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Анотація. Проведено побудову і аналіз моделі попиту на енергоносії в залежності 

від рівня доходів побутових споживачів. Модель побудовано за допомогою ліній Торн‐
квіста, на основі поняття монотонності функцій і теорії споживання, попиту та пропози‐
ції, з використанням комп’ютерної графічної інтерпретації дослідження. 

 
Ключові слова: попит, дохід, споживання, енергозабезпечення, домогосподарс‐

тво, функції попиту Торнквіста. 
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Abstract. The construction and analysis of the energy demand model depending on the 

income level of household consumers. The model is built using Tornquist lines, based on the 
concept of monotony of functions, on the theory of consumption, supply and demand, using 
computer graphic interpretation of the research. 

 
Key words:   demand,  income,  consumption,  energy  supply,  household,  Tornquist  de‐

mand functions. 
 

Вступ. Забезпечення фаховості професійної підготовки у закладах ви‐
щої освіти, розвиток стратегічного способу мислення студентів має відбува‐
тись  в  процесі  вивчення  ними  всіх  навчальних  дисциплін,  серед  яких  не 
останню роль відіграють математичні дисципліни. На перший погляд, наба‐
гато легше засвоїти вищу математику та математичні методи у чистому ви‐
гляді,  ніж  оволодіти  мистецтвом  їх  розумного  і  переконливого  викорис‐
тання для розв’язання різноманітних господарських, виробничих або соціа‐
льних проблем. Проте на практиці для більшості студентів засвоєння будь‐
якої дисципліни в  такому чистому вигляді не  є мотивованим, а  тому не є 
ефективним [2].  

Мета роботи: розширити діапазон реальних застосувань вищої мате‐
матики, поглиблення теоретичних знань студентів та їх компетенцій з мате‐
матичного  моделювання  та  економічного  аналізу,  що  необхідно  для  ви‐
вчення спеціальних дисциплін, сприяє підвищенню рівня підготовки майбу‐
тніх фахівців, зокрема у галузі агроінженерії та енергетики. 

Виклад матеріалу. Математичні моделі надають можливість імітувати 
динаміку виробничих та економічних систем, проводити моделювання екс‐
периментів, прогнозувати наслідки реалізації тих чи інших розв’язків, оби‐
рати, нарешті, найкращий варіант з великої кількості можливих. Робота з ма‐
тематичними моделями дисциплінує дослідника,  вимагає  від нього чіткої 
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постановки завдань, уміння виділяти певні ознаки досліджуваного процесу, 
подавати їх у вигляді функцій, рівнянь чи нерівностей, упорядковано доби‐
рати й оцінювати необхідну  інформацію.  І це органічне злиття змістовних 
досліджень з математичним моделюванням дає можливість аналізувати ва‐
жливі проблеми сучасного господарювання. 

Господарський  розрахунок  випливає  з  нашого  почуття  самозбере‐
ження.  Це  почуття  виявляється  у  намаганні  людини  збільшувати  власне 
майно та бережливо витрачати його, це почуття збуджує людину напружу‐
вати сили для отримання найбільшого матеріального добробуту. Це є рушій‐
ною  засадою  господарства.  Переважне  значення  цього мотиву  усуває  усі 
інші мотиви людської душі, які розкриваються у багатьох господарських від‐
носинах, і тоді повніше вивчаються господарські явища. Проте, у разі обме‐
женого прагнення кожного тільки до своєї особистої мети, суспільне життя 
стає  неможливим,  слабкий  остаточно  пригнічується  сильним,  і  величезна 
маса населення зовсім не отримує доступу до благ цивілізації [3, 8]. 

Впливовими факторами попиту населення на електроенергію є рівень 
оснащення житла електрообладнанням, спроможність використання енер‐
готехнології, що безпосередньо залежить від рівня доходів населення. Еле‐
ктроенергія вважається товаром, попит на який є мало еластичним. Її скла‐
дно замінити аналогічними товарами, особливо у короткостроковому пері‐
оді, коли умови побуту залишаються переважно незмінними. Забезпечення 
заходів,  пов’язаних  з  енергозбереженням  та  енергетичною  незалежністю 
від  традиційних енергоносіїв пов'язані не лише з великими витратами на 
перехід до відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), а й зі зміною моделі по‐
ведінки споживачів. Тому попит населення на електроенергію вважається 
досить стабільним, а обсяги споживання розглядаються як такі, що слабко 
залежать від цінових факторів. 

Слід зазначити про необхідність знань економіко‐математичних мето‐
дів для майбутньої професійної діяльності у галузях знань «Агроінженерія» 
та  «Електрична  інженерія».  Засвоєння цих методів  відбувається,  з  одного 
боку, в процесі вивчення основ економічної теорії, а з іншого – безпосеред‐
ньо на заняттях з вищої математики, при вивченні функцій, їх монотонності 
та еластичності,  і,  обов’язково,  із  застосуванням комп’ютерних технологій 
[4; 5; 6].   

