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Не в кількості знань полягає освіта, 
а в повному розумінні і вмілому 
застосуванні усього того, що знаєш. 

Дістервег. 

 
ВСТУП 

1. Мета дисципліни – Сформувати у здобувачів розуміння сутності еконофізики 

як нової галузі фізики, яка використовує методи і методологію фізики для 

вирішення економічних і фізичних задач. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) успішне опанування дисциплін «Механіка», «Математичний аналіз», 
«Молекулярна фізика», «Економічна теорія», «Мікроекономіка», 
«Макроекономіка» «Розвиток фізичних теорій», «Методи математичної 
фізики», «Радіоелектроніка», «Інвестиційна діяльність і інвестування», 
«Оптика», «Електродинаміка», «Квантова механіка», «Коливання та хвилі», 
«Менеджмент», «Статистична фізика», «Фінанси»; 

2) вміти оцінювати, аналізувати причини та наслідки зміни економічної 
кон’юнктури, з урахуванням економічних і політичних факторів за умов 
невизначеності; знання основ економічної теорії, мікро- та макроекономічних 
проблем функціонування сучасного економічного середовища, зокрема 
фінансового ринку бізнесу, як вітчизняного так і зарубіжного, у поєднанні із 
відповідними законами, методами та методологіями фізики; 

3) володіння елементарними навичками аналітики, критичного мислення, 
фундаментального аналізу, методами зіставлення та виявлення 
закономірностей чи протиріч. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена 

вивченню двоїстості, а радше міжгалузевому підходу з’ясування особливостей, 

мети та цілей Еконофізики: економічному підґрунтю та фізичним проявам і 

моделям в економічному середовищі. Еконофізика є системою знань, яка поєднує 

концептуальні основи й принципи організації, функціонування складних систем 

світової та національних економік, глобалізації валютних і фінансових ринків, 

створення глобальної мережі багатонаціональних (глобальних) корпорацій і ТНБ 

з урахуванням практичних аспектів їх функціонування на сучасному етапі, 

цифровізації та віртуалізації економічного простору із інструментами, прийомами, 

явищами, методами, застосовуваними у фізиці.  

4. Завдання вивчення дисципліни спрямовані на розуміння особливостей 

використання концепцій статистичної фізики для опису фінансових систем; 

адаптивного використання фізичних інструментів та прийомів фізики до 

економіки; базових моделей еконофізики; нового погляду на питання фінансової 

та ринкової рівноваги, моделювання фінансових потоків, причин виникнення криз 

(біфуркаційні точки та турбулентність на ринках) та фінансових бульбашок, 

можливість їх моделювання та управління ними; особливостей формування 

сучасних взаємин у царині міжнародних фінансово-економічних відносин, 

міжнародного бізнесу; функціонуванні криптовалютного ринку з використанням 

методів та підходів фізики. Дисципліна спрямована на формування програмних 

компетентностей: ЗК2, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ФК7, ФК8, ФК9. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та / 
або методи і 
технології) 

викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання 

та пороговий 
критерій 

оцінювання1  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 суть та особливості еконофізики; історія виникнення, цілі, мета; 
взаємозв’язок економіки та фізики; фізична економіка чи економічна 
фізика 

лекція, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

робота на 
лекціях, 

практичних 
заняттях, 

бліц 
опитування, 
виконання 

індивідуальних
аналітично-

розрахункових 
робіт, Case 

study, 
презентація, 

дискурс, іспит 

15% 

1.2 особливості архітектоніки світової економіки; середовище 
міжнародного бізнесу; механізм функціонування світової економіки. 

1.3 основні принципи та суть фінансизації світових економічних процесів; 

1.4 суть процесу глобалізація світового фінансового середовища, 
причини, форми, характер та особливості світових фінансових криз, 
наслідки інфляційних та дефляційних процесів, суть, етапи валютно-
фінансових відносини та валютна система: механізм функціонування, 
види валют, розрахунки; віртуалізація фінансових відносин 
(цифровізація, ринок криптовалют). 

1.5 основи фінансової математики та фізичної економіки; вартість грошей 
у часі; норма прибутку; способи погашення заборгованості; оцінка 
довгострокових (облігації, акції) та короткострокових (переказні 
векселі, казначейські векселі, депозитні сертифікати) цінних паперів; 
дисконт, переоблік, рефінансування та кредитна ставка банку 

1.6 фінансові ринки – об’єкт дослідження еконофізики: особливості 
світового фінансового ринку: суть, структура, суб’єкти, основні 
операції, інформаційні технології на міжнародному фінансовому 
ринку та у міжнародних фінансових відносинах; елементи класичного 
фундаментального та технічного аналізу. 

