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СТОХАСТИКА І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА 
 

Т.М.Задорожня, 
старший викладач, 

Національна академія державної податкової служби України, 
м. Ірпінь, УКРАЇНА 

 
У даній статті робиться спроба проаналізувати досвід впровадження стохастики в 

вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації фінансово-економічного спрямування. 
Виявлено певні проблеми та запропоновано  шляхи їх усунення. 

 
 
Важливе місце в процесі підготовки 

молодого покоління до життя в нових 
суспільних умовах займають вищі 
навчальні заклади освіти (ВНЗ) І-ІІ рівня 
акредитації. Сьогодні це технікуми, 
коледжі, інститути різних напрямків 
освіти, які становлять 66% від 977 існую-
чих сьогодні вищих закладів освіти різних 
форм власності. 
Ще недавно більшість із цих закладів 

готували молодших спеціалістів для про-
мисловості, будівництва, транспорту та 
зв�язку, сільського господарства, однак, 
сьогодні цей вектор змінився і продовжує 
змінюватися в напрямку фінансово-еконо-
мічних спеціальностей. На кінець 90-х ро-
ків частка середніх спеціальних навчаль-
них закладів, яка готувала молодших спе-
ціалістів з економіки та права становила 
12,5%, а вже на кінець 2002 року дорівню-
вала 25% і продовжує зростати.  
Стрімкий розвиток ринкових відносин 

змінює і характер фінансових та економіч-
них професій, підвищує вимоги до підго-
товки майбутніх спеціалістів економічної 
галузі. Від сьогоднішніх випускників ви-
щих закладів освіти вимагається вміння 
обробляти великі масиви статистичної 
інформації, аналізувати різні, в тому числі 
і випадкові фактори, оцінювати гіпотези, 
прогнозувати розвиток подій, і нарешті, 
приймати рішення в різних ситуаціях 
тощо. 
Заклади освіти І та ІІ рівня акредитації 

проводять набір студентів на базі основної 
і старшої школи. Підготовку молодших 
спеціалістів, які вступили до ВНЗ після 

закінчення основної школи (термін нав-
чання � 3 роки) можна розділити на дві 
складові, які повинні бути органічно 
пов�язані � це надання середньої освіти і 
забезпечення професійної підготовки. 
Надання середньої освіти, як правило, 
відбувається на першому курсі (в частині 
закладів його називають нульовим). Про-
фесійна підготовка забезпечується навчан-
ням на наступних курсах. Щоб ці складові 
змісту освіти справді були органічно 
пов�язані необхідно уже на першому курсі 
демонструвати важливість дисциплін, що 
вивчаються, зокрема математики, для май-
бутніх спеціалістів фінансово-економіч-
ного спрямування, та готувати їх до сприй-
мання і засвоєння професійних курсів. 
У 1992 році опубліковано, затвердже-

ний Управлінням вищих навчальних зак-
ладів, проект програми з математики для 
навчальних закладів системи підготовки 
молодших спеціалістів відповідно до кон-
цепції математичної освіти. 
Вивчення професійно спрямованих 

дисциплін починається з другого курсу. 
Проведений нами аналіз програм, навчаль-
них планів та лекційних матеріалів профе-
сійно спрямованих дисциплін (страхуван-
ня, фінансового аналізу тощо) дає підстави 
говорити про необхідність досить ґрунтов-
них знань з теорії ймовірностей та матема-
тичної статистики. Широке використання 
таких стохастичних понять і тверджень, як 
ймовірність, умовна ймовірність, теореми 
суми і добутку ймовірностей, теорема про 
повну ймовірність, теорема гіпотез, мате-
матичне сподівання, дисперсія, середнє 
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квадратичне відхилення та інші прита-
манні багатьом професійно орієнтованим 
курсам. Те, що другокурсники не були 
знайомі з цими поняттями ускладнювало 
сприймання та засвоєння професійних 
курсів. 
Тому була розроблена експеримен-

