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На основі компетентнісного підходу розглянуто проблему формування змісту курсу 

«Оптимізаційні методи та моделі» для студентів економічних спеціальностей. Про-
понуються рекомендації щодо дотримання принципів відбору та структуризації зміс-
ту навчання. 
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Постановка проблеми. В основі роз-
робки складових системи галузевих стан-
дартів вищої освіти має бути покладено 
компетентнісний підхід. Одна із восьми 
виділених Єврокомісією компетенцій – ма-
тематична, фундаментальна природничо-
наукова та технічна компетенції, що перед-
бачає базові знання фундаментальних роз-
ділів математики в обсязі, необхідному для 
володіння математичним апаратом відпові-
дної галузі знань, здатність використовува-
ти математичні методи в обраній професії 
[1]. 

Узагальнений, інтегральний характер 
поняття «компетенція», що містить поняття 
«знання», «уміння», «навички» разом із їх 
практичним та оперативним застосуванням 
у конкретних ситуаціях, накладає особливі 
вимоги і до встановлення оптимального 
набору навчальних дисциплін професійної 
підготовки у вищій школі, і до формування 
змісту окремої навчальної дисципліни. 

Із точки зору компетентнісного підходу 
навчальна дисципліна «Економіко-матема-
тичні методи та моделі» посідає особливе 
місце у циклі природничо-наукової та загаль-
ноекономічної підготовки бакалаврів галузі 
знань 0305 «Економіка і підприємництво», 
оскільки є перехідною ланкою між фунда-
ментальними математичними знаннями і 
практичними вміннями професійної діяль-
ності. Крім того, вона безпосередньо 
пов’язана із комп'ютерною компетенцією, 
оскільки передбачає базові знання в галузі 
інформатики й сучасних інформаційних 
технологій та навички використання про-

грамних засобів. У світовій практиці еко-
номіко-математичне моделювання поряд із 
макро- та мікроекономікою є однією із 
трьох підвалин економічної освіти. 

В українській вищій школі триває про-
цес формування загальновизнаних підходів 
до змістового наповнення цієї навчальної 
дисципліни. Значною мірою він пов’язаний 
із виокремленням зі значних наукових до-
робків останнього півстоліття методів та 
моделей, які мають пріоритетне економічне 
застосування, а також із оновленням вимог 
до базових дисциплін – попередників, осо-
бливо математичної статистики та статис-
тики. У зв’язку із цим актуальною залиша-
ється проблема масової статистичної гра-
мотності випускників вищих навчальних 
закладів, у тому числі практичного викори-
стання прикладних статистичних методів, 
які завдяки низці програмних пакетів стали 
загальнодоступними. Перегляд на компе-
тентнісних засадах змісту математичної 
статистики та математичного моделювання 
розглядається, зокрема, у роботах Я.В.Гон-
чаренка, М.П.Працьовитого, Т.М.Задорож-
ньої [2, 3, 4]. 

На нашу думку, напрацьований досвід 
є ще недостатнім. Відзначимо деякі із мо-
жливих причин цього. Обмежене, або від-
сутнє застосування та поглиблення мате-
матичних методів у дисциплінах циклу 
професійної та практичної підготовки, 
брак послідовності та логічної взаємо-
пов’язаності елементів сукупної структури 
професійної підготовки. Часом трапляють-
ся дублювання однієї теми (наприклад, 
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«Метод найменших квадратів. Проста лі-
нійна регресія») у кількох дисциплінах, які 
суттєво не відрізняються ані змістовим, ані 
практичним наповненням.  

Попри публікацію низки підручників та 
навчальних посібників, впровадження пе-
редового педагогічного досвіду викладання 
цього курсу здійснюється повільно, особ-
ливо щодо економетрики. Звичайно, знач-
ною мірою цьому сприяє часто недостатня 
базова математична підготовка абітурієн-
тів. 

Періодично відбуваються нормативні 
зміни назви, структури дисципліни та обся-
гу виділеного навчального часу. У норма-
тивну частину освітньо-професійної про-
грами підготовки бакалавра, затвердженої 
МОН України 2 лютого 2010 року, введена 
навчальна дисципліна «Економіко-матема-
тичні методи» загальним обсягом 7 креди-
тів, причому вона ділиться на дві піддис-
ципліни «Оптимізаційні методи та моделі» 
(4 кредити) та «Економетрику» (3 кредити). 
Зазначимо, що вказана ОПП затверджена 
лише у частині розподілу загального на-
вчального часу і не дає вказівок щодо зміс-
тового наповнення. 