1.7 валютні, кредитні та фінансові ризики і способи їх страхування самостійна 
робота 

1.8 базові моделі еконофізики: експоненційна модель Т. Мальтуса; модель 
боротьби умовної інформації в одномірному випадку, що зводиться до 
рівняння логістичного зростання. Модель А. Дж. Лотка і Вольтерра; 
моделі Самуельсона, Хікса, Гудніна, Калецького; теорії циклів; моделі 
нелінійної динаміки, детермінований хаос; математична психологія 
В.А. Лефевра 

лекція, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

1.9 суть квантової механіки та особливості їх проявів в економіці; суть 
проблеми «Шредингерівського кота» та «ЕПР - експерименту»; 
нерівність Белла як критерій «квантовості» спостережної системи; 
виникнення квантових властивостей в економічних моделях: 
парадоксальність класичних моделей ринку, механізм вирішення 
парадоксів, неминучість квантових властивостей в моделях ринкових 
відносин 

1.10 рівняння термодинаміки та модель опціонного ціноутворення Блека-
Шоулза;  

1.11 суть методу Монте-Карло, застосування при розрахунку премії 
опціонів та оцінці ризиків інвестиційних проєктів 

1.12 проблеми та перспективи симбіозу й адаптивності економіки та фізики 

2.1 знати суть та особливості еконофізики; історію виникнення, цілі; 
взаємозв’язок економіки та фізики; 

практичні 
заняття, PBL, 
модельоване 

заняття, 
аналітична 
доповідь, 
дискурс 

бліц 
опитування, 
виконання 

індивідуальних 
аналітично-

розрахункових 
робіт, Case 

study, 
презентація, 
дискурс, PBL, 

іспит 

35% 

2.2 знати природу міжнародних валютно-фінансових та кредитних 
відносин і суть фінансизації економіки, особливості формування нових 
векторів фінансових потоків; 

2.3 знати та розуміти суть процесу глобалізації світового фінансового 
середовища, причини, форми, характер та особливості світових 
фінансових криз, наслідки інфляційних та дефляційних процесів 

2.4 знати особливості світового фінансового ринку, його складових, видів 
операцій, процесу інвестування; основні принципи віртуалізації 
фінансових відносин (цифровізації, ринку криптовалют); знати та 
розуміти вплив інформаційних технології на міжнародний фінансовий 
ринок, поняття FinTeh і блокчейн технологій. 

 
1 Критерії оцінювання див. пункт 7.1. 
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2.5 знати особливості та види кредитного ринку, в т.ч. і міжнародного, 
систему міжнародних розрахунків, принципів кредитування; поняття 
боргових взаємин, проблем заборгованості, механізму 
реструктуризації боргів, плюси та мінуси епохи боргової економіки; 
валютні, кредитні та фінансові ризики і способи їх страхування 

2.6 знати основи фінансової математики та фізичної економіки; вартість 
грошей у часі; норма прибутку; способи погашення заборгованості; 
оцінка довгострокових (облігації, акції) та короткострокових 
(переказні векселі, казначейські векселі, депозитні сертифікати) 
цінних паперів; дисконт, переоблік, рефінансування та кредитна 
ставка банку 

2.7 структуру фінансових ринків, особливості світового фінансового 
ринку: суть, структура, суб’єкти, основні операції, інформаційні 
технології на міжнародному фінансовому ринку та у міжнародних 
фінансових відносинах; елементи класичного фундаментального та 
технічного аналізу. 

