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Обґрунтовується необхідність знань фахівцями-економістами теорії та практики 

наближених обчислень. 
 

 
Економічна інформація виражається 

в системі показників. Показники, як і 
поняття, неповно відображають реальні 
процеси, лише наближаючись до істин-
ного відображення дійсності. Здебіль-
шого різноманітні економічні дисциплі-
ни розглядають перебіг економічних 
явищ якісно. Але математичні методи 
все більше і більше проникають в нема-
тематичні економічні науки. 
Відомий такий факт, що переважна 

частина Нобелевських премій з економі-
ки, що вперше стали присуджуватись із 
1969 року, надана саме за роботи еконо-
міко-математичного спрямування, а дос-
лідження характеру робіт з економічної 
теорії, що реферувалися в �American 
Economic Review� у 70-ті роки та на 
початку 80-их років, показало, що роботи 
з математичної економіки та економет-
рики зайняли панівне становище у науко-
вих дослідженнях в порівнянні з минули-
ми часами. В той же час статей емпірич-
ного характеру або статей, де досліджу-
ються конкретні проблеми із звичайним 
інструментально-описовим підходом, з`яв-
ляється все менше.  
Широке використання математики для 

розв`язання різноманітних задач практики 
� характерна риса нашого часу. Там, де 
панував якісний аналіз, зараз застосову-
ють математичні методи, і результатом 
цього є більш глибоке проникнення в про-
цеси природи, техніки, економіки, органі-
зації виробництва. 
Як результат з`являється можливість 

пізнати явище не тільки якісно, але і 
кількісно. Числом та виміром. Як зазна-
чав Б.В.Гнеденко, «теперь, когда чело-

вечество подходит к пониманию того, 
как ограничены природные ресурсы, во 
весь рост встает проблема экономич-
ного (оптимального) их использования. 
Но как найти самый экономичный путь. 
Одними качественными соображениями 
этого вопроса не решить. Здесь необхо-
дим точный количественный под-
ход.»[2; с.174].  
Щоб можна було математичними ме-

тодами проводити дослідження еконо-
мічних явищ, вводяться певні матема-
тичні величини � показники. З цими по-
казниками при побудові та дослідженні 
математичних моделей виконують вели-
ку кількість обчислень. 
Знання точності та надійності резуль-

татів обчислень, якщо вони використо-
вуються для прийняття рішень, необхідно 
для: 

1) вибору рішення з урахуванням 
достовірності отриманої інформації; 

2) створення необхідних резервів та 
надлишків в зв`язку з ймовірною похиб-
кою результату обчислень; 

3) оцінки важливості переваг між 
показниками (при виборі варіантів, ана-
лізу динаміки та ін.); 

4) розмежування відхилень від нор-
мативного рівня, які знаходяться в ме-
жах допуску розрахунку або вказують 
на ті або інші порушення цього рівня; 

5) порівняння різних методів розра-
хунків та вибору методу, який забезпе-
чує економічно обґрунтоване для зада-
ної задачі точність та надійність розра-
хунків, якщо результат має велику 
похибку; 
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6) раціонального проектування та 
завантаження технічних засобів вимірю-
вання, прийому, передачі, обробки та 
збереження економічної інформації. 
Зрозуміло, що якщо результат обчис-

лень використовується в науковому дос-
лідженні, зокрема економічному, то його 
точність та надійність є одним з показ-
ників не протиріччя гіпотез і теорій 
реальним даним. 
Крім цього в економіці ж будь які 

відхилення від необхідних реальних 
показників пов`язані з економічними 
втратами. Недостатня точність розра-
хунків може привести до диспропорції в 
економіці країни. Надлишкова точність 
здорожує економічні обчислення. 
Отже, в економічних розрахунках як 

і в технічних, за влучним висловленням 
О.М.Крилова: кожна не правильна циф-
ра � це помилка, будь-яка зайва цифра � 
це пів помилки. 
Як відомо застосування математич-

них методів до розв`язання практичних 
задач складається з трьох етапів: 

1) побудова математичної моделі, 
яка повинна бути адекватна задачі, що 
розв`язується; 

2) внутрішньомодельне розв`язан-
ня, для цього потрібно вибрати необхід-
ні математичні методи, які б надали 
можливість раціонально та правильно 
розв`язати побудовану модель; 

3) інтерпретація одержаного мате-
матичного результату, тобто встанов-
лення його зв`язку з вихідними даними. 
Для побудови відповідної матема-

