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Аналізується проблема формування математичної культури студентів, обгрунтовуються 
можливості застосування сучасних математичних методів в соціально-экономічній сфері, 
виділяються якості математичної культури та роль в формуванні особистості сучасних 
спеціалістів. 

 

В умовах докорінного перетворення 
нашого суспільства виховання творчої 
особистості, активної людини, яка 
спроможна ефективно працювати в 
умовах зростаючої соціально-
економічної та суспільної 
відповідальності за себе і за країну, стає 
очевидним, що без фундаменталізації та 
якісного підвищення рівня природничої 
складової професійної освіти фахівців 
будь-якого профілю розв�язати 
економічні проблеми українського 
суспільства буде дуже складно. 

Математика й економіка � це дві 
науки, які, з одного боку пов�язані 
загальною методологією досліджень, а, з 
іншого, далекі одна від одної через різні 
об�єкти дослідження. Безсумнівною є 
абстрактність однієї і суто практична 
орієнтованість іншої. Взаємозв'язок між 
цими науками, роль і місце 
математичних методів в аналізі 
економічних процесів, об'єктів і явищ 
були відзначені вченими, як 
математиками, так і економістами, ще у 
XVIII столітті. Однак, лише XIX століття 
подарувало світу таких видатних 
дослідників, як А Курно (1801-1877) і 
А. Маршалл (1842-1924), які вперше 
довели необхідність застосування 
математичного апарату до вивчення 
проблем ринку. Безперечно великий 
внесок у становлення і розвиток 
економіко-математичної науки внесли  
 

учені В. Дмитрієв (1868-1913), 
Е. Слуцький (1880-1948), А. Чупрунов 
(1874-1926) та інші. 

Двадцяте століття можна назвати 
століттям бурхливого проникнення 
математичних методів в інші науки, у 
тому числі в економіку, екологію, теорію 
управління тощо. Це � й побудова 
перших балансових моделей 
(П. Попов, В. Леонтьев), й створення 
лінійного програмування 
(Л. Кантарович, Дж. Данциг), й 
відкриття у провідних ВНЗ України 
спеціальностей і факультетів 
підготовки фахівців із застосування 
математичних методів і електронно-
обчислювальної техніки в економіці, 
менеджменті, екології. Маються на 
увазі такі напрямки підготовки фахівців, 
як математична економіка, фінансова 
математика, прикладана статистика 
тощо. 

Проблемам формування 
математичної культури майбутніх 
фахівців, через впровадження 
математичних методів у зміст соціально-
економічної підготовки майбутніх 
фахівців присвячені дослідження 
В. Гнеденка, В. Скатецького, 
Т. Крилової, Л. Нічуговської, М. Ядренка 
та інших. Питанням розробки 
методичної та дидактичної системи 
математичної освіти присвячені роботи 
вчених: А. Алексюка, В. Дубинчук, 
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В. Краєвського, З. Слепкань, О. Скафи, 
О. Фомкіної та інших. 

Загальновідомо, що 
математика � це наука про 
спеціальні логічні структури, у яких 
описані відношення між їх 
елементами. Більшість з 
математичних структур можуть бути 
безпосередніми моделями реальних 
явищ, інші � пов'язані з реальними 
явищами лише через допоміжні 
поняття і логічні структури. Тобто, 
математика є, фактично, сукупністю 
знань про математичні структури з 
своїми проблемами, з власними 
шляхами розвитку, які обумовлюються 
внутрішніми і зовнішніми чинниками і 
завданнями. Вона дає зручні і 
продуктивні способи та засоби 
усвідомлення найрізноманітніших 
явищ реального світу і тим самим 
виконує у певному сенсі функцію 
узагальненої мови науки. 

Роль математики у пізнанні та 
перетворенні навколишнього світу у 
великій мірі усвідомлював Галілей, він 
вважав, що філософія буття написана у 
�грандіозній книзі � Всесвіті, яка 
відкрита нашому пильному погляду. Але 
зрозуміти цю книгу може лише той, хто 
навчився розуміти її мову та знаки, 
якими вона викладена. Написана ж вона 
мовою математики� [1]. Леонардо да 
Вінчі, глибоко усвідомлюючи значення і 
роль математики при вивченні природи, 
писав: �Жодне людське дослідження 
не може називатися щирою наукою, 
якщо воно не пройшло через 
математичні докази� [3]. Далі він 
зазначав, що �зовсім немає 
достовірності в тих науках, де не можна 
застосувати ні однієї з математичних 
теорій, як і в тих, де не існує зв'язку з 
математикою� [3].  

