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ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Запропонована, на основі використання інструментарію фізики, підхід до прогнозування і моделювання 

забезпечення стійкого розвитку підприємства на основі заходів економічної безпеки. Визначено, що у будь-який 

моделей – фізичних, соціальних, економічних - повинні бути єдині ознаки загальні закони їх руху у просторі. На основі 

критерію подоби розглядаються загальні положення дослідження соціально-економічних явищ. На основі 

встановлення відповідності фізичних і економічних явищ розповсюджується теорія подоби, а також 

досліджуються явні або неявні функціональні зв'язки, критеріальні залежності. Для дослідження соціально-

економічних процесів розглянуто частковий випадок явища переносу – дифузію, що призводить до встановлення 

рівноваги розподілу концентрації грошової маси, трудових і матеріальних ресурсів між територіальними, 

економічними і соціальними утвореннями і структур суспільства. Досліджуються стійкість здійснення державної 

інноваційної політики на основі змістовного використання поняття гомеостазу, тобто відрізку часу, на протязі 

якого повністю відбувається цілісність соціально-економічного середовища. Тобто, після кожної введеної новації 

повинно мати термін гомеостазу, за яким така  новація увійде у суспільне усвідомлення та економічні структури 

суспільства адаптується до неї. Таким чином, на основі фізичного підходу може бути сформульована основна 

задача прогнозування і моделювання - як розрахувати оптимальний час гомеостазу для конкретних умов 

середовища, а також увійти у суспільне усвідомлення, щоб не постраждала економічна безпека держави і не була 

дискредитована інноваційна політика. Тому у сучасних соціально-економічних умовах зростає роль прогнозування і 

моделювання ситуації та їх економічні наслідки. 
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Постанова проблеми. Прогнозування в 

економіці - дуже складна річ, тому що наслідки 

від неправильного прогнозу можуть привести 

до великих соціальних витрат. Економічні 

програми і моделі, що народжуються в надрах 

груп і організацій різної політичної спрямова-

ності і соціальної орієнтації, часто містять спір-

ні положення, взяті з економічних моделей, 

сформованих в інших інформаційних, культур-

них, економічних і соціальних умовах. Недос-

коналість, а, ймовірне за все, відсутність ме-

ханізму перевірки цих моделей призводить до 

того, що дійсно корисні новації, які можуть 

принести реальну користь при їх реалізації, 

виявляються за межами практичних кроків 

діючих економістів. Суспільство втрачає мож-

ливість в спокійній обстановці, без глобальних 

катаклізмів і соціальної напруженості приско-

рити хід свого розвитку. Звинувачувати діючих 

економістів-практиків в нерішучості при вве-

денні економічних нововведень і реформатор-

стві марно, так як це не є ні їх людською 

слабкістю, ні навіть ознакою їх високої відпові-

дальності. Це всього лише наслідок невпевне-

ності в кінцевому результаті через відсутність 

точного розрахунку економічних і соціальних 

наслідків. Досвід нашої історії показує, що такі 

наслідки можуть бути непередбачувані, а ризик 

напруженості в нестабільний перехідний період 

зростає, в чому ми, на жаль, могли переко-

натися в 2020 році. Це всього лише наслідок 

невпевненості в кінцевому результаті через від-

сутність точного розрахунку економічних і со-

ціальних наслідків. Досвід нашої історії показує, 

що такі наслідки можуть бути непередбачувані, 

а ризик напруженості в нестабільний перехід-

ний період зростає, в чому ми, на жаль, могли 

переконатися в 2020 році. Це всього лише нас-

лідок невпевненості в кінцевому результаті че-

рез відсутність точного розрахунку економіч-

них і соціальних наслідків. Досвід нашої історії 

показує, що такі наслідки можуть бути неперед-

бачувані, а ризик напруженості в нестабільний 

перехідний період зростає, в чому ми, на жаль, 

могли переконатися в 2020 році (пандемія коро-

на-вірусу SARS-Cov-2, інфекція-COVID-19). 

