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Резюме. Рассмотрены некоторые методологические вопросы математического 
моделирования в аспекте формирования научного мировоззрения студентов. 
 
Summary. Some methodological issues of mathematical modelling while shap-
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Дослідження та встановлення міжпредметних зв�язків між математич-

ними і професійно-орієнтованими економічними дисциплінами і шляхи їх 

реалізації є однією із актуальних проблем вищих закладів освіти взагалі та 

економічного спрямування зокрема. Про це свідчить той факт, що впро-

довж останнього десятиріччя різноманітні аспекти цього процесу стали 

об�єктом дослідження і активно обговорювались на Сьомому (1992 р.), на 

Восьмому (1996 р.) та Дев�ятому (2000 р.) Міжнародних конгресах з мате-

матичної освіти. Так, наприклад, згідно Протоколів Восьмого Міжнарод-

ного конгресу особливу увагу науковців різних держав світу привернули 

дидактичні проблеми пов�язані з навчанням прикладної математики, з навчан-

ням математичних дисциплін через їх практичні застосування та формування 

вмінь і навичок розв�язання реальних проблем засобами математики, тощо. 

�We are not coming here to show final results or closed theorems � but ways of 

progressing� [10] було підкреслено на пленарному засіданні конгресу, що спів-

звучно думкам багатьох дослідників освіти, які вважають, що математизація 

наукових знань значною мірою сприяє прогресу суспільства. 

Крім того, слід відзначити, що шляхи реалізації вищеозначеної про-

блеми не залишились поза увагою таких відомих науковців, методистів, 

викладачів, тощо як Мишкіса А.Д., Богомолова А.І., Вентцель Є.С., Гнеде-

нко Б.В., Канторович Л.В., Яглом І.М., Архангельського С.І. та інші, де © Нічуговська Л.І., 2003 
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питання встановлення інтеграційних зв�язків досліджується в контексті 

викладання математики переважно у вищих технічних закладах освіти. 

Так, наприклад, у роботах [1;2] розглядаються загальні науково-

методичні підходи до навчальної діяльності викладача вищої школи і про-

понуються можливі шляхи організації та управління навчально-

пізнавальною діяльністю студентів, причому особлива увага звертається на 

шляхи реалізації міжпредметних зв�язків та на зв�язок математики із про-

фесійно-орієнтованими дисциплінами.  

При цьому звертається особлива увага на пропедевтичне вивчення ди-

сципліни; виявлення її внутрішньопредметних закономірностей; можли-

вість застосування алгоритмічних підходів; розв�язання типових задач ди-

сципліни; фізичну та математичну постановку проблеми, аналіз одержаних 

чисельних результатів, висновки технічного характеру. 

Особливий інтерес викликає аналіз впливу міжпредметних зв�язків на 

процес навчання, який розглядається в роботі В. Максимової. Доводиться, 

що їх систематизоване та цілеспрямоване здійснення виступає як один із 

дидактичних принципів організації навчально-пізнавальної діяльності осо-

бистості [4]. Реалізація цього дидактичного принципу, особливо його ор-

ганізаційно-методичної частини, доцільна у практичній діяльності викла-

дачів вищих закладів освіти. Можна очікувати, що його використання буде 

сприяти більш активній інтеграції математичних та спеціальних дисцип-

лін, формуючи при цьому цілісну критичну масу різноманітних знань не-

обхідних майбутньому фахівцю в практичній діяльності. 

Аналіз інших робіт підтверджує інтерес дослідників до даної теми, 

який виявляється не тільки в загальних пропозиціях стосовно шляхів реа-

лізації міжпредметних зв�язків математичних та спеціальних дисциплін в 

технічних вузах, а й в деяких конкретних методичних рекомендаціях, 

пов�язаних з удосконаленням робочих програм як математичного, так і 

спеціального технічного та загальноосвітнього циклів.  
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Проблема встановлення міжпредметних зв�язків між математичними 

та професійно-орієнтованими і спеціальними дисциплінами в економічно-

му вузі також почала викликати інтерес у науковців-методистів, виклада-

чів, тощо. Це підтверджується виконанням наукових досліджень даної 

проблеми і захистом відповідних кандидатських та докторських дисерта-

цій [3; 5; 7; 8]. Хоча слід відзначити, що найбільш повне відображення ре-

алізації міжпредметних зв�язків можна знайти в підручниках: Колема-

ев В.Н. �Математическая экономика�; Солодовников А.С., Бабайцев В.А. 

�Математика в экономике� та ін. 

Проведений аналіз виявляє одну особливість, яка полягає в тому, що 

незважаючи на різноманітність представлених рекомендацій науковців в 

них не спостерігається цілісна концепція організації і управління інтегра-

ційним процесом навчання математичним та професійно-орієнтованим ди-

сциплінам, взагалі, і студентів економічних та менеджерських спеціально-

стей вищого закладу освіти зокрема. 

