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Згідно з �Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні�, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України №65 від 20 січня 1998 р. набуває 

важливості відповідність сформованих у випускника вищого навчального 

закладу соціально і професійно важливих знань, умінь і навичок новим 

вимогам ринку праці. Відповідно до статті 15 Закону України �Про освіту� 

головною метою освіти повинен бути �... всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, 

розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, 

формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору ...�. Тому 

результат освітянської діяльності очікується не тільки у вигляді певної 

компетенції випускника ВНЗ � у, а також у запланованих змінах світогляду 

особи, її громадянської свідомості, стилю мислення, рівня культури. 

За часи ринкових перетворень в океані економічної свободи 

захлинулися і пішли на дно цілі покоління українських бізнесменів. Але, 

дуже часто масштабний результат у економічній діяльності отримували 

інтелектуали: математики, фізики, програмісти. На наш погляд, це 

зрозуміло, бо успіх у професійній або підприємницькій діяльності у 

чималій мірі залежить від рівня розвитку соціоекономічної культури 

людини, яка складається не тільки з глибоких фундаментальних знань 

класичних наук і соціально-економічних теорій, а, крім того, здатності 

розмірковувати, відчувати потужності множин, вести розрахунки. 

Рахувати сьогодні, звичайно, вміють, всі. Але цей рахунок дуже часто 

обмежується вмінням виконувати арифметичні перетворення. Коли ж 

справа доходить до застосування математичних знань і умінь, що пов�язані 

з відсотковими нарахуваннями або рекурентними послідовностями, 

ерудиція багатьох людей дає збій. Автор може навести численні приклади, 

коли поважні співробітники податкових установ, бухгалтерій, банків на 

вступних екзаменах в університет на профільні спеціальності відчували 

труднощі з оперуванням поняттям відсотку від числа, з розрахунками 
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початкових виплат із заданими кінцевими виплатами, кредитних операцій 

тощо. Між тим, комерційні розрахунки сьогодні не обмежуються 

елементарною математикою. Розрахунки, що пов�язані з кредитними 

операціями, роботою на біржі та з аналізом банківських потоків платежів, 

прогнозуванням і ризиком, не вкладаються в елементарну арифметику. І 

справа тут не тільки в умінні правильно побудувати колонки цифр. 

Сучасна економіка вимагає нового мислення, що базується чималою мірою 

на спеціальних економіко-математичних методах, прийомах. 

Відшкодування, прибуток, податок, позика, дивіденд, рентабельність � усі 

ці поняття, крім економічного, мають також і математичний сенс. Життя 

ставить усе нові й нові проблеми, «для розв�язання яких необхідно 

залучати �вельми високу математику� [3, 7]. Математика � мова, якою 

сьогодні говорить будь-яка природнича і більшість суспільних наук. 

Сучасна економіка, фізика, хімія, соціологія не можуть обійтися без 

математики. Останнім часом математика щільно увійшла і в такі науки, як 

правознавство, екологія, психологія, мовознавство. Сповнюються слова 

великого французького вченого, засновника раціоналізму Рене Декарта 

(1596-1650): �Будь які дослідження, що спрямовані на вивчення порядку й 

міри, допомагають математичному мисленню і навпаки�. 

Зауважимо, що серед інших соціальних наук саме економіка більш за 

все застосовує математичні методи. Інтегрування економіки і математики 

безумовно збагачує економічну науку, озброює її інструментами 

розрахунків, прогнозів, оцінок. Математика у свою чергу одержує стимул 

розвитку через відкриття нових областей застосування до різноманітних 

економічних і фінансових задач. Наприклад, в останні роки суттєво 

розвинулися ймовірнісно-статистичні ідеї і методи прикладного числення 

при аналізі фінансово-ринкового ризику. Класичними працями з 

фінансової математики стали чудові роботи Х. Марковица (H. Markowitz) і 

Д. Тобина (D. Tobin), за які їхні автори згодом одержали Нобелівські 
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премії. Подальший розвиток ця теорія одержала у роботах Х. Вериана, 

Т. Уотшема, Л. Паррамоу, К. Аукенталера і інших учених. 

Провідні російські й українські математики (переважно фахівці з 

теорії ймовірностей і математичної статистики) останнім часом проводять 

активні розробки у сфері фінансового й актуарного аналізу. Так у 

дослідженнях провідних російських математиків О. Мельникова, 

А. Первозванського, Е. Четиркина вивчаються питання стохастичного 

аналізу у моделях фінансових ризиків, що функціонують в умовах 

недетермінованості, концепції стохастичної фінансової математики, 

досліджуються можливості застосування до різноманітних розрахунків у 

стохастичній фінансовій інженерії. Вивчення студентами цих новітніх 

теорій у відповідних основних та спеціальних навчальних курсах 

безумовно сприяє розширенню наукового кругозору і становленню 

професійного мислення. 