тичної моделі потрібно здійснити вибір 
множини показників (параметрів), які 
впливають на перебіг процесу, що дослід-
жується, вони є не точними значеннями 
величин, а наближеними. Крім цього дос-
лідження математичної моделі в явному 
вигляді в більшості випадків неможлива, 
тому застосовують наближені методи 
розв`язання.  
При цьому виникає ряд питань. Як 

вибрати наближений метод розв`язання 
поставленої задачі? Яка буде при цьому 
похибка отриманого наближеного роз-
в`язку, тобто на скільки адекватний він 
буде дійсності? Як охарактеризувати 

похибку наближених значень величин, 
тобто міру їх відхилення від відповід-
них точних значень? Як оцінити похиб-
ку результат обчислень? Яку можна 
допустити похибку наближених значень 
чисел, щоб в результаті виконання 
арифметичних операцій над ними отри-
мати похибку не дуже велику? Як най-
більш раціонально виконувати дії з наб-
лиженими значеннями чисел і величин?  
При застосуванні математичних ме-

тодів до розв`язання задач можуть ви-
никнути похибки різного характеру: 

1) при складанні математичних мо-
делей якого-небудь явища, процесу іно-
ді потрібно приймати деякі умови, які 
спрощують задачу. Тобто, математичне 
формулювання задачі не точно відобра-
жає дійсні явища, а лише дає деяку ідеа-
лізовану картину, при цьому виникає 
похибка постановки задачі. 

2) буває, що в існуючій постановці 
задачу розв�язати важко, а іноді і немож-
ливо. Тоді застосовують методи наближе-
ного розв�язання задачі, тобто дану зада-
чу замінюють іншою задачею, розв�язан-
ня якої в деякому змісті близьке до роз-
в�язання даної задачі. Похибку, яка вини-
кає при цьому, називають похибкою ме-
тоду. Вказати величину або дати оцінку 
похибки методу в загальному випадку не 
можна. Це питання повинно досліджува-
тись в кожному конкретному методі для 
розв`язання того чи іншого по можливос-
ті широкого класу задач, а іноді і в засто-
суванні до розв`язання окремої задачі. 

3) похибка може бути викликана тим, 
що при обчислюваннях виникає потреба 
виконувати дії над наближеними, а не 
точними значеннями параметрів, які вхо-
дять в математичну формулу. Похибка 
таких початкових даних (початкова по-
хибка) звичайно частково буде перене-
сена на результат. Таку похибку усунути 
не можна, її називають � похибкою дій. 
За допомогою методів математичного 
аналізу можливо знайти величину абсо-
лютної та відносної похибок, які харак-
теризують похибку дій. 

4) похибка виникає при округленні 
нескінчених і скінчених десяткових дро-
бів, які мають велику кількість значу-
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щих цифр або десяткових знаків, ніж 
потрібно при підрахунках. Така похибка 
називається � похибкою округлення 
(обчислювальною похибкою). 
Таким чином, похибка результату 

складається з похибок, які виникають з 
різних причин. 
Серед перелічених похибок тільки 

похибка округлення є такою яку можна 
усунути. 
Тому, при застосуванні математич-

них методів до дослідження різноманіт-
них економічних процесів та явищ, 
потрібно намагатися зменшити похибку 
округлення так щоб вона не домінувала 
над похибками інших видів, а складала 
по можливості меншу частину від всієї 
похибки.  
В діяльності економіста, фінансиста, 

його основна робота аналіз, прогнозу-
вання, висновки. При цьому різноманіт-
ні підрахунки можливо та потрібно від-
дати на виконання комп`ютеру. 
Підготовка фахівців з економіки вклю-

чає вивчення певних програмних продук-
тів, які використовуються в бухгалтерії, 
банківській справі і т.п. Використання 
комп`ютерів � це допомога в організації 
різноманітних розрахунків.  
При цьому, якщо пам`ятати, що ком-

п`ютер не вміє працювати з наближеними 
значеннями величин, виникає необхід-
ність, що б фахівець володів знаннями 
оцінки похибок обчислень, міг проаналі-
зувати точність результатів. 
В сучасних програмах існує функція, 

де можна встановити необхідну точ-
ність обчислень. Хоча на практиці біль-
шість користувачів цією можливістю не 
користується, тому що не знають або не 
розуміють важливості врахування точ-
ності обчислень. 
Досить рідко, але зустрічаються по-

