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ЕКОНОФІЗИКАскладних систем
іаука використовує закони і методи фізики для
них систем[1]. У більш широкому сенсі екононами як одна із теоретичних платформ моде-

лювання у рамках парадигми теорії складних си стем у.
Ретроспективний аналіз концептуальних основ і математичного
апарату класичної фізики, теорії відносності, нерелятивістської і ре
лятивістської квантової механіки, з врахуванням історичних, психо
логічних і філософських аспектів і сучасного стану проблеми соціа
льно-економічного моделювання дозволяє провести наступну класи
фікацію еконофізичних робіт:
- класична еконофізика. Займається застосуваннями математи
чного апарату статистичної фізики, включаючи фізику невпорядкодослідження
но-економічних
додаючи відповідну економічну інтерпретацію фізичним поняттям
змінним і параметрам [1-3];
Ці
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для
окремих особливостей динаміки сучасного ринку, так і функціону
вання економіки в цілому, використовує деталізовані моделі взаємо
дії учасників ринкових процесів («агентів»), а також способи опису
соціально-економічних систем, засновані на суто квантовомеханічних
увагу
♦

тивістських аспектах
включають
стану системи, пам
психологічному
контекстах [6].
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Щойно відкриті нові квантові ефекти, такі як, квантові блуканГамлета [4] та ін. дають
усталених еконофізичних
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проводиться
та інтерпретація деяких стилізованих фактів.
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