Зупинимося докладніше на такій якості професійного мислення 

сучасного фахівця як здатність до створення математичних моделей 

соціально-економічних явищ. Питанням застосування методів 

математичного моделювання у навчальному процесі присвячено багато 

досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених (О. Аксьонова, 

В. Барковський, Н. Барковська, М. Годовніков, В. Колемаєв, Т. Крилова, 

Л. Нічуговська, Л. Хазанова, В. Федосеєв та інші). 

Математичною моделлю, з формальної точки зору, можна назвати 

будь-яку сукупність елементів і операцій, що їх поєднують. З практичної 

точки зору для розвитку економічного мислення необхідними є моделі, що 

є ізоморфним відображенням реальних соціально-економічних об�єктів, 

процесів і явищ. Наприклад, співвідношення між множинами А, В і С, що 

виражається формулою  CBA =∪  це математична модель. Вона ізоморфно 

відображує операцію утворення однієї сукупності із двох сукупностей. У 

цьому сенсі операція  �∪ �  відповідає об�єднанню двох сукупностей в 
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одну, а модель  CBA =∪  є ізоморфною цьому об�єднанню. При цьому, 

навіть не поєднуючи об�єкти фізично і не вивчаючи окремі елементи 

сукупностей А і В, можна прогнозувати склад сукупності С. 

Цей елементарний приклад пояснює загальний математичний метод 

пізнання. Він складається з побудови для досліджуваного об�єкта, 

процесу чи явища ізоморфної математичної моделі (на основі елементів і 

операцій операційної системи), вивчення цієї математичної моделі (для 

чого знадобиться здійсненність використовуваних у ній операцій) і 

переносу у силу ізоморфізму результатів, що отримані для моделі, на 

вихідний досліджуваний об�єкт. У цьому напрямку математика не тільки 

створила свої різноманітні внутрішні моделі алгебри, геометрії, функцій 

комплексного змінного, диференціальних рівнянь тощо, але і допомогла 

природознавству і соціоекономіці у побудові визначних математичних 

моделей економіки, механіки, електродинаміки, хімічної кінетики, тяжіння, 

імовірностей, логічного висновку тощо. У створенні моделей математика 

часто випереджала потреби природознавства і економіки. 
 

Рис. 1 Схема універсального математичного методу пізнання 
 

Реалізація універсального математичного методу пізнання і є, 

очевидно, основною метою і завданням сучасної математики. Вона 

включає, у першу чергу, пізнання економічних і соціальних явищ через 

створення математичних моделей. Особливостями соціоекономічного 

середовища як об�єкту математичного моделювання є, по-перше, 

неможливість �подібного конструювання� як у техніці. Не можна 
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побудувати точну копію економічного процесу у якомусь масштабі, і за 

допомогою цієї копії прокручувати різні варіанти економічних дій. По-

друге, в економіці є обмеженими можливості локальних дій, оскільки всі її 

складові тісно взаємопов�язані. Саме тому математичне моделювання є 

чудовим інструментом наукових досліджень економічних процесів. 

Зокрема моделювання безумовно стане у пригоді людям, що відповідають 

за управління складними соціально-економічними системами. Як правило, 

модель служить засобом, що допомагає у поясненні, усвідомленні чи 

удосконаленні системи. Модель об�єкта може бути точною копією цього 

об�єкта чи відображати деякі характерні його властивості в абстрактній 

формі. Моделювання дозволяє логічним шляхом прогнозувати наслідки 

альтернативних дій і досить об�єктивно показує, якій із них варто віддати 

перевагу. Математична модель може використовуватися традиційним 

способом, наприклад, для одержання якогось часткового рішення, але у 

сфері управління складними соціально-економічними системами вона 

найбільше успішно застосовується для імітаційного моделювання. Імітація 

(від лат. imitatio � наслідування) � це відтворення за допомогою моделі тієї 

чи іншої реальної ситуації, її дослідження і вибір найбільш точного 

рішення. Імітаційне моделювання ґрунтується, головним чином, на теорії 

складних систем, теорії ймовірностей і математичній статистиці. Але у той 

же час імітаційне моделювання й експериментування, як і саме управління, 

багато у чому залишаються творчими процесами. Власне імітаційне 

моделювання складається з конструювання математичної моделі реальної 

системи і постановки з її допомогою експериментів, що дозволяють оцінити 

різні стратегії поведінки й прийняття рішень. Науково обґрунтована теорія 

управління фактично являє собою набір методів поповнення відсутньої 

інформації про керований процес, а точніше кажучи, про те, якою буде 

поведінка об�єкту управління при обраному впливі. 
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Людству завжди хотілося знати своє майбутнє, тому з найдавніших 