відомлення, про помилки в комп`ютер-
них розрахунках, наслідками яких були 
аварії та катастрофи. На сайті [3] наве-
дений список аварій та катастроф з 
багатоміліардними збитками та людсь-
кими жертвами, які доведено пов`язані з 
недоліками існуючої технології комп`ю-
терних обчислень (вибух ракети 

�Аріан� під час запуску, загибель 
норвежської платформи та ін.). 
Як може з`явитися помилка? При об-

робці числових даних комп`ютер вико-
ристовує цілі або раціональні числа 
(скінчені десяткові дроби). А дійсні 
числа, а тим більше наближені значення 
величин � розглядає як знову ж цілі або 
раціональні, не враховуючи точності 
округлення, або точності вимірювання. І 
тому можливі такі ситуації (помилки). 
Якщо розглянути числа 2.500a =  та 
2.5b = , то за теорією наближених об-

числень a b≠ , а для комп`ютера ці чис-
ла рівні. 
Ще приклад. Число )0(5.1  є періо-

дичним десятковим дробом, а для ком-
п`ютера � це раціональне число �  

10
155.1)0(5.1 == . 

Розглянемо інші ситуації.  
Нехай 0.1a =  та 0.3b =  наближені 

значення з одним значущим розрядом. 
Знайдемо їх частку допомогою програ-
ми «Калькулятор» яка є стандартною 
програмою Windows IP:  

333333333333333333333333333333333,0
3.0
1.0 ==

b
a  

Застосуємо теорію наближених об-
числень для знаходження цієї частки. 
Як відомо 0.1 0.05a = ± , 0.3 0.05b = ± . 
За методом меж маємо: 
0.05 0.15a< < , 0.25 0.35b< < .  

Тоді 1 1 1
0.35 0.25b

< < ,  

0.05 0.15
0.25 0.25

a
b

< < ,  

0.(142857) 0.6a
b

< < . 

Отже отриманий результат за допо-
могою комп`ютера не має жодної пра-
вильної цифри. 
Такий приклад міг виникнути і в 

реальній практичній задачі, і стати 
основою подальших складних обчис-
лень і дати остаточно результат, який не 
має ні якого змісту. 
Розглянемо ще одну комп`ютерну 

помилку яку не можна знайти. Ця по-
милка виникає при знаходженні різниці 
близьких чисел. Задані два числа 
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3.00a = , 3.01b =  (похибка між ними на 
рівні похибки вимірювання або розра-
хунків). Знайдемо їх різницю 

01.0=− ab . 
Оцінимо отриманий результат. 

3.00 0.005a = ± ,  
0.005 0.17%
3.00aδ = ≈ . 

3.01 0.005b = ± , 
0.005 0.17%
3.01bδ = ≈ . 

0.01 0.01a b− = ± , 
0.01 100%
0.01a bδ − = = . 

Отже помилка збільшується в 5,9 
раз. 
Тобто отриманий результат ніякого 

реального змісту не несе. Потім це число 
входить в склад коефіцієнтів рівнянь, в 
дільник і т.п. � використовується в інших 
обчисленнях. Можливо тільки уявити 
який результат, в кінці можна отримати, та 
яке відношення він буде мати до 
реальності.  
Крім цього необхідно пам`ятати, що 

сучасна комп`ютерна технологія не дає 
можливості відслідковувати та знаходити 
такі помилки, такі числа (0,01) зразу ж 
перетворюються комп`ютером в стандар-
тний вигляд 21,00 10−⋅  (число з плаваю-
чою комою) [4]. 
Як відомо, людина працює ефектив-

ніше, якщо вона озброєна сучасними 
інформаційними технологіями. 
Але іноді ці технології можуть її 

підвести. 
Отже економіст повинен бути знайо-

мий з теорією наближених обчислень, щоб 
він міг реально оцінити точність резуль-
татів обчислень. 
Основна мета вивчення наближених 

обчислень у вузах, які готують фахівців � 
економістів � забезпечити оволодіння 
знаннями і уміннями виконувати раціо-
нально і правильно наближені обчислення 
і оцінювати точність одержаного резуль-
тату. 
Безперечно, студенти повинні з самого 

початку привчатися до раціонального 
проведення обчислень. Крім того основні 
принципи й правила теорії наближених 

