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Постановка проблеми. Розвиток та-
ких складових економіко-математичних 
методів, як математичне програмування, 
теорія масового обслуговування, теорія 
управління ресурсами, сприяє тому, що 
математичні методи стали важливим ін-
струментом теоретико-економічних дослі-
джень, необхідним елементом прикладно-
го економічного аналізу та управління. 
Виникла потреба в систематизованому 
вивченні ряду розділів прикладної мате-
матики студентами економічних та управ-
лінських спеціальностей з метою подаль-
шого використання отриманих знань у 
практичній діяльності та наукових дослі-
дженнях.  

Аналіз актуальних досліджень. Роз-
витку математичних методів моделювання 
економіки присвячено ряд монографій та 
підручників [3, 5, 6, 9-13], в яких розроб-
лено теоретичні основи та розглянуто 
прикладні аспекти застосування методу 
математичного моделювання до різних 
економічних процесів і явищ. Але, як зок-
рема зазначалось у [4, 8], на сьогодні не 
існує розробленої методичної системи на-
вчання студентів економіко-математичних 
дисциплін, невід’ємною складовою яких є 
економіко-математичні методи та моделі. 

Мета статті – розглянути загальні ас-
пекти методу економіко-математичного 
моделювання як одного з основних мето-

дів дослідження економічних процесів та 
явищ, уточнити поняття економіко-
математичної моделі та навести їх класи-
фікацію, сформулювати завдання та вимо-
ги до знань і умінь студентів після ви-
вчення курсу «Економіко-математичні ме-
тоди та моделі». 

Виклад основного матеріалу.  
1. Загальні аспекти методу економі-

ко-математичного моделювання 
Основне призначення економіки – за-

безпечення суспільства предметами спо-
живання та послугами, які створюють 
умови для життя та безпеки людини, ро-
дини, суспільства, країни. У зв’язку з цим 
виникає необхідність розглядати, дослі-
джувати та моделювати соціально-еконо-
мічні системи, які відносяться до так зва-
них складних систем. 
Основним методом дослідження скла-

дних систем є метод моделювання, тобто 
спосіб теоретичних і практичних дій, 
спрямованих на створення та використан-
ня моделей. Практичними завданнями 
економіко-математичного моделювання є:  

• аналіз економічних об’єктів і проце-
сів;  

• економічне прогнозування, передба-
чення розвитку економічних процесів;  

• вироблення управлінських рішень на 
всіх рівнях господарської ієрархії управ-
ління. 
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Зазначимо, що не в усіх випадках дані, 
отримані в результаті економіко-матема-
тичного моделювання, можуть використо-
вуватися безпосередньо як готові управ-
лінські рішення. Швидше всього вони мо-
жуть розглядатись як «консультуючі» за-
соби. Прийняття управлінських рішень 
залишається за людиною. Отже, економі-
ко-математичне моделювання є лише од-
нією з важливих компонентів у людино-
машинних системах аналізу, планування й 
управління економічними системами. Во-
но спрямоване на отримання нових знань 
про об’єкт дослідження. 
Одним із важливих аспектів у економі-

ко-математичному моделюванні, як і в ін-
ших концепціях моделювання, є поняття 
адекватності моделі, тобто відповідності 
моделі модельованому об’єктові чи про-
цесові. Адекватність моделі – дещо умов-
не поняття, оскільки повної відповідності 
моделі реальному об’єктові не може бути. 
Це є характерним і для економіко-матема-
тичного моделювання. Йдеться не просто 
про адекватність, а про відповідність тим 
властивостям, які вважаються суттєвими 
для дослідника, відповідають меті дослі-
дження та усталеній системі гіпотез. За-
значимо, що перевірка адекватності еко-
номіко-математичних моделей не є прос-
тою. Вона обтяжена складністю вимірю-
вання економічних величин. Але без такої 
перевірки застосування результатів моде-
лювання в аналізі та управлінських рішен-
нях може не лише виявитися малокорис-
ним, а й призвести до негативних наслід-
ків.  
Як вже зазначалось, соціально-еконо-

мічні системи належать, як правило, до так 
званих складних систем. Складним систе-
мам притаманна низка властивостей, які 
потрібно враховувати в їх моделюванні, 
інакше неможливо твердити про адекват-
ність побудованої моделі. Серед цих влас-
тивостей зазначимо, зокрема, такі: 

• емерджентність як прояв властивості 
цілісності системи, тобто наявність у еко-
номічної системи таких властивостей, які 
не є притаманними жодному з її елемен-
тів, що розглядається окремо, поза систе-