часів створювалися різні методи прогнозування. Деякі з них одержали чітке 

обґрунтування і широко використовуються у науковій і соціально-

економічній сфері. Це методи математичного прогнозування, яке, умовно 

кажучи, задає формальну залежність між значеннями параметрів на вході 

об'єкту чи процесу і вихідних параметрів. При математичному 

прогнозуванні абстрагуються від конкретної природи об'єкту і процесів, що 

відбуваються у ньому, і розглядають тільки перетворення вхідних величин у 

вихідні. У залежності від виду системи і конкретних цілей, що ставляться 

при аналізі, існують різні методи опису систем, тобто існує багато різних 

підходів до математичного прогнозування і системного аналізу соціально-

економічних явищ. В основі кожного підходу лежать ті чи інші уявлення, 

якийсь основний набір ідей і теоретичних передумов, або, як зараз 

прийнято говорити, визначена концепція. 

Розглянемо ще одну важливу обставину. Зручність математичного 

моделювання не тільки в його простоті й універсальності. Математична 

формула моделі дозволяє залучити для аналізу найрізноманітніших 

економічних ситуацій електронно-обчислювальну техніку і отримати 

важливі розв�язання за допомогою потужного помічника � комп�ютера. 

Останнім часом реальні можливості математичного моделювання значно 

розширилися через розвиток комп�ютерних і інформаційних технологій. 

Одним із могутніх програмних засобів забезпечення математичного 

моделювання систем будь-якого призначення є інтегрований пакет 

MathCAD, є й інші автоматизовані системи чисельних і аналітичних 

розрахунків, що мають адаптований інтерфейс і великі обчислювальні 

можливості. Прикладами таких математичних пакетів є Derive, MATLAB, 

Maple. Malhematica, SPSS, Statistica. Крім них мається багато вузько 

спеціалізованих пакетів. 
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Кожний із економіко-математичних методів моделювання, подібно 

різноманітним інструментам, що знаходяться у розпорядженні спеціаліста, 

має свою сферу застосування. Елементарна математика і початки аналізу 

(рівняння, функції і графіки) застосовуються для економічних розрахунків, 

що пов�язані з визначенням частин, відсотків матеріальних ресурсів, 

складанням пропорцій, обліком грошей, обчислюванням прибутків, податків, 

рентабельності тощо. Арифметичні й геометричні прогресії дозволяють вести 

розрахунки, пов�язані з послідовностями фінансових платежів і об�єктів 

(наприклад, так звані �піраміди�). Комбінаторика дає можливість визначити 

число результатів, що виникають при різноманітних комбінаціях 

економічних об�єктів, їх перестановках і розміщеннях. Геометрія призначена 

для обчислювання, що пов�язане з просторовими відносинами і формами 

об�єктів. Теорія ймовірностей обґрунтовує економічні розрахунки у явищах 

випадкового характеру. Математична статистика забезпечує збір, обробку й 

аналіз економічних статистичних матеріалів тощо. 

Застосування економіко-математичного моделювання дозволяє 

реалізувати у навчальному процесі цілісну концепцію формування 

пізнавальних орієнтирів, яка передбачає через змістовний аналіз 

математичного або економічного поняття, засвоєння його на низці 

різноманітних прикладів, підключення студентів до самостійних 

досліджень суттєвих ознак поняття. Мова йде про сприйняття і обробку 

інформації, класифікацію часткових понять в узагальнені категорії. Це 

передбачає орієнтацію змісту навчання на вивчення математичної теорії у 

процесі рішення задач, що мають реальні застосування, на формування у 

студентів навичок самостійної дослідницької діяльності, розвиток 

універсальних навичок планування і раціоналізації своєї діяльності. 