У сучасних умовах, які 
характеризуються складністю і 
багатоаспектністю економічних та 
управлінських об'єктів, питання 
визначення, аналізу та збільшення 
ефективності їх функціонування є дуже 
нетривіальним завданням. Озброюючи 

майбутніх фахівців-практиків могутніми 
засобами наукового пошуку, аналізу, 
прогнозування, математика розвивається 
й сама. Останнім часом з'явилися та 
швидко розвиваються нові розділи 
математики. Математичне моделювання 
економічних, управлінських і 
екологічних процесів все більше стає 
одним з найважливіших та 
найефективніших напрямків розвитку 
економічної теорії, удосконалювання 
сучасних форм господарювання. 

Практична цінність створення 
математичних моделей і засобів 
математичного дослідження прикладних 
задач визначається, насамперед, 
конкретними результатами, значимість 
яких перевіряється на практиці. Однак 
існують математичні моделі, для яких 
неможливо поставити експеримент, 
який би підтвердив їх відповідність 
реальним умовам. У цьому випадку 
змістовність і правильність 
математичних моделей, з точки зору їх 
застосування, прийнято перевіряти, так 
званим, непрямим шляхом через 
застосування їх для досягнення 
практичних цілей, до яких прагне 
людина. Коли встановлено, що 
відповідна математична модель 
достатньо адекватно описує визначене 
коло явищ, необхідність 
експериментальної перевірки, природно, 
відпадає [2]. Однак, досягти такого рівня 
абстрактного аналізу може лише 
особистість, що володіє достатньою 
математичною культурою. Переводячи 
економічну, транспортну, фінансову, 
управлінську або будь-яку іншу задачу на 
математичну мову, сучасний фахівець 
одержує можливість застосовувати для її 
розв�язання все різноманіття та багатство 
засобів математики. Результати, 
отримані за допомогою математичних 
методів економіко-фінансового 
аналізу, дозволяють підтвердити або 
спростувати ту чи іншу висунуту 
гіпотезу, побудувати прогноз 
інвестиційної діяльності, скласти 
оптимальний план функціонування 
фінансового інституту.  
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Зупинимося ще на одному 
важливому аспекті розвитку 
математичної культури майбутніх 
фахівців. Сьогодні є помітним 
поворот до нових сфер застосування 
математичних методів у підготовці 
провідних соціально-економічних 
рішень, які визначатимуть майбутнє 
нашої держави: планування 
інвестиційної політики, проектування 
перебудови міст, шляхів сполучення, 
модернізація сільськогосподарських 
підприємств, прогнозування 
екологічних процесів тощо. Успіху 
цих новацій в значній мірі сприяє 
застосування сучасних комп'ютерних 
технологій. До того ж, вони 
використовуються не тільки там, де 
здавна з успіхом застосовувалися 
можливості обчислювальних машин 
(наприклад, у механіці, фізиці тощо), 
але й там, де кілька років тому про це й 
ще не було мови (в теорії пенсійних 
фондів, моделях ринків, менеджменті, 
соціології тощо). 

При вивченні інвестиційних та 
управлінських проблем стало можливим 
використовувати таку фактично 
необмежену кількість інформації 
(зокрема статистичну, ймовірнісну), яка 
накопичена в ресурсах глобальних 
інформаційних комп�ютерних мереж, 
що людський мозок просто не в силах її 
охопити. У розв�язанні цих проблем 
суттєве місце займають методи та 
засоби обчислювальної математики. 
Величезну роль обчислювальної 
математики в розвитку фінансово-
економічної науки образно висловив 
близько сорока років тому 
американський президент Дж. Кеннеді, 
зауваживши, що якби в Америці 
зупинилися всі обчислювальні машини, 
то це була б настільки велика 
катастрофа, якої його країна ніколи ще 
не переживала. 

За всіх часів математика мала 
безперечне культурне та практичне 
значення, відігравала важливу роль у 
науковому, технічному й економічному 
розвитку соціуму та окремої особистості. 