Чи не єдиним надійним способом перевірки 

тієї чи іншої економічної моделі залишається 

соціальна практика і економічна дійсність при 

апробації в невеликих регіонах з відносно ста-

більною економікою. Інший шлях ризиковий 

експеримент в рамках одного економічного 
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освіти (венчурні фірми, інноваційні структури 

і фонди) з екстраполяцією набутого досвіду на, 

безумовно, інші соціально-економічні умови 

реального життя. Такий прямий перенесення 

досвіду замкнутої економічної системи в 

відкриту, так само як і пряма екстраполяція 

досвіду інших країн на російську дійсність, 

небажаний, тому що результат напевно буде 

прямо протилежний очікуваному. Зрештою 

економічна безпека буде підірвана як на 

макро-, так і на мікрорівнях, а інноваційна 

політика держави - дискредитована. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам вирішення задач економічної 

безпеки суб’єктів господарювання присвятили 

свої праці вітчизняні вчені: Войнаренко М. [1], 

Геєць В. [5], Коваленко М. [4], Лайко П.[6], 

Лисенко Ю. [7], Меркулов М. [3], Мунтіян В. 

[8], Пономаренко В., Кібанова Т., Чернова Н.[9]. 

Але аналіз цих та інших наукових робіт 

показує, що до сих пір мале значення приді-

ляється дослідженням на стику з іншими 

науками, де можливо знайти нові підходи до 

вивчення таких явищ як економічна безпека 

господарюючих об'єктів. Так Лисенка Ю. та 

його колеги роблять наголос: «Якщо підходи-

ти до економіки як до динамічної системи, яка, 

як звісно, розвивається за рахунок власних 

вбудованих механізмів, то поняття безпеки тут 

буде адекватним поняття стійкості та стабі-

льності процесу суспільно-економічного роз-

витку» [7, с. 5]. Коваленко М. зі співавторами 

наполягають:  «Безпеки завжди характеризу-

ється відсутністю загроз, але на практиці такий 

стан є  фактично неможливим. Стан захище-

ності в даному контексті полягає у відсутності 

системноруйнівних загроз, тобто таких, які не 

можуть бути органічно подолані в межах ме-

ханізмів, іменник соціально-економічній сис-

тем [4, с. 17]. Пономаренко В. з колегами роб-

лять узагальнюючий висновок з проведеного 

аналізу сучасних підходів до оцінки економіч-

ної безпеки:  «Загальним недоліком проаналі-

зованих робіт є відсутність комплексного під-

ходу до проблеми моделювання процесу 

управління економічною безпекою систем» [9, 

с. 39]. Меркулов М. підкреслює: «В умовах 

економіки перехідного періоду організації, що 

отримали широку господарську самостійність, 

зіштовхнулись з необхідністю принципово но-

вих підходів до забезпечення економічної без-

пеки, що потребувало корінного перетворення 

всієї системи захисту економічних інтересів» 

[3, с. 7]. В концепції економічної безпеки 

України (1998 р.) наводиться перелік інтегра-

льних показників економічної безпеки держа-

ви, що характеризуються відповідно: фінансо-

ве становище суб'єктів господарювання, зба-

лансованість макроекономічних процесів, тех-

нологічний рівень виробництва, грошово-кре-

дитну систему, структуру і рівень виробництва, 

виробничу інфраструктуру, матеріальні ресур-

си, зайнятість і ринок праці, взаємовідношення 

між роботодавцем і найманими робітниками, 

ринкову інфраструктуру, інституціональні 

перетворення, зовнішню торгівлю, іноземні 

інвестиції та розвиток науки і техніки [5]. 

Мета статті. На основі використання 

інструментів суміжних наук зробити спробу 

визначити новий підхід до процесів прогнозування 

і моделювання ситуації з економічною безпекою 

Суб'єкту господарювання. 

Завдання статті - на основі фізичного підходу 

сформулювати основну задачу прогнозування і 

моделювання економічної безпеки сталого 

розвитку суб'єкта господарювання. 

