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На порозі нового тисячоліття наша держава почала перехід до ринко-

вої економіки і зустрілась з проблемами, які до цього часу не ставились ні 

перед суспільством взагалі, ні перед системою економічної освіти зокрема. 

Автори «Концепції неперервної освіти з економіки» підкреслюють, 

що економіка є найважливішою компонентою соціального середовища, йо-

го опорним стрижнем, специфічним простором, в якому перебуває людина 

як соціальна істота, яка своїми певними діями одночасно створює середо-

вище і користується ним. В зв’язку з цим і виникла «необхідність науково-

го пізнання економічних відносин в усій їх складності та різноманітності 

як сфери професійної діяльності, як галузі науки, як навчальної дисциплі-

ни» [1, с.2]. Тому головним завданням спеціалістів економічного фаху слід 

вважати вивчення та оцінку ефективності господарювання на різних рівнях 

ієрархічної системи управління, економічне регулювання виробничих, ро-

зподільчих та обмінних процесів у суспільстві, створення умов для пода-

льшого зростання добробуту нації. 

Як писав Дж.М. Кейнс, «…економічна теорія не є набором вже гото-

вих рекомендацій, що використовується безпосередньо в економічній полі-

тиці. Вона є скоріше методом, аніж вченням, технікою мислення, допома-

гаючи тому, хто володіє нею, дійти правильних висновків» [2, с.23]. Отже, 

перш за все, перед вищими закладами освіти економічного профілю постає 

проблема розвитку економічного мислення студентів, майбутніх фахівців, 

суть якого визначається наступними положеннями: 

 вся система сучасних уявлень про предмет і мету економічної освіти 

полягає в розумінні, що сукупність матеріальних потреб суспільства 

перевищує виробничі можливості природних ресурсів навколишнього 
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середовища, і тому виникає проблема вибору раціональної поведінки 

кожним членом суспільства; 

 цілісне уявлення про економіку як систему досягається оволодінням кате-

горіальним апаратом, фундаментальними економічними поняттями та 

механізмами їх взаємодії, які дозволяють одержати інформацію про соці-

альне середовище та його поведінку, озброює суспільство правилами ри-

нкових ігор та прийняттям раціональних рішень при співставленні сукуп-

них затрат та прибутку в підприємницькій діяльності; 

 фінанси – основа ринкових відносин і тому більшість населення почи-

нає усвідомлювати, що підприємницький успіх – це не тільки старто-

вий капітал і свобода вибору виду діяльності, а й наявність нестандарт-

ної підприємницької ідеї, яку може генерувати тільки творча особис-

тість з високим рівнем відповідальності і якій добре знайомі правила 

економічних дій в ринкових умовах. 

Враховуючи, що нашому суспільству взагалі притаманний «економіч-

ний романтизм, густо замішаний на економічній малограмотності» [3, с.27], 

особливу актуальність набуває переорієнтація консервативно-традиційної 

економічної поведінки студента в напрямку розвитку ініціативності, самос-

тійності, прагматичності, працьовитості та інших якостей, основою яких є 

економічне мислення. Це вимагає необхідності формування у студентів стра-

тегії раціонального мислення і закріплення його на рівні поведінки. 

У зв’язку з цим, особлива роль у формуванні раціонального мислення 

студентів економічних спеціальностей вищого закладу освіти відводиться ма-

тематичним дисциплінам, що вивчаються у курсі «Математика для економіс-

тів». Передумовою подібного висновку може слугувати те, що багато сучасних 

психологів розглядають математичні операції, як «вищий рівень операціона-

льної системи в мисленні» [4, с.129]. Операціональність, можливість забезпе-

чення того чи іншого теоретичного поняття числовою оцінкою завжди цінува-

лась дуже високо і тому постановка різноманітних (навчальних, науково-
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дослідницьких, пошуково-практичних та ін.) проблем та оцінка результатів 

дослідження вимагала застосування адекватних математичних знань. 

