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Соловйов ВЖ
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Остання гл
зрозумілим
попередження

що нездатність традиційних методів передбачення і

таких

небажаних

явищ

свідчить

про

системну

кризу

економічної науки [1]. Все більше дослідників схиляються до думки, що
глобальних економічних криз можна в майбутньому уникнути, якщо
використовувати фізичні підходи до моделювання економічних процесів,
змінивши при цьому систему мислення економістів і їх підготовку. Такий
підхід сьогодні називається еконофізикою.
Перспективним напрямком розвитку модельних інновацій еконофізиків,
безумовно, стане економіка агентів [2]. Більшість моделей, навіть тих, що
спираються на еконофізику, розглядають цінові флуктуації та зв’язані з ними
ризики, не цікавлячись природи їх поведінки. Вивчаються та інтерпретуються
на основі різних парадигм так звані «стилізовані факти», які за своєю
сутністю є фактами емпіричними і, на жаль, не наближають нас до розкриття
26

істинних причин поведінки соціально-економічних систем. Агентні моделі
являються для економіки аналогом ab initio (із перших принципів) методами,
вдала реалізація яких дозволить зрозуміти причину поведінки складної
системи. Оскільки ab initio моделі складні для реалізації, то на першому етапі
можна частково

використовувати

емпіричні дані. Такими, зокрема,

являються результати, які отримані в останні роки в теорії складних
мережеподібних систем [3].
Нарешті, економіка, як будь-яка складна система, що відображає
об єктивну реальність, повинна узгоджувати свої загальні методологічні
принципи, які сформулювала квантова механіка протягом XX ст. В [4] нами
окреслено контури нового, релятивістського напряму в квантовій еконофізиці,
в рамках якого пропонується зміна класичних парадигм математичного
моделювання соціально-економічних систем.
Класична фізика виходить з гіпотези, що існують і в принципі можуть
бути точно

виміряні

миттєві

значення

всіх

фізичних

величин,

що

характеризують стан системи. Нерелятивістська квантова механіка не
відкидає існування миттєвих значень класичних фізичних величин, проте не
всі з них можуть бути зміряні одночасно (принцип невизначеності).
Релятивістська квантова механіка відкидає в принципі існування
миттєвих значень будь-яких фізичних величин, а, отже, поняття стану
системи,

включаючи

і

поняття

хвильової

функції,

стає

строго

не

визначуваним.
Нами показано [4], що фактично і, по суті, давно, в квантовій теорії
прийняті

нові

парадигми

моделювання,

в

рамках

яких

первинним

фундаментальним поняттям стає поняття оператора фізичної величини
(оператор - математичний образ процедури, дії), опис динаміки системи стає
дискретним і принципово

наближеним, передбачити майбутнє, навіть

приблизно, в принципі неможливо без врахування післядії (пам яті).
Необхідно також змінити і тип мислення сучасних економістів, яке
повинне стати більш «природничонауковим». Економіка повинна відмовит
від тих економічних догм, що дискредитували себе.
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Маркетинговий аудит передбачає аналіз маркетингового середовища
4

підприємства, цілей,

аналізування

проводиться

неконтрольованих
правових,

стратегій,

можливостей
маркетингового

підприємством

факторів

соціально-демографічних,

маркетингового

і

мікросередовища

проблем.

цьому

макросередовища

(економічних,

екологічних,
—

При

політичних,

технологічних)

слабкоконтрольованих

і

факторів

(споживачів, конкурентів, постачальників, посередників, контактних груп).
Кожна з цих груп факторів визначає напрями маркетингового аудиту.
Технології КПЕ—МІС дають можливість значно спростити процес
аудиту маркетингу. Найдорожчими видами досліджень є дослідження ринку.
Правильно організований процес збирання даних про клієнтів дозволяє
збирати основну їх частину в процесі повсякденної роботи всіх підрозділі

підприємства. При цьому потрібно розуміти, що сама по собі база дани*
нічого не дає, якщо немає аналітичних

інструментів,

що становлять
типи
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