2.8. знати базові моделі еконофізики: експоненційну модель Т. Мальтуса; 
модель боротьби умовної інформації в одномірному випадку, що 
зводиться до рівняння логістичного зростання. Модель А. Дж. Лотка і 
Вольтерра; моделі Самуельсона, Хікса, Гудніна, Калецького; теорії 
циклів; моделі нелінійної динаміки, детермінований хаос; математична 
психологія В.А. Лефевра 

2.9 знати та розуміти суть квантової механіки та особливості їх проявів в 
економіці; виникнення квантових властивостей в економічних 
моделях: парадоксальність класичних моделей ринку, механізм 
вирішення парадоксів, неминучість квантових властивостей в моделях 
ринкових відносин 

2.10 знати рівняння термодинаміки та модель опціонного ціноутворення 
Блека-Шоулза; суть методу Монте-Карло, застосування при 
розрахунку премії опціонів та оцінці ризиків інвестиційних проєктів 

2.11 розуміти та виокремлювати проблеми та перспективи симбіозу й 
адаптивності економіки та фізики 

3 комунікація: вироблення у здобувачів практичних навиків командної 
роботи при донесенні до фахівців і нефахівців інформації, ідей, 
проблем, рішень, власного досвіду та аргументації, збору, 
інтерпретації та застосування даних, зокрема при: 

аналізі причин, факторів недосягнення запланованого 
(передбачуваного) фінансового результату, можливих втрат, і пошук 
можливих шляхів вирішення проблем, які склалися за конкретних 
умов ведення бізнесу, застосування певної фізичної моделі чи 
фізичного інструментарію при розрахунку чи моделюванні поведінки 
гравців на ринку, пошуку нових шляхів та векторів економічного 
стратегічного партнерства, пошуку нового ефективного формату 
симбіозу фізичних методів та економічних проявів 

аналітична 
доповідь, 
дискусія, 

вирішення 
конкретних 

задач та 
ситуацій, PBL 

виконання 
індивідуальних
аналітично-

розрахункових 
робіт, Case 

study, 
презентація, 

дискурс, 
іспит. 

50% 

3.1 

4 автономність: здатність управляти складною технічною або 
професійною діяльністю чи проєктами, демонструвати спроможність 
нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у 
непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах, зокрема 
при: 
 

розробці заходів щодо забезпечення фінансової ефективності 
залученої інвестиції (реалізації інвестиційного проєкту), ведення 
операцій на сегментах фінансового ринку, при залученні кредитних 
ресурсів як на національному так і на міжнародному ринках; 
застосуванні / обґрунтуванні вибору тих чи інших фізичних моделей 
чи інструментів для аналізу, прогнозування економічних процесів; 

4.1 

4.2. рекомендацій та запропонованого комплексу зниження чи уникнення 
ризиків/втрат, що виникають у процесі провадження економічної 
діяльності  

4.3. розробці комплексу заходів валютного-фінансового регулювання, 
вибору типу операцій та характеру контракту, методів хеджування  
ризику при виконанні угодах, в т.ч. біржових (як на реальному 
фінансовому ринку так і віртуальному) на базі методів та методології 
фізики 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 
Результати навчання 

дисципліни (код) 

Програмні результати 
 навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

1
.7

 

1
.8

 

1
.9

 

1
.1

0
 

1
.1

1
 

1
.1

2
 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

2
.7

 

2
.8

 

2
.9

 

2
.1

0
 

2
.1

1
 

3
.1

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН-1 
Знати і розуміти сучасну 
фізику на рівні, 
достатньому для 
розв’язання складних 
спеціалізованих задач і 
практичних проблем 
прикладної фізики, 
прикладної економіки 

+ + + +  + + + + +  + + + + + +  + + + + + + + + + 

ПРН-2 

Застосовувати ефективні 
технології, інструменти та 
методи експерименталь-
ного дослідження 
властивостей речовин і 
матеріалів, включаючи 
наноматеріали, при 
розв’язанні практичних 
проблем прикладної 
фізики, методи розрахун-
ків при розв’язанні еконо-
мічних задач 

    +   + + + +       +   + +  + + + + 

ПРН-7 

Застосовувати фізичні, 
математичні та 
комп'ютерні моделі для 
дослідження фізичних 
явищ, економічних 
процесів, розробки 
приладів і наукоємних 
технологій 

   + + + +    +    + + + + +   +  + + + + 

ПРН-14 

Оцінювати фінансові, 
матеріальні та інші 
витрати, пов’язані з 
реалізацією проектів у 
сфері прикладної фізики, 
соціальні, екологічні та 
інші потенційні наслідки 
реалізації проектів 

 + + +  +      +  + +    + +   + + + + + 
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7. Схема формування оцінки:  

 
Контроль знань здійснюється за модульно - рейтинговою системою, яка передбачає 

дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки (20%) 
включає: презентацію (20%), глибинність методології у репрезентованому дослідженні (20%), 
здійсненність та узгодженість пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення 
методологічних проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%) 
включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), ідентифікація 
шляхів та методологія вирішення проблеми, яка виникла чи може виникнути (25%), окреслення 
шляхів вирішення специфічних (неординарних) проблем (25%).  

