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ЕКОНОФІЗИКА складних систем

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

лювання у рамках парадигми теорії складних систем 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 невпорядко-

дослідження
•  *

но-економічних
додаючи відповідну економічну інтерпретацію фізичним поняттям 
змінним і параметрам [1-3]; Ці

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 квантовомеханіч-
них

увагу
тивістських аспектах

♦ ш ч

включають
стану системи, пам

контекстах [6].
психологічному

142



Щойно відкриті нові квантові ефекти, такі як, квантові блукан-
4 J ^ W t І" л  чі а

НЯ Гамлета [4] та ін. дають
усталених еконофізичних

проводиться
та інтерпретація деяких стилізованих фактів.

Література:
1. Mantegna R. N., Stanley Н. Е. An Introduction to Econophysics. -  
Cambridge: Cambridge University Press, 2000. -  144 p.
2. Шарапов О. Д., Соловйов В. М., Дербенцев В. Д. Дослідження до
вготривалої пам’яті фінансово-часових рядів // Міжвідомчий наук, 
збірник “Моделювання та інформаційні системи в економіці” -  Київ: 
КНЕУ, 2005, вип.72, с. 5-17.
3. Первый Всероссийский конгресе по эконофизике. - Москва, (03- 
04).07.2009 [Електронний ресурс] -  Режим доступу: 
http://wwv/.eufn.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=618 
&Itemid=395.

Quantum Walk in Position Space with Sin- 
// [Електронний ресурс] -  Режим досту

пу: arXiv:0907.1565vl [quant-ph] 9 Jul 2009.
Quantum Hamlet Effect // [Електронний

доступу
quantum econoohysics — new para

digms in complex systems modelling // [Електронний p< 
доступу: arXiv:0907.1142vl [physics.soc-ph] 7 Jul 2009.

143

http://wwv/.eufn.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=618


НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ
КІБЕРНЕТИКИ

XIV Всеукраїнська науково-методична
конференція

8-9 жовтня 2009 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Підписано до друку 18.09.2009. Формат 60x84.1/16.
Папір офсетний. Друк ризографічний.
Ум. друк. арк. 13,6 Обл.-вид. арк. 15,8 

Тираж 300 прим. Ціна договірна.

61077, м. Харків, пл. Свободи, 4,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна

Надруковано ХНУ імені В.Н. Каразіна 
61077, Харків, пл. Свободи, 4.

Тел.: 705-24-32

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 3367 від 13.01.09


