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Обґрунтованість доцільності та ефективності включення на-
ведених вище заходів до альтернативної енергетичної стратегії
підтверджується результатами системного аналізу і вивчення до-
свіду країн ЄС з успішної модернізації ПЕК після енергетичних
криз 1973 і 1979 рр., а також тим, що ці заходи відповідають ре-
комендаціям і вимогам ПР ООН щодо модернізації ПЕК та реалі-
зації концепції сталого розвитку, прийнятої в 1992 році в Ріо-де-
Жанейро конференцією ООН з питань розвитку і довкілля і па-
рафованими Президентом України, що зобов’язує нас до їх вико-
нання.

Виконання заходів «Сонячної доктрини» відкриває Україні
можливість досягти цілковитої енергетичної незалежності!

Л. Ю. Возна, канд. екон. наук,
доцент кафедри економічної теорії,

Житомирський державний технологічний університет

ПОНЯТТЯ ЕНТРОПІЇ
В АНАЛІЗІ СТІЙКОСТІ РИНКОВИХ СТРУКТУР

(НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ)

The report deals with the notion of entropy and proposes to use it in analysis of
market structures. The perfect competition as structure with maximal level of en-
tropy is investigated.

Використання термінології, що застосовується у природничих
науках, не просто збільшує категоріальний апарат економічної
науки, а й розширює та зміцнює її методологічну базу. До таких
категорій, які використовуються насамперед у природничих нау-
ках і можуть успішно застосовуватись в економічній науці, від-
носиться поняття ентропії. Зокрема, як характеристику безладу
(ступеня безладу) в системі поняття ентропії слід спробувати за-
стосовувати при аналізі (стійкості) економічних систем та підси-
стем, ринкових структур, характеру економічної рівноваги та еко-
номічного зростання.

Одним з перших учених, хто при аналізі економічних явищ
використав термінологію фізичної науки, був С. Подолинський.
Ще в XIX ст., розглядаючи феномени господарського життя, на-
самперед людську працю, він застосував поняття енергії та ент-
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ропії. Зокрема, він спирався на другий закон термодинаміки та
розуміння ентропії як процесу розсіювання (корисної енергії) і
зростання безладу в системі.

Для більшості сучасників С. Подолинського його ідеї залиши-
лись незрозумілими. На сьогодні вчені-економісти все більше
спираються на базові розробки теорії систем, синергетики та тео-
рії інформації, де широко використовується поняття ентропії.

Незважаючи на поширене проникнення останнім часом в еко-
номічну науку теорії систем, синергетики та зростаючу популяр-
ність еконофізики, традиційна економічна наука, викладена в
підручниках з економічної теорії та політекономії, практично не
використовує поняття ентропії для характеристики економічних
систем (структур) та явищ. Здебільшого, економісту-теоретику не
вистачає знань фізики та чистої математики. З іншого боку, еко-
нофізика та економічна синергетика є надмірно математизовани-
ми: за складними формулами та моделями нерідко втрачається
економічний зміст явищ, що розглядаються. Наприклад, фізик,
доктор технічних наук А. Панченков у своїй книзі «Еконофізика»
подає таке визначення (характеристики) ентропії: «Ентропія —
це абсолютний інтегральний інваріант віртуального суцільного
середовища (сплошной среды); міра досконалості віртуального
суцільного середовища та його структур; міра впорядкованості
віртуального суцільного середовища; міра інтелекту структур
Всесвіту; об’єкт глобальної симетрії віртуального суцільного се-
редовища; архітектура системи, записана в математичних форму-
лах; головний атрибут віртуального суцільного середовища; час
життя структури» [1, с. 154].

Ознайомлення з такою характеристикою ентропії навряд чи
внесе ясність у голову економіста-теоретика і допоможе йому в
дослідженнях економічних явищ. Швидше за все він замислиться
над питанням, а що означає «суцільне середовище», «віртуальне
середовище», або ж «глобальна симетрія»? Отже, чисті фізики та
економісти часто густо нагадують споглядачів однієї річки, які
сидять на протилежних її берегах. Побудувати міст через цю річ-
ку, по якому б економ теоретики та фізики легко перебігали в
обійми один одному, означає, наприклад, фізику-математику на-
вчитись мислити по-гуманітарному і володіти категоріальним
апаратом економічної науки, а гуманітарію розбиратись у тонко-
щах точних, природничих та технічних наук. Однак, і цього не-
достатньо. Реальний фізико-економічний міст буде збудовано
лише тоді, коли не тільки економіст розширюватиме базу свого
економічного аналізу досягненнями фізичної науки, але й навпа-
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ки, коли фізик також зможе використовувати у своїх досліджен-
нях досягнення економічної науки.