Зрозуміло, що вивчення математики само по собі не може замінити 

впливу базових навчальних дисциплін економічного циклу на рівень фор-

мування економічного мислення, але її застосування в комплексі з іншими 

дисциплінами необхідне для розвитку інтелекту і, зокрема, може служити 

базою у використанні математичних засобів і методичних прийомів для 

більш чіткого і лаконічного опису досліджуваних об’єктів; у наданні мож-

ливостей, шляхом математичного моделювання, звести дослідження нема-

тематичного об’єкту до розв’язання математичної задачі і, користуючись 

універсальним математичним апаратом, одержати не тільки кількісну, а й 

якісну інформацію про досліджуваний об’єкт. Оскільки, одна і та ж мате-

матична структура (математична модель) може мати різну інтерпретацію в 

різноманітних сферах знань, цей факт надає реальну можливість узагаль-

нювати різного роду знання і виробляти методичні вміння, які в свою чер-

гу будуть сприяти формуванню раціонального мислення. 

Крім того, математичне моделювання можна вважати філософським осми-

сленням системи загальнометодологічних закономірностей, які розкривають 

взаємопроникнення математики в економіку та, навпаки, з метою формування у 

студентів економічного способу мислення як основи мотиваційного механізму 

раціональної поведінки майбутнього спеціаліста за умов ринку. 

Серед нормативних фундаментальних загальноосвітніх дисциплін 

вищого закладу освіти економічного профілю  особливої уваги потребують 

такі, як: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статис-

тика», «Математичне програмування» (для деяких спеціальностей замінено 

курсом «Дослідження операцій»), які забезпечують студентів основами 

універсального математичного апарату, необхідного для розв’язання тео-

ретичних і практичних задач економіки; виробляють навички математич-

ного дослідження прикладних задач, наприклад, шляхом побудови еконо-
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міко-математичних моделей на мікро- та макрорівнях з використанням 

елементів дисперсійного та регресійного аналізів; орієнтують на вивчення 

в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основних ме-

тодів знаходження екстремуму функції на множині допустимих варіантів у 

широкому спектрі теоретико-економічних та практичних проблем на всіх 

рівнях ієрархії управління; створюють основу для викладання професійно-

орієнтованих та фундаментальних економічних дисциплін – макроеконо-

міки, мікроекономіки, статистики, економічного аналізу, економічного ри-

зику та методів його вимірювання, фінансів підприємства, інформатики та 

комп’ютерної техніки, економетрії та ін. 

Таким чином, в системі економічної освіти у вищому навчальному за-

кладі можна констатувати потреби зростання ролі і рівня математичної пі-

дготовки взагалі і математичного моделювання, зокрема як наукового ме-

тоду оволодівання спеціальними знаннями та логікою економічного мис-

лення на рівні бакалаврів, спеціалістів, магістрів, які необхідні фахівцю 

економічного профілю для ефективної праці на підприємстві, в фірмі, 

установі чи закладі або для продовження освіти. 

Однак, для практичного оволодівання методологією математичного 

моделювання, як невід’ємною складовою математичної освіти студентів 

економічних спеціальностей, важливі певні умови: початкова математична 

підготовка студентів; ступінь володіння ПЕОМ; їх відношення до матема-

тики та інтерес до майбутньої професії з орієнтацією на певну галузь еко-

номіки; час, відведений для неї навчальною програмою дисципліни; нау-

кове обґрунтування місця математичного моделювання в структурі мате-

матичних дисциплін та його методичне забезпечення тощо. 

Враховуючи ці умови, сформулюємо завдання математичного моде-

лювання як специфічної компоненти навчальної дисципліни «Математика 

для економістів». 
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Перш за все, це завдання методологічного обґрунтування необхідності 

і корисності застосування математичного інструментарію в економічних 

дослідженнях і практичній діяльності, а також завдання усвідомлення пре-

дмету та спеціальних методів математичного моделювання в контексті ма-

тематики як науки і її прикладних аспектів. 

Наступними мають бути завдання демонстрації особливостей еконо-

міко-математичних та математико-економічних інтерпретацій, що консти-

туюють математико-економічні знання та вміння студентів. При цьому 

особливу увагу слід приділити психологічній адаптації студентів до цих 

інтерпретацій введенням та уточненням понятійного економічного словни-

ка і вибором необхідного мінімуму математичних засобів, які в першому 

наближенні достатні для сприймання економічних та математичних взаєм-

них відображень, і на яких базується більш складний математико-

економічний апарат моделювання. 