мою. Емерджентність – це результат ви-
никнення між елементами системи так 
званих синергетичних зв’язків, які забез-
печують збільшення загального ефекту до 
більших обсягів, ніж сума ефектів окремо 
взятих елементів системи, що діють (фун-
кціонують) незалежно. Тому соціально-
економічні системи потрібно досліджува-
ти й моделювати зважаючи на синергізм; 

• динамічність економічних процесів, 
що полягає в зміні у часі параметрів і 
структури економічних систем під впли-
вом як внутрішніх, так і зовнішніх чинни-
ків (навколишнього середовища); 

• невизначеність щодо розвитку еко-
номічних явищ (процесів). Економічні 
явища та процеси мають нелінійний, ви-
падковий характер. Невизначеність імане-
нтно притаманна економічним системам, 
тому для вивчення їх потрібно застосову-
вати економіко-математичні моделі на базі 
теорії ймовірностей і математичної стати-
стики, а також на базі теорії нечітких (роз-
пливчастих) множин тощо. Важливою та-
кож є розбудова ризикології (науки про 
економічний ризик) тощо;  

• неможливість ізолювати процеси, які 
здійснюються в економічних системах не-
залежно від процесів у навколишньому 
середовищі, з тим щоб спостерігати та до-
сліджувати їх окремо; 

• активна реакція на нові чинники, що 
з’являються. Спроможність соціально-
економічних систем до активних, не зав-
жди передбачуваних дій залежно від став-
лення суб’єктів управління та самої сис-
теми загалом до цих чинників, способів і 
методів їх впливу тощо.  

2. Класифікація та етапи побудови 
економіко-математичних моделей 
Розглянемо основні типи економіко-

математичних моделей (ЕММ), які класи-
фікуються за різними критеріями. 
За цільовим призначенням ЕММ поді-

ляються на теоретико-аналітичні, застосо-
вувані для дослідження загальних власти-
востей і закономірностей економічних 
процесів (наприклад, модель Кейнса), та 
прикладні, призначені для розв’язування 
конкретних економічних задач (моделі 
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економічного аналізу, прогнозування, 
управління тощо). 
Згідно із загальною класифікацією ма-

тематичних моделей вони поділяються на 
функціональні та структурні, охоплюючи 
проміжні форми (структурно-функціо-
нальні). У дослідженнях на макрорівні 
найчастіше використовуються структурні 
моделі, оскільки для планування та управ-
ління велике значення мають взаємо-
зв’язки підсистем. Типовими структурни-
ми моделями є моделі міжгалузевих 
зв’язків. Функціональні моделі широко 
застосовуються в економічному регулю-
ванні, коли на поводження об’єкта («ви-
хід») впливають, змінюючи «вхід». При-
кладом може бути модель поведінки спо-
живачів за умов товарно-грошових відно-
син. Один і той самий об’єкт може опису-
ватися водночас як структурною, так і фу-
нкціональною моделлю. 
За характером відображення причин-

но-наслідкових зв’язків розрізняють дете-
рміновані моделі та моделі, що врахову-
ють випадковість і невизначеність – стоха-
стичні. 
Залежно від урахування часового чин-

ника економіко-математичні моделі поді-
ляються на статичні та динамічні. У ста-
тичних моделях усі залежності стосуються 
одного моменту або періоду часу. Динамі-
чні моделі характеризують зміни економі-
чних процесів у часі. 
За тривалістю періоду часу, що розгля-

дається, розрізняють моделі короткостро-
кового (до року), середньострокового (до 5 
років), довгострокового (10-15 і більше 
років) прогнозування та планування. Час в 
економіко-математичних моделях може 
змінюватися неперервно або дискретно. 
Тому розрізняють неперервні та дискретні 
моделі. 
Моделі економічних процесів надзви-

чайно різноманітні за формою математич-
них залежностей. У загальному випадку 
виокремлюють лінійні та нелінійні моделі. 
Особливо важливим є клас лінійних моде-
лей, найзручніших для аналізу й розраху-
нків, завдяки чому вони набули великого 
поширення.  