Одним з найважливіших розділів мікроекономіки є вивчення попиту та 
пропозиції. Попит на деякий товар – це потреба у певній кількості товару, 
що обмежена діючими цінами та доходами споживачів. Пропозиція – це об‐
сяг товару, який може бути представлений для продажу за даною ціною.  

Предметом теорії споживання є дослідження того, як люди розподіля‐
ють свій бюджет за різними статтями витрат, у яких обсягах вони купують 
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продукти споживання тощо. Функції попиту описують залежність попиту D 
на продукт споживання від ціни Р цього продукту та від доходу споживача 
х: D = D(x, P). При фіксованій ціні Р функція попиту залежить лише від доходу: 
D = D(x). Залежність попиту на різні групи товарів D(x) від доходів та ролі в 
споживчій  корзині  характеризуються функціями  попиту  Торнквіста  (рис. 

1), а саме 
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коші, де α, β, γ – деякі фіксовані параметри, причому β, γ – встановлені рівні 
доходів, при яких починається купівля тих чи інших товарів, та рівень наси‐
ченості ними α.  

 

 
Рис. 1. – Лінії Торнквіста 

 
Введемо  параметри моделі  енергетичного  забезпечення  домогоспо‐

дарства (наприклад, α = 10, β = 3, γ = 2), побудуємо лінії Торнквіста засобом 
GRAN1 та проаналізуємо ці залежності. Зауважимо, що застосування програ‐
мних засобів дає можливість динамічного аналізу графіків функцій при зміні 
параметрів [1; 7]. 

Попит на маловартісні товари (наприклад, лампа накалювання, неве‐
ликий холодильник) D0 зростає при малих доходах, а з зростанням доходів 
починає спадати і прямує до величини α зверху. Попит на товари першої не‐
обхідності  (електроенергія, побутові електроприлади) D1  зростає з ростом 
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доходів і прямує до величини насиченості α знизу. Попит на предмети пер‐
шої необхідності, як правило, нееластичний. Хліб і електроенергія – ті зага‐
льновизнані предмети, без яких ми довго не протягнемо. Підвищення цін 
не призведе до істотного скорочення споживання хліба або електрики для 
освітлення та побутових потреб.  

Товари другої необхідності D2 (кухонний комбайн, бойлер, електрооб‐
ладнання для обробки земельної ділянки, електрична тепла підлога тощо) 
та предмети розкоші D3 (обладнання для отримання відновлювальної енер‐
гії) купують люди з доходом, що перевищує γ = 2. При цьому попит на товари 
другої  необхідності  поступається  попиту  на  товари  першої  необхідності.  І 
лише попит на предмети розкоші з зростанням доходів постійно зростає і є 
еластичним. 

Слід зазначити, що для приватного сектора перехід до відновлюваль‐
них джерел енергії залишається предметом розкоші. Навіть з нинішніми та‐
рифами  на  електроенергію  та  тепло  вигідно  використовувати  традиційні 
джерела енергії. Якщо у господаря є в будинку і світло, і газ, але він вирішує 
купити обладнання для повної автономії – вітряки, генератори, насоси, со‐
нячні батареї або сонячні колектори, то вона має бути готова до терміну оку‐
пності, який перевищує 20 років. Зрозуміло, що нормальний термін окупно‐
сті будь‐якого інвестиційного проекту не повинен перевищувати 5–7 років. 
Простому обивателю доведеться зачекати зменшення вартості комплекту‐
ючих для установки ВДЕ. 

Висновки. На заняттях з вищої математики існують всі можливості для 
використання статистичних, технологічних, економічних відомостей, мора‐
льно‐виховних аспектів, сучасних комп’ютерних засобів, які разом із проду‐
маною організацією навчальної  діяльності  студентів можуть  сприяти  удо‐
сконаленню  їхнього  як  математичного,  так  і  стратегічного  способу  мис‐
лення. 
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Аннотация. Прогресс информатизации и внедрение новейших программ и инфор‐

мационных технологий в настоящее время является непременным атрибутом развитого 
общества. В промышленности новейшее оборудование и системы управления различ‐
ными  технологическими процессами и объектами в обязательном порядке оснащено 
компьютерными управляющими и контролирующими системами. Поэтому постоянное 
совершенствование своих познаний в области информационных технологий, является 
обязательным условием современного специалиста, особенно в области промышлен‐
ных технологий.  

 
Ключевые слова информация, объект, гидравлика, АСУТП, модель, система, про‐

грамма, тренажер. 
 

SOFTWARE‐HARDWARE TRAINING COMPLEX 
 

A.P. Mikhailov 
leading specialist, OOO PLK Sistemy Moscow, Russian Federation krendeleschik@gmail.com 
 

Abstract Progress of Informatization and introduction of the latest programs and infor‐
mation technologies is now an indispensable attribute of the developed society. In the indus‐
try, the latest equipment and control systems for various technological processes and facilities 
are necessarily equipped with computer control and monitoring systems. Therefore, the con‐
stant improvement of their knowledge in the field of information technology is a prerequisite 
for a modern specialist, especially in the field of industrial technology.  
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