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влаштовує хоча б одну з фірм, то вони повертаються до точки status quo, тобто 

кожна з фірм продовжувати самостійно. 

Висновки: Оскільки ця система нерівносте виконується, вектор Шеплі 

належить С - ядру і є одним з можливих рішень даної класичної кооперативної 

гри. 
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Постановка проблеми. Одним з найбільш важливих умов збільшення 

врожайності сільськогосподарських культур є досягнення такого рівня фактора 

росту, як вологість ґрунту, який дозволить отримати оптимальний режим 

зрошення і, як наслідок, високий урожай. Це завдання не може бути вирішена без 

імітаційного моделювання: відгуку системи "рослина" на керуючий вплив 

"вологість". 

Мета – побудувати моделі розвитку рослин. Рослина - складна стохастична 

система, що містить безліч параметрів стану, кількісні зміни яких ведуть до 

кількісних та якісних змін всієї системи в цілому. 

Основні матеріали дослідження. Для прогнозування врожаю використано 

програмний блок в пакеті MathCad. При побудові моделей необхідно брати до 

уваги ті значні труднощі, які виникають при ідентифікації моделей, а також 

неможливість точно і повно описати таку складну динамічну систему як 

"рослина". У зв'язку з цим доцільним є створення досить простих моделей 

процесу зростання (банку таких моделей), з невеликим числом невідомих 

параметрів - параметрів агроекосистеми, без яких рослина не може існувати, не 

може функціонувати як система.  
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Визначаємо проектну врожайність по моделі для порівняно тривалих 

проміжків часу (фази вегетації): xmax - максимальна врожайність 

сільгоспкультур, W - вологозабезпеченість кореневого шару грунту, що 

визначається як описано вище; Wmin, Wmax - відповідно нижня і верхня межі 

вологозабезпечення грунту, при якій урожай дорівнює нулю; Wopt - 

вологозабезпеченість, відповідна xmax; 

Висновки: розрахунки виконані в пакеті MathCad. Визначено проектну 

врожайність по моделі для порівняно тривалих проміжків часу (фази вегетації). 
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин вимагає 

фундаментальних досліджень проблем конкуренції, яка є об'єктивним 

економічним законом розвинутого товарного виробництва і виражає внутрішні 

необхідні, стійкі та істотні зв'язки між відокремленими товаровиробниками в 

їхній боротьбі за найвищу результативність виробництва, з одного боку, і 
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