За співвідношенням екзогенних і ендо-
генних змінних, які включаються до моде-
лей, останні поділяють на відкриті і за-
мкнені. Повністю відкритих моделей не 
існує; модель повинна мати хоча б одну 
ендогенну змінну. Повністю замкненими 
(такими, що не містять жодної екзогенної 
змінної) економіко-математичні моделі 
бувають надзвичайно рідко. Загалом еко-
номіко-математичні моделі різняться за 
ступенем відкритості. 
Макроекономічні моделі поділяють на 

агреговані та деталізовані. Залежно від 
того, чи містять ці моделі просторові чин-
ники та умови, чи ні, розрізняють моделі 
просторові та точкові. 
Отже, загальна класифікація ЕММ 

охоплює понад десять основних ознак. З 
розвитком економіко-математичних до-
сліджень проблема класифікації застосо-
вуваних моделей дедалі ускладнюється. 
Поряд з появою нових типів моделей 
(особливо мішаних типів) і нових ознак їх 
класифікації відбувається інтеграція моде-
лей різних типів у складніші модельні 
конструкції. 
Розглянемо основні етапи економіко-

математичного моделювання. Процес мо-
делювання передбачає наявність трьох 
структурних елементів: об’єкта дослі-
дження; суб’єкта (дослідник); моделі, яка 
опосередковує відносини між суб’єктом і 
об’єктом. 
Побудова ЕММ у загальному випадку 

складається з розглянутих далі етапів. 
1. Постановка економічної проблеми та 

її якісний аналіз. На цьому етапі потрібно 
сформулювати сутність проблеми, визна-
чити передумови й висловити припущен-
ня. Необхідно виокремити найважливіші 
властивості об’єкта моделювання, вивчити 
його структуру, дослідити взаємозв’язки 
між його елементами, а також хоча б по-
передньо сформулювати гіпотези, що по-
яснюють поводження й розвиток об’єкта 
(динаміку руху), дослідити його зв’язки із 
зовнішнім середовищем тощо. При цьому 
складні об’єкти розбиваються на частини 
(елементи) окремого дослідження: визна-
чаються зв’язки та логічні співвідношення 
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між ними, їхні кількісні та якісні власти-
вості. Зазначені дії становлять етап систе-
много аналізу задачі, у результаті якого 
об’єкт подається у вигляді системи. 

2. Побудова математичної моделі. Цей 
етап полягає у формалізації економічної 
моделі, тобто вираження її у вигляді конк-
ретних математичних залежностей (функ-
цій, рівнянь, нерівностей тощо). Процес 
побудови моделі складається з кількох 
стадій. Спочатку визначають тип економі-
ко-математичної моделі, вивчають мож-
ливості її застосування в розглядуваному 
конкретному випадку, уточнюють перелік 
змінних та параметрів, форми зв’язку між 
ними. Для складних об’єктів доцільно бу-
дувати кілька різноаспектних моделей. 

3. Математичний аналіз моделі. На 
цьому етапі суто математичними прийо-
мами досліджують загальні властивості 
моделей та розв’язків. Може статися, що 
раніше виконаний системний аналіз при-
вів до такого набору елементів, властивос-
тей і співвідношень, для якого немає при-
йнятного методу розв’язання задачі. Тоді 
доводиться повертатися до етапу систем-
ного аналізу. Важливим моментом є дове-
дення існування розв’язків сформульова-
ної задачі. У процесі аналітичного аналізу 
з’ясовують кількість розв’язків (єдиний чи 
неєдиний), визначають змінні та парамет-
ри, які можуть входити до розв’язку, а та-
кож межі та тенденції їх зміни. Проте мо-
делі складних економічних об’єктів дуже 
погано піддаються аналітичному дослі-
дженню. У таких випадках переходять до 
чисельних методів дослідження. Як пра-
вило, задачі, що виникають в економічній 
практиці, намагаються звести до відомих 
моделей, для яких розроблено методи й 
алгоритми розв’язання. 

4. Підготовка вихідної інформації. В 
економічних задачах це, як правило, най-
більш трудомісткий етап моделювання, 
оскільки тут замало самого лише пасивно-
го збору даних. Математичне моделюван-
ня висуває жорсткі вимоги до якості інфо-
рмації. У процесі підготовки інформації 
використовуються методи теорії ймовір-
ностей, математичної статистики, а також 

економічної статистики для агрегування, 
групування даних, оцінювання вірогіднос-
ті даних тощо. У процесі системного еко-
номіко-математичного моделювання ре-
зультати функціонування одних моделей 
виступають вихідною інформацією для 
інших. 

5. Чисельне моделювання. Цей етап 
передбачає розробку алгоритмів чисель-
ного розв’язання задачі, підготовку 
комп’ютерних програм та безпосереднє 
виконання розрахунків. При цьому поста-
ють значні труднощі, зумовлені великою 
розмірністю економічних задач. Для вели-
ких складних об’єктів може знадобитися 
складання бази даних та відшукання засо-
бів роботи з нею, а також методів добу-
вання даних, потрібних для розрахунків. У 
разі стандартних задач здійснюється вибір 
придатного пакета програм та системи 
управління базами даних (СУБД). Чисель-
не моделювання істотно доповнює резуль-
тати аналітичного дослідження. 