Одним із основних засобів, який створює придатні умови для 

застосування методів економіко-математичного моделювання у навчальній 

діяльності, є використання задач прикладного економічного змісту. Під 
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задачею прикладного економічного змісту розуміють математичну задачу, 

фабула якої розкриває можливості математичного аналізу навколишньої 

соціально-економічної реальності, знайомить з формами застосування 

результатів дослідження в організації сучасного виробництва, у сфері 

обслуговування, у побуті, при виконанні складних операцій тощо. На жаль, 

задачі прикладного економічного змісту, які є наявними у підручниках і 

наукових посібниках найчастіше не відповідають реальним соціально-

економічним умовам, вони містять штучні ситуації, �яких насправді не 

буває ні в життєвій практиці, ні в тих галузях науки чи виробництва, до 

яких належить задача� [1, 6]. Зміст цих задач потребує істотного уточнення 

і збагачення. Останнє може бути досягнуто через застосування задач на 

обчислення значень величин, що зустрічаються у соціально-економічній 

діяльності; побудову діаграм, графіків; обґрунтування і застосування 

емпіричних формул; складання розрахункових таблиць; виведення формул 

залежностей, що зустрічаються у соціально-економічній практиці. 

Зауважимо, що задачі обґрунтування, і застосування емпіричних формул 

знаходять широке застосування у соціально-економічній діяльності. 

Емпіричні формули не є результатом строгого математичного висновку; 

їхня придатність для практичних цілей підтверджується практикою. 

Особливий інтерес викликає пошук таких формул, їхнє обґрунтування з 

застосуванням реальних знань. 

Ми розробили декілька електронних комплексів (ЕК) за допомогою 

яких засобами математичної теорії ефективно поглиблюються навички 

економіко-математичного моделювання, інтелектуальний потенціал, 

розумові здібності студентів. Ці комплекси надають можливість спочатку 

повторити теоретичний матеріал, після чого закріпити знання через 

самостійне розв�язання практичних завдань, що потребує у тій чи іншій 

формі створення математичної моделі економічної проблеми. Досить 

багато теоретичного матеріалу стосується тлумачення фінансових і 
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економічних понять, пояснення сутності банківських операцій, виявлення 

закономірностей таких процесів як інфляція, депозитне накопичення тощо. 

Короткі висновки. Необхідність формування нової соціально-

економічної системи в Україні потребує спеціалістів принципово нового 

типу, здатних до самостійних постановок професійних задач, творчого 

пошуку оригінальних рішень у нестандартних ситуаціях, мобільної участі 

у будь яких сферах економічної діяльності (організація торгівлі цінними 

паперами, відкриття і керівництво функціонуванням недержавних 

пенсійних фондів, розрахунки ризиків інвестиційної діяльності, актуарна 

(страхова) діяльність тощо). Майбутні фахівці � менеджери, інженери, 

економісти, фінансисти, актуарії, перед якими стоять задачі реформування 

економіки країни саме сьогодні навчаються у вищій школі. За роки навчання 

вони повинні набути достатній науковий, професійний і інтелектуальний 

потенціал, такі якості соціоекономічного мислення, що є необхідними для 

успішного розв�язку поставлених суспільством задач. Для вирішення 

зазначених проблем може бути з успіхом використаною математична 

освіта. В. Сухомлинський писав: �Математичне мислення � це не тільки 

розуміння кількісних, просторових, функціональних залежностей, але й 

своєрідний підхід до реальності, метод моделювання фактів і явищ, спосіб 

міркування� [2, 4]. 

Цілісне дослідження сучасного соціально-економічного середовища, 

природно включає, як необхідний інструмент � побудову математичних 

моделей. Застосування математичних методів і моделей в економіці 

дозволяє, по-перше, виділити і формально описати найбільш важливі, 

істотні зв�язки економічних змінних і об�єктів, що припускає високий 

ступінь абстракції. По-друге, з чітко сформульованих вихідних даних і 

співвідношень методами дедукції можна одержати висновки, що є 

адекватними досліджуваному об�єкту. По-третє, методи математики 

дозволяють індуктивним шляхом одержувати нові знання про економічні 
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об�єкти: оцінювати форму і параметри залежностей його змінних, що 

найбільшою мірою відповідають наявним спостереженням. Нарешті, 

четверте, використання мови математики дозволяє точно і компактно 

викладати положення економічної теорії, формулювати її поняття і 

висновки. Перспективи подальших розвідок у напрямку нашого 

дослідження ми вбачаємо у розробці цілісних технологій навчання, які 

засновані на застосуванні методів економіко-математичного моделювання. 
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1. Введение 
Современная экономическая наука характеризуется широким исполь-

зованием математики. Помимо традиционных её приложений, которые 

составляют классическую теоретическую экономику (математическое 

программирование, исследование операций, теория игр) [13], в настоящее 
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