тальна програма з початків теорії ймовір-
ностей та математичної статистики. ЇЇ вве-
дення в 1998 році у Київському фінансово-
економічному коледжі у курс математики 
дозволило змінити ситуацію на краще, 
хоча і не вирішило всіх проблем. 
Зміст навчального матеріалу з теми: 
Елементи теорії ймовірностей та 
математичної статистики 

Поняття стохастичного експерименту 
та його результатів � елементарних подій, 
випадкових подій. Вірогідна і неможлива 
події. Відносна частота та означення ста-
тистичної ймовірності. Основні та вивідні 
властивості статистичної ймовірності. 
Операції над подіями. Основні властивості 
операцій над подіями. 
Поняття ймовірності події. Поняття 

незалежних подій. Умовна ймовірність. 
Теорема множення ймовірностей. Теорема 
про повну ймовірність та теорема гіпотез. 
Взаємно-незалежні події. Схема Бер-

нуллі. Уявлення про закон великих чисел. 
Генеральна та вибіркові сукупності. 

Способи подання статистичних даних. 
Геометричне представлення вибірки. Ви-
біркові характеристики. Вибірковий метод 
у статистиці.  
Основні вимоги до математичної 

підготовки студентів  
мати уявлення про: особливості сто-

хастичного експерименту та його резуль-
тати; операції, які виконуються над подія-
ми, та основні властивості цих операцій; 
статистичну ймовірність та її основні 
властивості; поняття ймовірності; рівно 
можливість елементарних подій; умовну 
ймовірність та незалежні події; схему 
повторних незалежних випробувань; типи 
статистичних спостережень; вибіркові та 
генеральні сукупності. 
знати: означення вірогідної та немож-

ливої події; основні властивості операцій 

над подіями та подій; означення незалеж-
них подій та умовної ймовірності; теореми 
множення ймовірностей, теореми про пов-
ну ймовірність та ймовірність гіпотез; 
умови схеми Бернуллі, формулу Бернуллі; 
основні способи збору та представлення 
статистичних даних, формули обчислення 
числових характеристик вибіркової сукуп-
ності. 
уміти: наводити приклади стохастич-

них експериментів та їх результатів, подій 
та їх появ, вірогідних та неможливих 
подій; обчислювати статистичні ймовір-
ності та застосовувати їх властивості для 
обчислення ймовірностей подій, обчислю-
вати ймовірність із використанням фор-
мул комбінаторики у випадках рівномож-
ливих елементарних подій; розв�язувати 
найпростіші прикладні задачі та здійсню-
вати їх економічну інтерпретацію; застосо-
вувати формулу Бернуллі, виконувати 
початкову обробку вибіркових даних; 
будувати полігон та гістограму. 
Підтвердженням правильності наших 

кроків стала, затверджена Міністерством 
освіти й науки України, програма з мате-
матики для вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівня акредитації, які здійснюють підго-
товку на основі базової загальної серед-
ньої освіти. 
Програма основного курсу математи-

ки, як і наша експериментальна програма, 
складена відповідно до проекту Держав-
ного стандарту базової і повної середньої 
освіти. Включення до цієї програми розді-
лів стохастики дозволяє всім студентам 
першокурсникам отримати підготовку, що 
відповідає загальноосвітній і разом з дип-
ломом молодшого спеціаліста отримати 
атестат про середню освіту. Введення до 
програми початків теорії ймовірностей та 
математичної статистики є першим, але 
вагомим кроком на шляху до створення 
умов для розвитку одного із спеціальних і 
соціально важливих типів мислення � 
ймовірнісно-статистичного, необхідного 
сучасній людині як у загальнокультур-
ному плані, так і для професійного станов-
лення та успішної соціалізації. 
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Зміни змісту математичної освіти ви-
магають нового методичного забезпе-
чення.  
Нами було проаналізовано професійно 

спрямовані курси (страхування, фінансо-
вий аналіз, статистика, фінанси тощо) та 
виділено чотири групи задач. Перша група 
пов�язана із задачами, які містять про-
фесійно спрямовану, а саме � фінансово-
економічну термінологію. Друга � з вико-
ристанням основ теорії ймовірностей до 
питань страхування. Третя � це задачі, в 
яких застосовуються основи теорії ймовір-
ностей та математичної статистики для 
визначення очікуваного прибутку від 
вкладених інвестицій. Основою для задач 
четвертої групи є найпростіша статистич-
на обробка економічної інформації. 
Під прикладною задачею фінансово-