Ті, хто на високому рівні володіли 
математичними методами завжди 
складали стратегічний ресурс нації. 
Останнім часом у зв'язку з зростанням 
ролі математичних досліджень 
соціально-економічних процесів 
надзвичайно велике число майбутніх 
інженерів, програмістів, економістів, 
статистиків, організаторів сучасного 
виробництва має потребу в глибокій 
математичній підготовці, яка давала б 
можливість за допомогою математичних 
методів досліджувати широке коло 
проблем, застосовувати можливості 
сучасної комп'ютерної техніки, 
використовувати теоретичні досягнення 
в практиці соціально-економічної 
діяльності. 

Таким чином, перед вищою 
школою все гостріше постає проблема 
підвищення математичної культури 
майбутніх фахівців, яка обумовлюється 
соціальним замовленням на підготовку 
сучасних суб�єктів ринкової економіки. 
Виникненню цієї проблеми у великій 
мірі сприяли зміни у вимогах державних 
стандартів, до рівня математичної 
підготовки студентів цілої низки 
спеціальностей. Ці зміни викликані, по-
перше, широким упровадженням 
комп'ютерів у всі сфери людської 
життєдіяльності, по-друге, швидкими 
темпами переходу України до ринкової 
системи ведення господарства, що 
спричинило швидку математизацію 
фінансово-економічної науки і наукового 
менеджменту. А це, у свою чергу, 
обумовлює зміни існуючої системи 
навчання та виховання у ВНЗ, коли 
випускалися фахівці, яким надавалися 
майже готові рецепти для розв�язання 
виробничих завдань, що могли 
виникнути в їхній професійній 
діяльності. Крім того, загальносвітові 
інтеграційні процеси в фінансовій науці і 
виробничо-економічній сфері з 
необхідністю потребують якісно нових 
керівників виробництва, що у свою 
чергу, змусило провести критичний 
аналіз усієї структури підготовки 
фахівців. Практично у всьому світі, був 
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проголошений перехід від підготовки 
�вузьких фахівців� до підготовки 
широко освіченої, висококультурної 
особистостей. 

У нових умовах професійної 
діяльності для того, щоб підтримувати 
свою кваліфікацію на потрібному 
сучасному рівні, від кожного спеціаліста, 
незалежно від його фахової 
спрямованості, потребується прагнення 
до розвитку спроможності до 
самостійного поповнення математичної 
освіти. Останнім часом, акценти 
процесу формування особистості 
майбутніх фахівців все більше 
переносяться з набуття 
репродуктивних знань на розвиток 
готовності та спроможності до 
творчої праці, здатності не тільки 
засвоювати готові знання, але і 
генерувати нові. 

До того ж, впровадження 
обчислювальної техніки і методів 
математичного моделювання в 
економіку, управління, фінансове 
прогнозування підвищило вимоги до 
прикладної спрямованості математичних 
дисциплін у ВНЗ. Якщо за роки 
навчання у вищому навчальному закладі 
студент отримав правильне загальне 
уявлення про прикладні можливості 
математичних теорій, зрозумів, у чому 
полягає математичний підхід до 
вивчення реального світу, як його 
потрібно застосовувати та на які 
результати сподіватися, набув міцний 
фундамент знань і необхідну 
математичну культуру, розвив у собі 
уміння і спроможність самостійно 
поповнювати свою освіту, то, володіючи 
системою основних понять, на яких 
ґрунтується його професійно спрямована 
діяльність, маючи необхідну базу 
навичок для опанування цією системою, 
він легко адаптується у сучасному 
мінливому соціально-економічному 
середовищі, здобуде якості 
конкурентоспроможності як на ринку 
праці України, так і на міжнародних 
ринках праці. 