6. Аналіз чисельних результатів та їх 
застосування. На цьому етапі передусім 
з’ясовується найважливіше питання щодо 
правильності й повноти результатів моде-
лювання та можливості їх практичного 
використання, а також досліджуються 
можливі напрямки подальшого вдоскона-
лення моделі. Тому спершу перевіряють 
адекватність моделі за тими властивостя-
ми, що було взято за найістотніші. Тобто 
потрібно виконати верифікацію і валіда-
цію моделі, оскільки головна мета моде-
лювання полягає в розв’язуванні практич-
них задач (аналіз економічних об’єктів, 
економічне прогнозування, вироблення 
управлінських рішень і т. ін.). 
Верифікація моделі – перевірка правиль-

ності структури (логіки) моделі. 
Валідація моделі – перевірка відповід-

ності здобутих у результаті моделювання 
даних реальному процесу в економіці. 
Перераховані етапи економіко-матема-

тичного моделювання перебувають у тіс-
ному взаємозв’язку, зокрема можуть існу-
вати зворотні зв’язки між етапами. Так, на 
етапі побудови моделі може з’ясуватися, 
що постановка задачі суперечлива чи при-
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зводить до занадто складної математичної 
моделі. Тоді вихідну постановку дово-
диться коригувати. 
Найчастіше потреба повернутися до 

попереднього етапу постає на етапі підго-
товки вихідної інформації. Якщо необхід-
ної інформації немає або її пошук тягне за 
собою великі витрати, доводиться повер-
татися до етапу формалізації і пристосову-
ватися до наявної інформації. 
Отже, моделювання являє собою цик-

лічний процес. За останнім етапом необ-
хідно переходити до першого й уточнюва-
ти постановку задачі згідно зі здобутими 
результатами, потім – до другого й уточ-
нювати (коригувати) математичний мо-
дуль, далі – до третього і т.ін. 

3. Економіко-математичне моделю-
вання як навчальна дисципліна 
Економіко-математичне моделювання 

може бути як окремою дисципліною цик-
лу природничонаукової та загальноеконо-
мічної підготовки бакалаврів за напрямка-
ми «Менеджмент» та «Економіка і під-
приємництво», а також складовою таких 
дисциплін як макро- та мікроекономіка, 
економічний аналіз, економетрія, економі-
чний ризик та методи його вимірювання й 
под.  
Дисципліна має практичну спрямова-

ність на вирішення широкого спектра 
прикладних питань на усіх рівнях ієрархії 
управління щодо прийняття рішень (пла-
нів, програм, об'єктів, проектів, стратегій 
тощо) з урахуванням наявних економічних 
умов та обмежень.  
Предметом вивчення дисципліни є ме-

тодологія та інструментарій економіко-
математичного моделювання та аналізу 
економічних процесів, тенденцій та при-
чинно-наслідкових зв'язків в економіці; 
теоретичні та практичні питання аналізу 
економічного ризику.  
Мета дисципліни – формування знань 

щодо методології та інструментарію побу-
дови та адекватного використання різних 
типів економіко-математичних моделей.  
Завданням дисципліни є засвоєння 

студентами основних принципів та ін-
струментарію щодо постановки задач, ос-

новних методів їх розв'язування та аналізу 
з метою широкого використання в еконо-
міці та підприємництві.  
У результаті вивчення дисципліни сту-

дент повинен знати:  
• концептуальні засади, принципи і 

підходи до побудови економіко-
математичних моделей;  

• основні класи математичних моде-
лей, що використовуються для досліджен-
ня економічних процесів;  

• основні методи розв'язування задач.  
Студент повинен уміти:  
• самостійно здійснювати постановку 

прикладних економічних задач;  
• визначати обсяг необхідної інфор-

мації для чіткої постановки та розв'язу-
вання прикладних економічних задач;  

• адекватно використовувати економі-
ко-математичні моделі для розв'язування 
прикладних економічних задач;  

• використовувати інформаційні тех-
нології на базі ПЕОМ для розв'язування 
прикладних економічних задач;  

• здійснювати аналіз отриманих ре-
зультатів, формувати та приймати на їх 
основі відповідні ефективні рішення. 
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Резюме. Гончаренко Я.В. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 

МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТЕЙ. В статье проанализированы современные подходы к экономико-
математическому моделированию, сформулированы цель и основные задания курса «Эко-
номико-математические методы и модели» в системе подготовки студентов экономиче-
ских и управленческих специальностей. 
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