Розглянемо можливі шляхи розв�язання зазначених методичних про-

блем стосовно економічних та менеджерських спеціальностей вищого за-

кладу освіти. 

Зауважимо, що дослідження вищезазначеної проблеми в ПУСКУ по-

чалося ще у 1980 році і продовжується до цього часу. До 1991 року згідно 

�Робочих планів� підготовки спеціалістів (наприклад, за спеціальностями 

�Економіка торгівлі�, �Економіка і організація заготівлі продуктів в сіль-

ському господарстві� та ін.) цикл математичних дисциплін, що складався 

із �Вищої математики�, �Теорії ймовірностей та математичної статистики�, 

�Математичного програмування� вивчався протягом перших чотирьох се-

местрів і завершувався в п�ятому семестрі курсом �Економіко-математичні 

методи і моделі в плануванні� (ЕМММ). Саме остання дисципліна відігра-

вала роль інтегратора математичних знань із професійно-орієнтованими та 

спеціальними дисциплінами. Звернемо увагу, що ЕМММ вивчалась студе-
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нтами економічних спеціальностей вже на третьому курсі, тобто тоді, коли 

вони ознайомились із загальноосвітніми та професійно-орієнтованими ди-

сциплінами. Встановлення міжпредметних зв�язків в цьому випадку носи-

ло природний характер, бо логічно вписувалось в систему уже одержаних 

студентами економічних знань, демонструючи при цьому універсальність 

математичного моделювання як важливого інструменту наукового пізнан-

ня явищ і процесів. 

Результатом вивчення курсу були знання студентів відносно можли-

востей економетричних методів і моделей в аналізі та прогнозуванні дина-

міки різноманітних економічних процесів. Особлива увага приділялась 

найбільш поширеним в практичній діяльності економіста моделям міжга-

лузевого балансу, економіко-статистичним моделям аналізу і планування 

діяльності підприємств та організацій, що базуються на положеннях теорії 

масового обслуговування; сітковому плануванню економічних процесів і 

комплексів робіт за часом та за ресурсами; найпростішим методам управ-

ління запасами тощо. 

Крім того, студенти оволодівали вміннями використовувати економіко-

математичні методи для прогнозування, наприклад, попиту споживачів на 

певний товар тощо, знаходити та аналізувати оптимальні рішення на основі 

практичних проблем споживчої кооперації із використанням ЕОМ тощо. 

Причому, удосконалення та поглиблення одержаних знань, навичок та 

умінь студентів здійснювалось при виконанні індивідуальних лаборатор-

них робіт, пов�язаних із завданнями практичної діяльності споживчої коо-

перації. Тематика деяких із них була, наприклад, наступною: 

Лабораторна робота №1 � 4год. 

Аналіз та прогнозування однофакторної залежності між показниками за-

готівельної діяльності споживчої кооперації (заготівельного обсягу від ви-

трат; заготівельного обсягу від кількості заготівельних пунктів тощо). Пере-

вірка значущості коефіцієнта кореляції та адекватності побудованої економі-
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ко-математичної моделі. Розрахунок та побудова зони прогнозованих значень 

перспективної динаміки досліджуваного економічного показника. 

Зауважимо, що тематика лабораторних робіт охоплювала практично всі 

сфери діяльності споживчої кооперації, де необхідно використання мате-

матичних моделей для обґрунтування управлінських рішень у даній системі.  

Отже, звернемо увагу на наступні особливості: 

� математичні дисципліни студентами економічних спеціальностей 

вивчались протягом п�яти семестрів; 

� цикл математичних дисциплін завершувався курсом �Економіко-

математичні методи і моделі в плануванні�; 

� студенти мали уявлення про закони функціонування економічних 

систем на рівні вивчення професійно-орієнтованих економічних дисциплін; 

� студенти економічних факультетів уже володіли достатніми навич-

ками роботи з комп�ютером на рівні користувача; 

� дипломні роботи випускників економічних спеціальностей в 

обов�язковому порядку повинні були містити економіко-математичне об-

ґрунтування запропонованих пропозицій. 