Важливою якістю сучасного 
фахівця дослідники вважають уміння 
творчо підходити до рішення 
виникаючих перед ним проблем. 
Підґрунтям формування цього 
важливого уміння, безумовно, можуть 
стати навички побудови, дослідження, 
оцінювання результатів адекватної 
математичної моделі. Елементи 
творчого повинні займати істотне місце в 
математичній освіті майбутніх фахівців. 
Зауважимо, що підвищення 
математичної культури студентів, як і 
взагалі навчання математиці, не можна 
підмінити вивченням лише низки 
додатків і окремих методів, не 
роз'ясняючи цілісної сутності 
математичних теорій і фактів, без огляду 
на внутрішню системну логіку 
математики. У такий спосіб 
підготовлені фахівці можуть 
виявитися неготовими до системно-
цілісного дослідження сучасних 
соціально-економічних фактів та 
явищ, оскільки будуть позбавлені 
важливих рис комплексності 
математичної культури, абстрактності 
більшості математичних моделей. 
Отже, зміст математичних дисциплін не 
може бути визначеним тільки з суто 
прагматичної точки зору, яка спирається 
лише на специфіку майбутньої 
соціально-економічної чи професійно-
орієнтованої діяльності студентів, без 
урахування внутрішньої логіки самої 
математики і необхідної строгості та 
послідовності викладу навчального 
матеріалу. Ціль навчання математиці 
значно ширше ніж можливості 
практичного застосування, це � набуття 
фундаментальних класичних знань, 
розвинення математичну інтуїції, 
виховання якостей математичної 
культури (глибини, критичності, 
системності, логічності, гнучкості та 
інших), формування прагнення та 
спроможності до безупинного 
саморозвитку і самовдосконалення. 
Правильно поставити задачу, виділити та 
оцінити найбільш істотні наявні дані, 
вибрати (як правило з альтернатив) 
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спосіб і засоби її розв�язання, оцінити 
отриманий результат дозволяють названі 
вище якості математичної культури. 

Таким чином, зміни, що 
відбуваються і будуть відбуватися в 
процесах організації математичної освіти 
у ВНЗ України обумовлюють посилення 
прикладної спрямованості 
математичних дисциплін з одночасним 
підвищенням рівня цілісності та 
системності фундаментальної 
математичної підготовки, розвитком 
якостей математичної культури 
студентів, формуванням готовності до 
застосування математичних теорій у 
соціально-економічній та професійно-
орієнтованій діяльності. На наш погляд, 
до критеріїв рівня готовності студентів 
до продуктивного застосування 
математики при розв�язанні 
соціоекономічних та професійних 
проблем необхідно віднести: 
усвідомленість потреби в оволо-
дінні методами математичного 
моделювання через їх компетентнісну 
значимість для самореалізації фахівця 
(індивідуально-значущий компонент 
готовності); орієнтування в 
теоретико-методологічних основах 
математичного моделювання еконо-
мічних, фінансових, управлінських 
процесів (знанієво-орієнтований 
компонент готовності); прагнення до 
набуття умінь та навичок побудови 
математичних моделей, постановки 
проблеми, прийняття рішення щодо 
вибору необхідного математичного 
методу, застосовування обчис-
лювальних методів з вико-
ристанням сучасної комп 'ютерної 
техніки, інтерпретації результатів в 
фінансово-економічних показниках 
(операціональний компонент 
готовності).  

Таким чином, ефективність 
математичної освіти забезпечується 
підвищенням рівня як прикладної, так і 
фундаментальної спрямованості 
підготовки майбутніх фахівців, що 
сприяє системно-цілісному розвитку 
якостей їх математичної культури і, 
тим самим, надає майбутнім 
спеціалістам підґрунтя для створення 
власного ефективного професійно-
орієнтованого соціального середовища. 
Безсумнівно, розробка проблем 
підготовки організаторів виробництва, 
ринку, фінансової сфери, спроможних 
до прийняття обґрунтованих наукових 
рішень в умовах невизначеності 
більшості сучасних соціально-
економічних процесів вимагає нових 
педагогічних підходів, заснованих на 
новітній методології проектування 
освітніх технологій. Дослідження 
технологій розвитку математичної 
культури, як важливої складової 
соціально-економічної культури 
майбутніх фахівців потребує 
особливої уваги науковців і 
практиків. Наші подальші 
дослідження ми вважаємо за 
необхідне присвятити створенню 
цілісної моделі процесу формування 
культури студентів ВНЗ України, 
яка містила б такі системні 
компоненти, як цілі, завдання, 
умови, методи, організаційні форми, 
критерії оцінювання результатів 
цього необхідного процесу. 
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Summary. The author analyzes a problem of formation of mathematical culture of students, proves 
opportunities of application of modern mathematical methods in social and economic sphere, 
allocates qualities of mathematical culture and her role in formation of the person of modern 
experts. 
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