Виклад основного матеріалу. До сфери 

економічної безпеки сучасного бізнесу входить 

складні взаємозв'язки і взаємозалежність в 

реальному секторі економіки, а також фінан-

совий, соціальний, податковий, інформаційний 

системах; в інвестиційних, інноваційних, еколо-

гічно забезпечувальних та інфляційних процесах. 

Сьогодні слід розглядати проблеми демографія, 

здоров'я населення, екології, соціальної та гро-

шово - кредитної політики, в органічному 

взаємозв'язку з економічною безпекою. Також 

важливо проаналізувати питання тіньової еконо-

міки, високотехнологічного виробництва, розви-

току кваліфікованих кадрів і національного капі-

талу за кордон та їх вплив на економічну безпе-

ку України [5]. Особливу увагу фахівці приділя-

ють аналізу динамічних взаємозв'язків між умо-

вами, якістю, способом життя населення, роз-

витком людини, з одного боку і економічної без-

пеки з другого.  Внаслідок, як вже було відзначе-

но, підвищується роль і значення моделювання і 

прогнозування питань з економічної безпеки. 

Анітрохи не применшуючи досягнень в цій 

галузі економічної науки, не можна не відзна-

чити відсутність реальних практичних резуль-

татів і скільки-небудь дійових економічних 

моделей, спочатку описаних в економічній 

теорії. На цьому тлі успіхи фізиків здаються 
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грандіозними. Приклад тому відкриття в 1990 

рр. шостого кварка, передбачене фізиками-

теоретиками задовго до появи відповідних 

експериментальних засобів. Фізики давно очі-

кували цей кварк і при експериментальних 

дослідженнях враховували його ймовірне існу-

вання. Тому ні для кого не стало несподіван-

кою його відкриття - вся теорія будувалася з 

позиції його існування, передбачала його пове-

дінку, властивості і взаємодію з іншими 

частинками. 

Ще один приклад з фізики останніх часів - 

досягнення стандартної моделі фізики елемен-

тарних частинок. Ця теорія що пояснює існу-

вання частинок, які складають атом, і те, як 

вони взаємодіють. У межах стандартної моделі 

фізики були передбачені елементарна частка - 

бозон Хіггса і темна матерія (темна матерія – 

це нейтральна матерія, яка не має електро-

магнітного випромінювання і не взаємодіє з 

ним; ця властивість робить неможливим її 

пряме спостереження).  

Можна уявити, що у будь-яких моделей - 

фізичних, соціальних, економічних - повинні 

бути якісь єдині ознаки, загальні закони їх 

руху в просторі. Завдання по виявленню цих 

закономірностей здається надскладною, особ-

ливо при відсутності "об'єднують" моделей 

(наприклад, при розгляді руху фізичного тіла в 

середовищі). Середовище має певні властивос-

ті, фізичне тіло - різні багатовимірні параметри, 

діапазон швидкостей руху цих тіл в просторі 

досить великий, щоб можна було їх однозна-

чно описати. Наприклад, в аеродинаміка та 

гідродинаміки для опису руху тіла в певних, 

швидкісних режимах використовуються різні 

критерії подібності (числа Рейнольдса, Пренд-

тля, Фруда, Маха, Струхаля й ін., Одне перера-

хування яких зайняло б кілька сторінок), не 

кажучи вже про те, що для середовищ з різним 

агрегатним станом поділ хоч і умовне, але 

досить відчутне. Однак математичні моделі 

законів природи, з яких виходять рівняння, що 

описують будь-яка фізична явище, що не 

залежать від вибору системи заходів. Тому 

рівняння, що описують фізичні явища, можна 

привести до безрозмірного вигляду шляхом 

введення деяких характерних значень для 

кожного з визначальних фізичних параметрів. 

