiй, характе-
ризується критерiєм якостi –– асиммптотичним середнiм доходом gfε за один перiод часу, який набуває
вигляду gfε = limn→∞Mf

ε
1
n

∑n−1
m=0 r

f
(
Xε,f

m

)
, де Mf

ε – математичне сподiвання, що вiдповiдає МПЙ P f
ε .

Економiчна iнтерпретацiя P f
ε –моделi така: матриця P0 будується на базi статистичних даних i характе-

ризує декiлька галузей економiки, матриця P f
1 пiдлягає оптимальному вибору по f i з малим множником ε

характеризує слабкокерований мiжгалузевий зв’язок. Задача полягає у знаходженнi оптимальної стратегiї
f̂∗ тобто матрицi P̂ f̂∗

1 за якої досягається максимальне значення критерiю оптимальностi для агрегованої
марковської P̂ f̂–моделi, ФПС якої характеризує один клас укрупнених станiв економiки.
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