На основі більш менш простих визначень ентропії та її мате-
матичної інтерпретації нижче здійснена спроба показати, як за-
стосування поняття ентропії доповнює аналіз деяких економіч-
них феноменів, роблячи їх більш очевидними, або навпаки не-
здійсненними. Наприклад, аналіз ринкової структури на зразок
ринку досконалої конкуренції. Робити певні твердження, засто-
совуючи поняття ентропії для аналізу економічних систем, по-
трібно дуже обережно хоча б з огляду на те, що між самим пред-
ставниками точних та природничих наук немає одностайності
щодо розуміння ентропії. Так, А. Панченков у згаданій праці за-
значає про те, що на сьогодні існує велика кількість різних ент-
ропій (ентропія Больцмана, Гіббса, Клазиуса, Шеннона, Кульба-
ка, Харді, Талеса та ін.) і не існує єдиного вдалого її визначення
[1, с. 153].

Розглянемо деякі найпоширеніші підходи до визначення та
властивостей ентропії.

1) Енергетичний. Ентропія пов’язана з перетворенням енергії
вищої якості в енергію нижчої якості, або ж розсіюванням (диси-
пацією) цієї корисної енергії. Якість енергії, в свою чергу, харак-
теризується її здатністю виконувати роботу.

2) Ентропія як міра безладу. Зокрема, як така вона розгляда-
ється в термодинаміці і розраховується за формулою Больцмана:

S = k ln W,

де W — так звана статистична вага стану системи (вона дорівню-
єкількості способів здійснення данного стану), k — постійна Больц-
мана (k = 1,38 · 10–23 Дж/К). Згідно цієї формули, величина ентро-
пії (S) обумовлена статистичною вагою стану системи або кіль-
кістю способів здійснення даного стану (W) [2, с. 206]. Даний по-
казник залежить від таких характеристик, як: кількість елементів
(n), з яких складається структура; кількості можливих енергетич-
них станів (m), у яких можуть опинитись дані елементи, і ймовір-
ності виникнення кожного з цих станів [2, с. 206]. Згідно такого
підходу, максимальною ентропія є у випадку структури, «розі-
браної» на однорідні елементи [2, с. 207].

3) Наведена вище формула фактично характеризує ентропію
як імовірнісний стан системи, тобто ентропія пов’язана з ймовір-
ностями. Л. Бріллюен у своїй книзі «Наукова невизначеність та
інформація» пише: «Розглянемо еволюцію якоїсь ізольованої си-
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стеми. Надана сама собі, ця нестійка структура стане мало-пома-
лу руйнуватись, переходячи в більш імовірні і більш стійкі стани.
Імовірність при цьому, як і ентропія, збільшується» [3, с. 28].

4) Ентропія як протилежність інформації. За твердженням Л. Бріл-
люена, додаткова інформація про систему, з якою ми маємо спра-
ву, є наслідком зменшення ентропії. Отже інформація представ-
ляє собою від’ємний внесок в ентропію і є еквівалентною негент-
ропії.

Застосовуючи вищезгадані розуміння ентропії до економічних
структур, ми можемо охарактеризувати як максиентропійну сис-
тему насамперед ринок досконалої конкуренції, оскільки:

1) такий ринок є абсолютно деконцентрованим. На ньому діє
дуже велика кількість продавців (і покупців), які пропонують аб-
солютно схожий товар і не здатні впливати на ціну: в умовах рів-
новаги ціна встановлюється під впливом попиту і пропозиції на
рівні середніх витрат. Отже цінові розбіжності між продавцями
тут мінімальні, а теоретично взагалі відсутні. Тому на такому рин-
ку існує велика імовірність того, що будь який товар продається
за даною ціною ро. Або ж, з іншої точки зору, існує велика ймовір-
ність того, що будь який продавець на даному ринку продає свій
товар за даною ціною ро. Дане твердження є сумісним із імовірніс-
ним підходом до визначення ентропії та наведеною вище форму-
лою ентропії Больцмана.

2) Ринок досконалої конкуренції представляє собою тип одно-
рідної системи (структури). Вище вже вказувалось на те, що мак-
симальною ентропія є саме у випадку структури, «розібраної» на
однорідні елементи [2, с. 207].