Тоді безрозмірні коефіцієнти нової безрозмір-

ною системи рівнянь, складені з визначальних 

фізичних параметрів, і будуть критеріями подіб-

ності даного явища. описують фізичні явища, 

можна привести до безрозмірного вигляду 

шляхом введення деяких характерних значень 

для кожного з визначальних фізичних пара-

метрів. Тоді безрозмірні коефіцієнти нової без-

розмірною системи рівнянь, складені з визнача-

льних фізичних параметрів, і будуть критеріями 

подібності даного явища. описують фізичні 

явища, можна привести до безрозмірного 

вигляду шляхом введення деяких характерних 

значень для кожного з визначальних фізичних 

параметрів. Тоді безрозмірні коефіцієнти нової 

безрозмірною системи рівнянь, складені з 

визначальних фізичних параметрів, і будуть 

критеріями подібності даного явища (критерії 

подоби – безрозмірні числа, які складаються з 

розмірних фізичних параметрів, які визначають 

фізичні явища, що розглядаються [12, с. 557]). 

З усього цього випливає один важливий 

висновок - теоретично немає заборони на 

існування таких критеріїв подібності, рівність 

яких вказувало б не тільки на подобу двох 

фізичних явищ, а й на подобу фізичного і 

економічного (соціального) явища. Причому 

для цього не треба створювати нову теорію 

подібності, а досить знайти основні відповід-

ності між фізичними і економічними явищами. 

Теорія подібності встановлює критерії подіб-

ності різних фізичних явищ, що і дозволяє з їх 

допомогою вивчати властивості самих явищ. 

Аналогічно цьому, при встановленні відповід-

ності фізичних та економічних явищ не складе 

великих труднощів поширити теорію подіб-

ності та на інші економічні або соціальні яви-

ща, на виявлення явних або неявних функці-

ональних зв'язків між критеріями подібності. 

Це буде сприяти розумінню складних еконо-

мічних і соціальних процесів і допоможе 

інтерпретувати результати як реальних еконо-

мічних експериментів, так і теоретичних роз-

рахунків в економічному плануванні. Така за-

гальна теорія подібності повинна служити 

основою моделювання, що дозволить форму-

лювати економічні та соціальні закономірності 

і витягувати ідеї з величезної маси розрахунко-

вих і експериментальних результатів [10, с. 145]. 

Як вже говорилося, критерії подібності 

використовуються при моделюванні і встанов-

ленні критеріальних залежностей в теорії 

пружності, гидроаеромеханике, теплофізики, 

електротехніці і електродинаміки, магнітної 

гідродинаміки і інших областях фізики. З 
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усього цього різноманіття важко, на перший 

погляд, вибрати щось одне, що можна безпо-

середньо використовуватися виділення крите-

ріїв подібності, необхідних для моделювання 

економічних і соціальних процесів. Однак 

об'єднуємо властивістю всіх - як фізичних, так 

і економіко-соціальних явищ - є нерівноважні 

процеси поширення (розсіювання, розтікання), 

в результаті яких у фізичних (або соціально-

економічних) системах відбувається просторо-

вий перенос електричного заряду, речовини, 

імпульсу, енергії, ентропії (ентропія – поняття, 

що вперше введено у термодинаміці для виз-

начення міри незворотного розсіяння енергії 

[12, с. 903-904]), або будь-якої іншої фізичної 

величини, з точки зору фізики, або грошової 

маси, трудових і виробничих ресурсів, матері-

альних цінностей, інформації - з точки зору 

економічної науки. 

Найбільш детально явища переносу вивчає 

фізична кінетика, з якої випливає, що причина 

цих явищ - обурення, що порушують стан тер-

модинамічної рівноваги: дії зовнішнього 

електричного поля, наявність просторових 

неоднорідностей складу, температури або 

швидкості руху частинок системи (рівновага 

термодинамічна – стан термодинамічної систе-

ми, до якого вона самоповільнено підходить 

через достатньо великий час в умовах ізоляції 

від оточуючого середовища [12, с.601]). Якщо 

відкинути гумористичну сторону цих аналогій 

(підвищення температури частинки системи, 

то ость людини, з 36,6 до 37,0 градусів на 

соціально-економічні процеси особливо не 

впливає, а лише тільки запускає механізм соці-

альної та медичної підтримки), то в іншому є 

майже повна відповідність: "електричне поле" 

- законодавство і податкова політика; "Просто-

рова неоднорідність складу" - відповідність 

буквальне, причому в тих же термінах. Для 

швидкості руху частинок системи є більш 

глибокі аналогії. Це не тільки міграція, але і 

швидкість руху грошової маси (в тому числі і 

швидкість друкування грошей), швидкість 

платежів, переміщення ресурсів, а, головне, 

швидкість поширення інформації. 