Таким чином, можна стверджувати, що при подібній організації на-

вчального процесу зберігалась: 

� природна цілісність циклу математичних дисциплін: від фундамен-

тальної основи класичного курсу вищої математики � до теорії ймовірнос-

тей і математичної статистики з її прикладним аспектом та математичного 

програмування, що є підґрунтям прикладного курсу з економіко-

математичних методів і моделей; 

� неперервність математичної освіти та її доцільність, універсаль-

ність математичного інструментарію; 

� можливість демонстрації інтеграційних зв�язків математики із 

професійно-орієнтованими і спеціальними економічними дисциплінами та 

їх конкретними реалізаціями. 
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Але не зважаючи на очевидну доцільність організації процесу навчання 

математичним дисциплінам студентів економічних спеціальностей вищого 

закладу освіти, в 90-ті роки відбулося його реформування, яке полягало в то-

му, що із циклу математичних дисциплін вилучено курс �ЕМММ�, який 

трансформовано в дисципліну �Економетрія� і передано іншій кафедрі.     А 

дисципліни �Вища математика�, �Теорія ймовірностей і математична статис-

тика�, �Математичне програмування� утворили курс �Математика для еко-

номістів�, який реалізовується у трьох семестрах як для бакалаврів і спеціалі-

стів з економіки та підприємницької діяльності, так і для інших спеціальнос-

тей економічного спрямування. У зв�язку з цим слід відзначити, що актуаль-

ність організаційно-методичних зв�язків навчання математичним дисциплі-

нам і математичному моделюванню, з вивченням професійно-орієнтованих і 

спеціальних економічних дисциплін набула ще більшої проблематичності в 

силу того, що за дуже короткий термін необхідно: 

� забезпечити математичну базу знань (математико-статистичні ме-

тоди аналізу, різноманітні обчислювальні алгоритми, застосування мате-

матичних моделей, оптимізаційних методів тощо); 

� сформувати критичне мислення як здатність особистості розпізна-

ти проблему, ідентифікувати її, і застосувавши математичний апарат аналі-

зу, визначити можливі підходи до її розв�язання, знаходячи при цьому  оп-

тимальне рішення та чітко обґрунтовуючи свій вибір; 

� закріпити навички та вміння самостійної роботи в одержанні необ-

хідної математичної інформації для індивідуального банку необхідних ма-

тематичних процедур, згідно особистих уподобань студентів та специфіч-

них особливостей економічних спеціальностей (�Економіка підприємства�, 

�Фінанси�, �Облік і аудит�, �Маркетинг� та ін); 

� створити позитивний емоційний фон та атмосферу доброзичливого 

співробітництва тандему �Викладач-Студент� з обов�язковою орієнтацією 
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на успіх для кожного студента в навчальному процесі з відповідною сти-

муляцією їх пізнавальної активності. 

Слід відзначити, що реальне здійснення інтеграційних зв�язків мож-

ливе за умови урахування потреб професійно-орієнтованих та спеціальних 

дисциплін в математичному інструментарію, який може бути використа-

ний як метод аналізу реальних економічних явищ і процесів.    Спеціальна 

література для студентів економічних та менеджерських спеціальностей 

вищих закладів освіти, як державна так і закордонна, наприклад [6; 9], міс-

тить значний математичний інструментарій, який допомагає економістам 

оцінити макромаркетингове середовище фірми шляхом математичного 

прогнозування на основі побудови репрезентативних вибірок, тощо та 

прийняти відповідне управлінське рішення. Але в цьому випадку постає 

ще одна проблема, яка полягає в тому, що викладачам кафедри вищої ма-

тематики необхідно постійно підвищувати свою професійну компетент-

ність ніби у двох напрямках: розширювати науковий рівень індивідуальної 

математичної освіти, як науковців, педагогів, методистів, а також оволоді-

вати суттю економічних дисциплін на рівні розуміння змісту їх базисних 

понять та принципів, наявністю зв�язків і взаємозалежностей між економі-

чними чинниками як на мікро-, так і на макрорівні.  

Звернемо увагу, що навчальним планом ПУСКУ не передбачено пара-

лельне вивчення студентами економічних та менеджерських спе-

ціальностей дисциплін математичного циклу та економічних дисциплін. 

Отже для встановлення міжпредметних зв�язків між фундаменталь-

ними та спеціальними дисциплінами економічного фаху доцільні наступні 

заходи, а саме: 

1. Створити глосарій найбільш вживаних економічних термінів, по-

нять тощо, в контексті потреб математичних дисциплін в необхідності 

оперування загальноприйнятою економічною термінологією та розуміння 

їх економічної суті студентами-першокурсниками. 
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Наприклад, економісти використовують такі поняття, як �попит�, 

�пропозиція�, �прибуток�, �затрати� тощо, які широко застосовуються в 

задачах математичного програмування. 

2. Відібрати сукупність математичних понять із відповідних курсів 

математичних дисциплін, для яких можна дати ще й економічну інтерпре-

тацію. Так, при вивченні похідної функції традиційно акцентується увага 

на її механічному та геометричному змісті і в цьому контексті розглядаєть-

ся її застосування. При цьому, поза увагою залишаються інші її можливос-

ті, наприклад, економічні (знаходження маргінальної вартості виробницт-

ва, маргінального доходу, еластичності попиту тощо). 