7.1. Форми оцінювання здобувачів: Семестрову кількість балів формують бали, 
отримані здобувачем у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем двох змістових модулів їх роботи 
під час лекційних і практичних занять та виконання індивідуальних дослідницько-аналітичних чи 
творчо-аналітичних робіт.  

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ 

Min. – 36 бали Mах. – 60 балів** 

Робота під час лекцій „2”  х  2 = 4* „3”  х  1 = 3* 

Робота під час практичних  „3”  х  3 = 9 „5”  х  4 = 20 

Виконання МКР „3”  х  1 = 3 „5”  х  1 = 5 

Виконання 
індивідуальних 
(дослідницько-
аналітичних) робіт 

Презентація (Оцінюється: 1. Змістовна 
частина. 2. Мультимедійна складова та  
3. Демонстрація) дослідницько-аналітичної 

роботи 

„9”  х  1 = 9*  „11”  х  1 = 11 

Тренінг – PBL: Презентація та захист дослідно-аналітичної чи 
творчо-аналітичної індивідуальної чи групової 
роботи, участь у дискусії, відповіді на запитання 

„12”  х  1 = 12* „21”  х  1 = 21* 

„3” – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент (60% від максимальної кіль кості балів). 
1 –  мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
6* - бали, які формують 80% оцінки, інші формують – 20% оцінки. 
** - бали, менші ніж зазначений мінімум до загальної оцінки не додаються 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті - 40 балів, 
мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної 
кількості балів, відведених на іспит). 

Здобувачі, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів до складання іспиту не допускаються. Рекомендований 
мінімум для допуску до іспиту – 38 балів. У випадку здачі іспиту при комісії, екзаменаційний білет 
містить теоретичні та ситуативні питання, розрахункові задачі, які охоплюють увесь перелік питань 
навчальної дисципліни, включаючи теми та питання самостійного вивчення. Інші ситуації, що 
можуть виникнути при виведенні підсумкової оцінки, порядок допуску чи недопуску до іспиту, 
регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка», затвердженим Вченою радою КНУ протоколом № 10 від 
07 травня 2018 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова кількість 
балів 

ПМК / Тренінг – PBL Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 24 12 24** 60 

Максимум 39 21 40 100 
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При цьому, кількість балів: 

• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);    

• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 
 

Шкала відповідності 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ  

 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

лекції практичні СР* 

Змістовий модуль 1.  ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЕКОНОФІЗИКИ 

Вступ. Еконофізика – нова галузь фізики 2 2 4 

Тема 1. Еконофізика: суть, специфіка, особливості, історія виникнення. 
Умови взаємодії економіки та фізики. 

2 2 4 

Тема 2. Механізм функціонування та інституційна архітектоніка 
світової економіки. 

4 2 5 

Тема 3. Глобалізація світового фінансового середовища. Фінансизація 
економічних процесів. Світові фінансові кризи 

4 2 6 

Тема 4. Фінансові ринки – об’єкт дослідження еконофізики.  2 4 6 

Тема 5.  Основи фінансової математики та фізичної економіки 2 2 4 
 

Змістовий модуль 2. ФІЗИЧНІ ПРОЯВИ ТА МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ 

Тема 6. Адаптивні інструменти еконофізики у проявах фінансової рівноваги. 2 2 5 

Тема 7. Базові моделі еконофізики 4 4 6 

Тема 8. Квантова економіка – химера, реальність, суть 2 2 4 

Тема 9. Рівняння термодинаміки та модель опціонного ціноутворення 
Блека-Шоулза 

2 2 5 

Тема 10. Метод Монте-Карло при розрахунку премії опціонів та оцінці 
ризиків інвестиційних проєктів 

2 2 5 

Тема 11. Майбутнє еконофізики як науки: проблеми та перспективи 
симбіозу й адаптивності економіки та фізики 

2 2 6 

 

Тренінг – PBL: Презентація та захист дослідно-аналітичної чи творчо-
аналітичної індивідуальної чи групової роботи, участь у 
дискусії, відповіді на запитання 

 2 

Усього: 30  30 60 

    * СР – самостійна робота,   

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Семінари – 30 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
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