Нарешті, необхідно систематизувати математичні методи та економі-

ко-математичні моделі, виходячи із загальних задач або сфер діяльності 

економістів, які обов’язкові в кожній економічній галузі і розв’язання яких 

професійно важливо для спеціальності бакалавра з економіки та підприєм-

ництва. Це задачі економічного аналізу, економічного прогнозу та управ-

ління за допомогою математичного моделювання. Вони не в однаковій мірі 

застосовуються різними фахівцями економічного профілю. Перевага від-

дана задачам математико-економічного аналізу, для яких уже напрацьова-

ний значний за обсягом і застосуванням методичний інструментарій та ме-

тодологія прогнозування динаміки економічних показників [6]. 

В той же час завдання управління успішно реалізуються впроваджен-

ням експериментів на ЕОМ з математичними моделями, які з певним сту-

пенем достовірності описують закономірності функціонування реальних 

систем і об’єктів з урахуванням їх особливостей, таких як: 
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 емерджентність, тобто «... наявність в економічній системі таких влас-

тивостей, які не характерні ні одній складовій системі елементів і розг-

лядаються окремо, поза системою. Емерджентність є результат виник-

нення між елементами системи синергетичних зв’язків, які забезпечу-

ють збільшення загального ефекту до величини більшої, ніж сума ефе-

ктів елементів системи, що діють порізно» [5, с. 10]; 

 динамічність економічних процесів, що обумовлюють зміну структури 

та варіацію параметрів під впливом зовнішніх факторів; 

 випадковий характер та невизначеність шляхів розвитку економічних 

явищ та процесів, їх масовість; 

 висока інерційність та помірна адаптація економічної системи до кар-

динальних структурних перебудов. 

Діапазон застосування імітаційного моделювання надзвичайно високий 

у зв’язку з можливостями варіації параметрів і факторів моделі без будь-яких 

обмежень на їх значення, адаптації до появи нової інформації, аналізу промі-

жних результатів та необхідного корегування управляючих параметрів, вра-

хування стохастичного характеру досліджуваних процесів від прогнозування 

розвитку національної економіки до розробки і впровадження інформаційних 

систем управління, від дослідження впливу результатів функціонування май-

бутніх виробництв на екологію навколишнього середовища до машинного 

моделювання в автоматизованих навчальних системах тощо. 

З метою визначення відносної цінності математичних методів в щоденній 

науковій роботі було опитано велику групу дійсних членів Американського то-

вариства в галузі дослідження операцій. В результаті обробки індивідуальних 

опитувань встановлено, що найвищий рейтинг мають методи теорії ймовірнос-

тей (0,182), математико-економічного аналізу (0,150) та машинної імітації 

(0,143). Інші методи мають нижчі рейтинги [7, с.8] (див. табл. 1). 
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Таблиця 1. Застосування методів дослідження операцій в науковій роботі 

№ п/п Методи  Відносна цінність 

1.  Теорія ймовірностей (і статистичні оцінки) 0,182 

2.  Математико-економічний аналіз (і оцінка 

ефективності витрат) 
0,150 

3.  Машинна імітація 0,143 

4.  Лінійне програмування 0,120 

5.  Управління запасами 0,097 

6.  Масове обслуговування (теорія черг) 0,085 

7.  Сіткові методи (упорядкування операцій) 0,072 

8.  Моделі заміни 0,042 

9.  Теорія ігор 0,040 

10.  Динамічне програмування 0,031 

11.  Методи пошуку 0,020 

12.  Нелінійне програмування 0,018 

 Разом 1,000 

Перелік математичних методів, відображений в таблиці 1, повністю спів-

падає з відповідними темами того чи іншого курсу згідно державної програми 

з математики для спеціальності  – бакалавр з економіки і підприємництва. 

Наведемо деякі типові приклади економічних проблем, які доцільно 

розв’язувати, використовуючи методи та моделі математичного моделю-

вання. Це задачі оптимальної організації технологічного процесу; оптима-

льного використання ресурсів виробництва, визначення оптимальних кор-

мових раціонів; оптимізація структури портфеля, сформованого з цінних 

паперів; транспортні задачі; задачі про асортимент продукції та ін. Крім 

того, це моделювання і оптимізація ризику, тобто прийняття раціональних 

рішень в умовах ризику та невизначеності економічних ситуацій тощо. 
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Наприклад, економічна постановка задачі про асортимент продукції 

може мати такий вигляд. 