Для вивчення соціально-економічних 

процесів можна розглянути окремий випадок 

явища переносу - дифузію (дифузія – взаємне 

проникнення речовин, що дотикаються одна 

до одної внаслідок теплового руху частинок 

речовини[12, с. 174]) , за нашою аналогією 

приводить до встановлення рівноважного роз-

поділу концентрацій (молекул - з точки зору 

фізики) грошової маси, трудових і матеріаль-

них ресурсів серед територіальних, економіч-

них або соціальних утворень і структур суспі-

льства ( фаз - для фізичних об'єктів). У фізиці 

сутність дифузія полягає в тому, що в середо-

вищі виникає упорядкований, спрямований пе-

ренос маси, викликаний проникненням части-

нок середовища в область розрідження. Так, 

наприклад, "вакуумний шлейф", що тягнеться 

за рухомим з середовищі тілом зі швидкістю V, 

при якій цей рух було б тербулентним, при різ-

кій зупинці тіла починає заповнюватися част-

ками середовища (тобто середовище дифундує 

в область розрідження) за законом Фіка: 

dm = - D∙S∙ dτ ∙( dp/dx)                    (1) 

Тут dm - маса частини середовища, яка 

переноситься при дифузії за час dτ через 

залишену тілом площа S, розташовану 

перпендикулярно до напрямку, уздовж якого 

відбувається дифузія; похідна dp/dx чисельно 

дорівнює градієнту щільності, зміни щільності 

на одиницю довжини; D-коефіцієнт дифузії. 

Швидкість, при якій рух тіла в середовищі 

стає турбулентним (число Рейнольдса R ≥ 1), 

визначається з наступної формули: 

                                (2) 

Тут V середовища, кінематична в'язкість 

середовища, а S - перетин взаємодії, яке 

збігається зі значенням S з рівняння (I). 

В такому випадків критерієм подібності 

могло б стати час τ, за яке область розрідження 

заповняться частинками середовища: 

                        (3) 

Таким чином, τ - це час відновлення такого 

рівноважного стану між соціально-економічним 

середовищем і новим економічним освітою або 

новацією («тілом») щодо умовної одиниці часу 

(наприклад, години), коли середовище і «тіло» 

перестануть «помічати» існування один одного . 

Тобто це той самий час, через яке повністю 

пропаде соціальна компактність і економічна 

напруженість (турбулентність) між введеної но-

вацією і сприймає цю новацію суспільством 

(Турбулентність – явище, яке спостерігається у 

більшості течіях рідин і газів, що заклювається у 

тому, що в цих течіях створюються багаточислен-

ні вихори різних розмірів, внаслідок чого їх 

гідродинамічна та термодинамічна характеристи-
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ки зазнають хаотичної флуктуації і тому зміню-

ються від точки до точки та за часом нерегулярно 

[12, с. 770]). 

Чи не про це часу мріють всі політики, чи 

не це має бути основою реформ та 

інноваційної політик, держави? Назвемо для 

зручності його "часом гомеостазу", маючи на 

увазі відрізок часи, протягом якого повністю 

відновиться цілісність соціально-економічного 

середовища, порушеною введеної новацією. 

Саме цей термін - "гомеостаз", швидше за 

біологічний, ніж фізичний, максимально 

підходить до опису такого рівноважного стану 

суспільства, де відсутні соціальні та економічні 

проблеми, які роздирають стійку оболонку 

суспільства і порушують його гомеостаз. 