3) Як однорідна структура ринок досконалої конкуренції по-
винен характеризуватись нульовою інформацією (інформаційно-
ємністю). Так, наприклад, Л. Мельник зазначає, що «рівноважна
множина однорідних елементів, що знаходяться в стані хаосу (аб-
солютної рівноваги), інформацією володіти не може» [2, с. 206].
Справді, ринок досконалої конкуренції є також ринком доскона-
лої інформації в тому сенсі, що вона тут відсутня. Її відсутність
спричиняється тим, що оскільки всі продавці продають абсолют-
но схожу продукцію, їм нема що приховувати один від одного.
Абсолютна відсутність вхідних бар’єрів на цьому ринку означає
в тому числі і відсутність інформаційних бар’єрів. Нульова інфор-
мація відповідає максимальній ентропії.

В економічній теорії зазначається, що такий тип ринку як дос-
конала конкуренція є гіпопотетичним і практично не зустрічаєть-
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ся в реальному житті. Крім того, його ще називають конкурен-
цією без конкуренції, оскільки тут неможлива ні цінова конку-
ренція (оскільки жоден продавець не може впливати на ціну, а
також змінювати її без шкоди для себе), ні нецінова (оскільки
продукція є однорідною, гомогенною). У попередніх публікаціях
нами висувалось припущення про внутрішньо однорідну еконо-
мічну (політико-економічну) систему як нестійку [4, 5]. Однак,
таке припущення і система доказів здійснювалось поза поняття
ентропії. Йшлося, зокрема, про характер економічної рівноваги
та вичерпання синергетичного чинника економічного зростання
[4]. Але така практична неможливість існування даної ринкової
структури стає ще більш доказовою, якщо розглядати її як макси-
ентропійну.

Якщо ми приймаємо тезу про ринок досконалої конкуренції
як максиентропійний, ми можемо щодо нього зробити такі вис-
новки.

1. Оскільки ентропія є мірою безладу, ринок досконалої кон-
куренції є абсолютно неорганізованим (неструктурованим). Це є
хаотичний несистематичний ринок. Як такий він є недовготрива-
лим (з мінімальною щільністю часу) утворенням.

2. Як неорганізований, цей ринок існує поза будь якими еко-
номічними інституціями, у тому числі і ринковими. Отже, ринок
досконалої конкуренції не може себе реалізувати як ринок (на за-
садах ринкової економіки).

3. Як абсолютно хаотичний та неструктурований такий ринок
не може розглядатись як система. Це означає, що досягаючи мак-
симального рівня ентропії, система вмирає (перестає існувати).
Отже, як максимально ентропійний ринок досконалої конкурен-
ції не може існувати в принципі.

4. Якщо зростання ентропії означає зменшення здатності сис-
темою здійснювати роботу, максиентропійний ринок має харак-
теризуватись мінімальною продуктивністю та функціональністю.
Це, зокрема, означає, що будь яка інша економічна структура, яка
характеризується вищим рівнем ринкової (виробничої) концент-
рації, здатна створювати (надавати) більший обсяг корисностей,
ніж структура досконалої конкуренції.

5. Як максиентропійний він характеризується відсутністю енер-
гії, тобто потенціалу руху, отже змін, а у нашому випадку — роз-
витку. Така ринкова структура є несумісною з процесами інно-
вацій.

Перераховані висновки не мають характеру тверджень, а лише
припущень, запитань, які потребують і можуть підштовхнути до
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подальших досліджень та наукових дискусій не тільки вчених
економістів, а й фізиків. Зокрема, на наш погляд, потребує додат-
кового розгляду теза про максиентропійний стан як найстійкіший
(див. вище цитоване твердження Бріллюена). По-перше, якщо
йдеться про систему, то досягаючи максимального рівня ентропії,
вона не може вже характеризуватися як система, оскільки в на-
шому випадку руйнується. Яскравим прикладом низької стійкос-
ті однорідних систем є екосистеми, зокрема, «практика вирощу-
вання єдиної культури замість багатьох рослин на великій те-
риторії». Проблема такої практики — вразливість до хвороб рос-
лин або стійкого шкідника, що раптово знищує цю культуру. Ця
вразливість — ще вища, коли вирощується один сорт певної куль-
тури [6].

По-друге, якщо ми розглянемо конкретний приклад ринків до-
сконалої конкуренції, то можемо бачити їх нежиттєздатність і,
навпаки, тенденцію витіснення (заміщення їх ринковими струк-
турами з вищим рівнем (складності) ринкової концентрації: рин-
ки монополістичної конкуренції, олігопольні, монопольні ринки
тощо. З іншого боку, як цікаво було б проаналізувати ентропійні
властивості ринку чистої монополії, оскільки він є прикладом аб-
солютно закритої системи (з точки зору вхідних бар’єрів), адже
другий закон термодинаміки стверджує про незворотне зростан-
ня ентропії саме в закритих системах.
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