Фірма випускає три види продукції. В процесі виробництва викорис-

товуються три технологічні операції. Інформація про тривалість технологі-

чних операцій при виготовленні одного виробу кожного виду продукції 

представлена наступною схемою: 

В зв’язку з тим, що технологічні операції використовуються фірмою і 

для інших виробничих цілей, фонд робочого часу, протягом яких 

технологічні операції І, ІІ, ІІІ можуть бути використані для виробництва 

продукції, обмежений наступними граничними значеннями (за добу): 

для І операції – d1 хвил., 

для ІІ операції – d2 хвил., 

для ІІІ операції – d3 хвил. 

На основі маркетингових досліджень попиту на вироблену продукцію 

очікуваний прибуток від реалізації одного виробу І, ІІ та ІІІ виду становить 

321 i  , (грн.) відповідно. Який асортимент продукції, виробленої про-

тягом доби, найбільш вигідний фірмі? 

Для побудови математичної моделі ідентифікуємо змінні. Нехай х1 – 

кількість виробів і-ого виду, і = 1, 2, 3. 

При використанні цих позначень математична модель задачі прийме 

вигляд: 

Знайти найбільше значення функції  

332211 xxxZ   (величина прибутку за добу) 
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а1 хвил/вир. 

а2 хвил/вир. 

а3 хвил/вир. 

b1 хвил/вир. 

b3 хвил/вир. 

c2 хвил/вир. 

c1 хвил/вир. виріб І виду 

виріб ІІ виду 

виріб ІІІ виду В
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при обмеженнях 





















32313

3212

1312111

2

:ІIIоперації для

:ІIоперації для

:Іоперації для

dxbxa

dxcxa

dxcxbxa

 

3210 ,,i,xi   

Отже, одержана типова задача лінійного програмування, оптимальний 

план якої може бути знайдено симплексним методом. 

Слід зауважити, що побудовану математичну модель можна ефективно 

використовувати для подальшого економічного аналізу. Для цього необхідно 

сформулювати подвійну задачу та знайти її оптимальний план; знайти інтер-

вал сталості подвійних оцінок по відношенню до динаміки тривалості техно-

логічних операцій кожного типу; виявити границі варіації величини прибутку 

впродовж доби, що визначається оптимальним планом випуску продукції при 

різноманітних варіантах використання технологічних операцій тощо. 

Таким чином, можна констатувати, що математичні моделі та методи 

займають значне місце в практиці економічних досліджень, що ще раз під-

креслює необхідність посилення глибини та фундаментальності знань вза-

галі і математичних, зокрема, та потребує розробки стратегії і тактики на-

вчання фундаментальним дисциплінам, вдосконалення їх змісту на засадах 

національної концепції ступеневої економічної освіти вищих навчальних 

закладів на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра. 
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Резюме. Рассматривается роль математического моделирования как неотъ-

емлемой компоненты математической подготовки студентов в контексте 

экономического образования. 

 

Summary. The problems of mathematical modeling as an inseparable compo-

nent of students of mathematical training in the context of economic education. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 

Н.В.Ванжа, аспирант 

Полтавский кооперативный институт, кафедра физики и математики 

 

Переход Украины к рыночным отношениям обуславливает повышение 

роли и значения экономического образования в решении серьезных проблем 

настоящего времени. Преподаватели вузов экономического профиля из все-

го арсенала форм и методов преподавания должны выбирать такие, которые 

способствуют формированию у студентов профессионально необходимых 

качеств, таких как инициативность, предприимчивость, творческий подход 

к решению производственных задач, стремление экспериментировать, уме-

ние разумно рисковать и др. Наиболее успешно такие качества развиваются 

у учащихся в процессе активной самостоятельной учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов является существенным резервом повы-

шения эффективности подготовки специалистов. 

В научно-методической литературе даются различные определения 

понятия «самостоятельная работа студентов». Мы рассматриваем ее с од-

ной стороны как форму обучения, а с другой  как деятельность учащихся 

по приобретению и применению умений, знаний и навыков без непосред-

ственного участия преподавателя. 

В педагогике существуют разнообразные классификации видов само-

стоятельной работы учащихся. По месту выполнения действий она делится 

на аудиторную и внеаудиторную, По организационным формам самостоя-

тельную работу можно разделить на: 