економічного змісту розуміємо сюжетну 
задачу, що є словесною моделлю реальної 
економічної ситуації, яка виникає на 
практиці та розв'язується засобами стохас-
тики і належить до економічної спеціаль-
ності. 
Інтеграція фундаментальних та прик-

ладних компонентів в змісті розділу сто-
хастики шляхом використання приклад-
них задач дозволяє значно підсилити між-
предметні зв�язки. 
У межах нашого дослідження, прове-

деного на базі Київського фінансово-еко-
номічного коледжу використовувались 
зв�язки між різними темами стохастики з 
одного боку і страхування, фінансового 
аналізу, соціології, інформатики і комп�ю-
терної техніки з іншого. 
Можливості розширення стохастичних 

уявлень на заняттях з інших дисциплін, а 
це особливо важливо при тенденції до 
скорочення кількості годин, що виділя-
ються на аудиторні заняття з математики 
та широкий діапазон застосувань цих 
знань позитивно впливає на вироблення 
навичок використання стохастики в май-
бутній професійній діяльності. Так, на 
практичних заняттях з математичної ста-
тистики доцільно відпрацювати всі прийо-
ми обробки дослідних даних на вибірках з 
невеликим числом варіант, а аналогічні 

завдання з великим масивом даних розгля-
даємо на бінарних заняттях з інформатики 
і математики. Задачі з великою кількістю 
статистичних даних розглядаються і на 
практичних заняттях з �Інформатики і 
комп�ютерної техніки� другого року нав-
чання. 
У вивченні тем: �Система табличного 

оброблення даних�; �Системи управління 
базами даних�; �Експертні й навчальні 
системи�; �Технології оброблення еконо-
мічної інформації� варто використовувати 
стохастичні задачі прикладного характеру. 
Саме на таких заняттях більша частина 
часу приділяється аналізу статистичних 
даних, а вивчення обчислювальних опера-
цій і побудови діаграм та полігонів відбу-
вається майже миттєво. 
Знаннями, які отримали на заняттях із 

стохастики, студенти можуть скористати-
ся при вивченні тем �Вибірка у соціологіч-
ному дослідженні�, �Аналіз документів, 
спостереження та експеримент у соціоло-
гії�, �Соціологічне опитування�, �Статис-
тичні методи обробки даних в соціології� 
курсу соціології, який теж вивчається на 
другому році навчання. 
Прикладне спрямування математичних 

знань взагалі і стохастичних зокрема та 
використання міжпредметних зв�язків між 
обов�язковими предметами загальноосвіт-
ньої підготовки та спеціальними дисциплі-
нами особливо актуально для студентів 
економічних спеціальностей, які мають 
розглядати стохастику як інструмент для 
вивчення в майбутньому нових фахових 
дисциплін. Адже повноцінне вивчення 
елементів стохастики допоможе в майбут-
ньому ґрунтовно оволодіти: методиками 
вивчення та оцінювання результатів діяль-
ності підприємств, організацій, комерцій-
них банків; методами оцінки фінансового 
стану, фінансового планування; методоло-
гією економіко-статистичного аналізу дер-
жавних фінансів та процесу оподатку-
вання.  
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ОБРАЗОВАНИЕ. В статье анализируется опыт изучения стохастики в высших учебных 
заведениях І-ІІ уровня аккредитации. Рассмотрено некоторые проблемы и предложено пути 
их устранения. 

Summary. Zadorognaya T. STOCHASTIKA AND FINANCIAL-ECONOMIC 
EDUCATION. In this article there is an attempt of analyzing experience of studying mathematics, 
namely probability theory and mathematical statistics in higher education establishments of I-II 
levels of accreditation. Problems and ways of their removal by extending of intersubjectal 
connections and using applying problems are considered.  
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