З усього цього можна зробити наступний 

висновок - після кожної введеної новації по-

винно існувати час гомеостазу τ, за яке ця 

новація увійде в суспільну свідомість і еконо-

мічні структури суспільстві адаптуються до 

неї (Гомеостаз - відносна динамічна сталість 

фізико-хімічних і біологічних властивостей 

внутрішнього середовища та стійність основ-

них фізіологічних функцій організму [11, т. 1, 

с. 427]) .Однак це не означає, що воно пройде 

безконфліктно. Конфлікти будуть, але вони 

будуть протікати плавно, без накладення на ін-

ші проблеми, викликані наступними новаці-

ями. Причому час гомеостазу τ не повинно 

перевищувати час терплячого і безконфлікт-

ного очікування середньостатистичного інди-

відуума, яке, по всій видимості, відповідає 

часу біологічної адаптації людини до нових 

умов життя. Після цього новація або викличе 

загальне обурення (якщо цілісність середо-

вища до цього часу повністю не відновиться), 

або члени суспільства повністю до неї адапту-

ються і як би перестануть її помічати. Для 

різних вікових груп і соціальних груп час 

біологічної адаптації різному, але, наприклад, 

для літніх людей воно становить в споріднену 

близько 3 місяців. отже, система соціальної 

підтримки населення повинна розраховуватися 

саме на підставі часу гомеостазу τ після 

введеної новації і, по всій видимості, точно 

йому відповідати. Якщо зрозуміло, держава не 

захоче плодити соціально інертних і безініці-

ативний громадян шляхом нескінченного про-

длеванія і розширення соціальної підтримки. 

Таким чином, на основі фізичного підходу 

може бути сформульована основна задача 

прогнозування та моделювання - як розраху-

вати оптимальний час гомеостазу τ (3) для 

конкретних умов середовища і швидкість V (2), 

з якої новація повинна вводитися як в суспі-

льну свідомість (наприклад, через засоби масо-

вої інформації, законодавчий процес), так і 

впроваджуватися в економіку (наприклад, че-

рез податкову політику, банківське законодав-

ство), щоб не страждала економічна безпека 

держави, що не дискредитувалась інноваційна 

політика держави. Відповідним чином долина 

бути вирішена і зворотне завдання, а саме: в 

залежності від того скільки коштів здатне ви-

ділити держава на соціальну підтримку най-

більш вразливих верств суспільства, розрахо-

вується час гомеостазу τ планованих новацій. 

На підставі цих тимчасових розрахунків і 

оцінюється швидкість V малоконфліктний 

впровадження конкретної новації в соціально-

економічну практику і суспільну свідомість.  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. На сьогоднішній день економічна 

безпека є складовою частиною корпоративної 

культури ведення сучасного бізнесу. Для ви-

живання підприємства за умов конкурентної 

боротьби і пандемії,  що з'являється несподіва-

но, першочергову роль починають грати еко-

номічна безпека власного бізнесу, аналіз мож-

ливих ризиків тощо. Оскільки найважливішим 

моментом діяльності служби економічної без-

пеки суб'єктів господарювання стає прогнозу-

ванням, то основну роль починає грати саме 

аналітична робота, яка використовує, у тому 

числі, апарат та інструментарій суміжних наук. 

В нашому випадку було використано наробки 

з науки фізика. Службами економічної безпеки 

повинні виявлятися ризики для визначення 

умов стійкого функціонування суб'єкта госпо-

дарювання, моделювати загрози і сценарії 

розвитку криз, ідентифікуватися фактори, що 

дають на їх наближення і розвиток. Основним 

завданням стає вгадати момент, місце і 

імовірність виникнення кризи для прийняття 

превентивних заходів і концентрації необхід-

них сил і засобів. 

Матеріал для публікації підготовлено у межах 

роботи над НДР «Конкурентна розвідка в 

безпекоорієнтовному в управлінні інноваційно-

інвестицій розвитком підприємств стратегічного 

значення для національної економіки і безпеки 

держави» (№ ДР 0119И002005). 
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