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РЕЛЯТИВІСТСЬКА КВАНТОВА ЕКОНОФІЗИКА - НОВІ
ПАРАДИГМИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
іа в кінці минулого сторіччя нової
ослідження соціально-економічних
еконофізики
було обумовлене усвідомленням необхідності об’єднання зусиль не
тільки вчених-економістів, але і спеціалістів у області теоретичної
фізики, математичного моделювання та інших природничих та тех
нічних наук, для розуміння та оптимального вирішення актуальних
проблем сучасної світової економіки [1].
Теоретична фізика ХХ-го сторіччя, насамперед квантова меха
ніка та теорія відносності, змінила не тільки математичний апарат,
але і базові фізичні концепції, включаючи поняття величини, стану,
вимірювання. Ці зміни, рано чи пізно, не могли не за торкнути і від
повідних економічних понять.
У даній роботі презентується новий, релятивістський напрям у
квантовій еконофізиці [2,3], у рамках якого пропонується зміна кла
соціальносичних
парадигм
математичного
моделювання
економічних систем.
Класична фізика базується на гіпотезі, що існують
можуть бути точно виміряні миттєві значення усіх фі
стан
пи заперечує
псшгі/і шл і д.^ижж4» —
-------- них величин, але не всі з них можуть бути виміряні одночасно
(принцип невизначеності).
Релятивістська квантова механіка принципово відкидає ієну
.
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включаючи і поняття хвильової
функції, стають такими, що не можуть бути строго визна ієні
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Нами показано, що фактично та, по суті, давно, в квантовії: теорії прийняті нові парадигми моделювання, в рамках яких пері
ним фундаментальним поняттям стає поняття оператора фізично' ве
личини (оператор - математичний образ дії, процедури, в тому чи
процедури вимірювання), описання динаміки системи стає диск
ним та принципово наближеним, передбачити майбутнє, навіть наближено, принципово неможливо без урахування післядії (пам'ят
Проведений в роботах [2,3] еконофізичний аналіз сучасного
стану проблеми економІко-математичного моделювання, включаючи
її історичні, психологічні та філософські аспекти, дозволяє зробити
висновок про те, що аналогічні парадигми повинні бути прийняті і в
математичному описанні складних соціально-економічних систем.
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