3. Виділити математичні моделі, які можна адаптувати до аналізу та 

розв�язання типових економічних проблем.  

Відзначимо, що існує два абсолютно різних рівні аналізу � макро- та 

мікрорівень. Метою макроекономічного аналізу є прогноз основних показ-

ників, що характеризують розвиток народногосподарських систем, вияв-

лення певних диспропорцій, що намічаються тощо. На основі макро- та мі-

кроаналізів фахівець економічного профілю може вивести закони, що сто-

суються поведінки економічної системи та її складових.  

Наприклад, вивчення розділу �Функції декількох змінних� доцільно 

поєднати із знайомством в першому наближенні з макроекономічними ви-

робничими функціями, які відображають залежність результатів виробни-

цтва від витрат ресурсів. 

Як правило, в макроекономічних моделях факторами виробництва 

(ресурсами) виступають виробничі фонди (капітал) Ф та реальна праця 

людей, зайнятих у цій сфері Р, результат взаємодії яких виражається у ве-

личині випуску продукції. 
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Отже, макроекономічна модель економіки може бути представлена 

виробничою функцією у вигляді  

);( РФfx = ,     (1) 

яку можна розглядати як функцію від двох змінних і застосовувати до неї 

типові алгоритми дослідження функції на екстремум, поєднуючи її з еко-

номічною інтерпретацією, а саме: 

а) відсутність одного із ресурсів робить виробництво неможливим, 

отже      000 ==== )Р;Ф(f)Р;Ф(f , 

б) логічно припустити, що при зростанні ресурсів випуск продукції 

збільшується, тому   0та0 >
∂
∂>

∂
∂

Р
f

Ф
f ,  

в) при збільшенні ресурсів спостерігається тенденція зменшення ди-

наміки випуску продукції, що математично можна виразити як 

0та0 2
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2
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г) при необмеженому збільшенні одного із ресурсів випуск продукції 

необмежено зростає, тобто    +∞=∞+=+∞ );();( ФfPf . 

Як типовий приклад виробничої функції можна розглянути відому 

функцію Кобба-Дугласа            

0;0де, 2121 >>⋅⋅= αααα РФAx    (2) 

При цьому можна проаналізувати її належність до неокласичних функ-

цій та дати економічну інтерпретацію її параметрам, тобто продемонструвати 

математичні аспекти в макроекономічному аналізі економічних процесів. 

Мікроекономічний аналіз вивчає певні економічні пропорції в межах 

окремої ланки виробництва чи окремого підприємства (наприклад, спів-

відношення між виробництвом продукції і використанням сировини, мате-

ріалів, устаткування тощо). 

Аналіз відповідних економічних показників (обсяг виробництва про-

дукції та його рентабельність, рівень прибутку для конкретної компанії, 
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чисельність зайнятих у даній галузі тощо, та прогнозування їх динаміки 

потребують математичного інструментарію і надають можливість побуду-

вати математичні моделі поведінки виробників, споживачів певного 

продукту та моделі їх взаємодії. Саме в цьому аспекті і зростають рейтинги 

математичних курсів � �Теорія ймовірностей і математична статистика� та 

�Математичне програмування�, які можуть бути максимально адаптовани-

ми до потреб мікроекономічного аналізу. 

4. Розробити та активно проваджувати в процес навчання математичним 

дисциплінам студентів економічного фаху комплекс диференційованих за-

вдань, серед яких чільне місце посідають задачі прикладного змісту, ситуа-

ційні та емпіричні завдання, задачі з комп�ютерною реалізацією тощо. 

Слід відзначити, що запропоновані підходи до розв�язання проблеми 

інтеграції, далеко не вичерпують всіх можливих шляхів її здійснення. В 

той же час вони створюють підґрунтя для реалізації міжпредметних 

зв�язків саме в економічному вузі, при якій  

− стимулюється пізнавальна активність студентської аудиторії 

переходом на різні рівні застосування математичних знань шляхом руху 

від абстрактного мислення до конкретних дій; 

− забезпечується соціально-необхідний мінімум систематизованих 

математичних знань як основа формування сучасного рівня економічного 

мислення студентів, майбутніх фахівців економічного спрямування; 

− виробляються навички та уміння математико-статистичного ана-

лізу оцінки впливу соціально-економічних чинників на ефективність під-

приємницької діяльності; 

− надаються можливості кожному студенту започатковувати індиві-

дуальний банк типових виробничих ситуацій, пов�язаних з майбутньою 

професійною діяльністю, аналіз яких передбачає застосування математич-

них методів і моделей. 
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Резюме. В статье рассматриваются возможные пути установления меж-
предметных связей между математическими и профессионально-
ориентированными дисциплинами в экономическом вузе. 
 
Summary. The article deals with the application of the mathematics in the context of 
various disciplines across the curriculum of the economic department student. 
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