обчислень являють собою конкретну базу, 
яка при правильному використанні її 
викладачем може істотно полегшити сту-
дентам засвоєння фундаментальних по-
нять математичного аналізу (поняття ірра-
ціонального числа та границі функції, 
поняття еквівалентних нескінченно малих, 
поняття диференціала та інтеграла то що). 
Важливо також щоб на старших курсах 
при вивченні фахових дисциплін зверта-
лась увага на правила виконання обчис-
лень з показниками та аналізувалась точ-
ність отриманих результатів. 
Важливим фактором необхідності 

досконалого володіння навичками і 
уміннями наближених обчислень є і те, 
що це значно скорочує та спрощує 
обчислення, забезпечує належну точ-
ність одержаного результата. 
Підготовка спеціалістів економічно-

го спрямування передбачає ґрунтовні 
знання з математики в цілому, та зокре-
ма високу обчислювальну культуру, яка 
включає в себе міцні знання та навички 
теорії і практики наближених обчис-
лень, вміння їх застосовувати в май-
бутній професійній діяльності.  
Коли б студенти ще з школи були 

знайомі на належному рівні з елемен-
тами наближених обчислень хоча би в 
тому обсязі, який визначений шкільною 
програмою з математики. Але констату-
ючий експеримент засвідчив, що рівень 
знань і умінь випускників загальноос-
вітньої школи незадовільний, що зава-
жає формувати високий рівень обчис-
лювальної культури в закладах вищої 
освіти. 
Як наслідок такого стану вивчення 

наближених обчислень в школі, сьогод-
ні студенти ВНЗ, зокрема спеціальнос-
тей економічного спрямування не 
мають необхідних знань з теорії та 
практики наближених обчислень. Мож-
на додати, що не тільки студенти, а і 
викладачі загальноекономічних та про-
фесійно спрямованих дисциплін не 
звертають уваги на правильність вико-
нання наближених обчислень, не аналі-
зують точність (похибку) результатів. І 
причина не в не бажанні це робити, а в 
незнанні.  



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. � Issue # 26. � 2006. 
 

 

134 

Дисципліна �Вища математика� є 
нормативною в підготовці спеціалістів 
економічного профілю. Традиційно про-
грама курсу дисципліни включає розді-
ли: лінійна алгебра, аналітична геомет-
рія, диференціальне числення, інте-
гральне числення, диференціальні рів-
няння, ряди. В програмі майже не згаду-
ються та не передбачаються наближені 
обчислення при розв`язуванні не тільки 
математичних задач, але і задач еконо-
мічного змісту.  
На даний момент в курсі �Вищої 

математики� для студентів економічних 
спеціальностей розглядаються еконо-
мічні змісти математичних понять, 
приклади застосування математичних 
моделей до економічних процесів (без 
інтерпретації числових розв`язків). 
Разом з тим ніде не відмічається, що 

необхідно підвищувати обчислювальну 
культуру студентів економічних спе-
ціальностей, дати їм міцні знання з 
теорії та практики наближених обчис-
лень. Адже показники в економічних 
розрахунках є наближені величини. 
Наукових робіт, ґрунтовних досліджень 
з цього питання на рівні сучасних вимог 
немає. 
Сьогодні можна сказати, що зміст і 

методи навчання студентів ВНЗ економіч-
них спеціальностей наближеним обчис-
ленням залишається недостатньо роз-
робленою. Відсутня цілісна методична 

система навчання студентів економічних 
спеціальностей методам і засобам набли-
жених обчислень, яка б включала: мету, 
зміст, методи, прийоми, організаційні 
форми і засоби навчання, враховувала 
наступність при вивченні наближених об-
числень в школі та ВНЗ. 
Враховуючи вищевикладене можна 

зазначити, що існує протиріччя між ви-
могами сьогодення до підготовки спеціа-
лістів економічних спеціальностей набли-
женим обчисленням з одного боку, з іншо-
го відсутності цілісної методичної систе-
ми навчання наближеним обчисленням, 
яка б відповідала сучасним вимогам. Саме 
існування цього протиріччя обумовило 
тему дослідження �Методична система 
навчання наближених обчислень бакалав-
рів та магістрів з економіки�. 
Як зазначав А.М.Крилов ��в прило-

жениях обыкновенно интересует не про-
цесс вычисления, а результат его; поэто-
му и стараются получить этот результат 
с достаточной точностью при наимень-
шей затрате труда и времени�[1].  
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