Отже, перегляд змісту даної навчальної 
дисципліни на засадах класичних дидакти-
чних принципів та сучасних підходів є ак-
туальною проблемою, пов’язаною із фор-
муванням оптимального набору навчаль-
них дисциплін професійної підготовки 
економістів та досягненням поставлених 
цілей кожним із складових елементів цього 
набору. 

У цій роботі розглянемо першу частину 
навчальної дисципліни «Економіко-мате-
матичні методи» – курс «Оптимізаційні 
методи та моделі», який з одного боку ґру-
нтується на таких фундаментальних мате-
матичних теоріях, як диференціальне чис-
лення функцій однієї та кількох змінних, 
системи лінійних рівнянь тощо; напрацьо-
ваних як самостійні наукові напрями у ХХ 
столітті лінійному, нелінійному, динаміч-
ному програмування, концепції двоїстості, 
математичній теорії ігор та інших. З іншого 
боку даний курс передбачає оволодіння 
методологією побудови, розв’язування та 
інтерпретації оптимізаційних економіко-
математичних моделей, які дозволяють 
суттєво підвищити рівень аналізу, плану-

вання та управління фінансово-економіч-
ними системами, оскільки в сучасних умо-
вах прийняття рішень, опертих тільки на 
попередній досвід та «здоровий глузд», 
може призвести до непередбачуваних нас-
лідків. 

Мета статті – на основі одного із мож-
ливих варіантів формування змісту курсу 
«Оптимізаційні методи та моделі» для сту-
дентів галузі знань 0305 «Економіка і під-
приємництво» вказати особливості та при-
клади застосування принципів структури-
зації змісту навчання. 

Виклад основного матеріалу. У педа-
гогічних наукових джерелах серед основ-
них класифікацій критеріїв відбору змісту 
освіти чільне місце посідає сформульована 
Ю.К.Бабанським така система: 

1. Критерій цілісного відображення в 
змісті навчання основних компонентів со-
ціального досвіду, перспектив його удо-
сконалювання, завдань всебічного розвитку 
особистості. 

2. Критерій виділення головного та іс-
тотного в змісті навчання, тобто відбір най-
більш необхідних, універсальних, перспек-
тивних елементів. 

3. Критерій відповідності віковим мож-
ливостям тих, хто навчається. 

4. Критерій відповідності виділеному 
навчальним планом часу на вивчення дано-
го змісту. 

5. Критерій врахування вітчизняного та 
міжнародного досвіду формування змісту 
навчальної програми. 

6. Критерій відповідності змісту наяв-
ній навчально-матеріальній і методичній 
базі навчального закладу [5, С. 309]. 

Для вищої професійної школи вказані 
принципи доповнюють відповідністю зміс-
ту освіти сучасним та передбачуваним тен-
денціям розвитку науки (техніки) й вироб-
ництва (технологій) [6]. 

У більшості вищих навчальних закладів 
економічного напряму навчальна програма 
дисципліни «Оптимізаційні методи та мо-
делі» (так само як її попередники в ОПП – 
«Математичне програмування» та «Еконо-
міко-математичне моделювання») містить 
такі розділи: Лінійне програмування. Тео-
рія двоїстості. Транспортна задача. Елеме-
нти дискретного, нелінійного, динамічного 
програмування та теорії ігор.  
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Вартим уваги, на наш погляд, є вибір 
змісту навчання в контексті підготовки фа-
хівців певної спеціальності. Скажімо, для 
напряму підготовки «Облік і аудит» доці-
льно включити до програми цього базового 
курсу тему «Балансові моделі», для напря-
му «Управління персоналом і економіка 
праці» – тему «Сітьове моделювання». Для 
напряму «Економічна кібернетика», окрім 
більшої математичної ємності, навчальну 
програму слід докладно узгодити із рядом 
дисциплін циклу професійної підготовки, у 
першу чергу, із курсом «Дослідження опе-
рацій». 

Слідом за проблемою відбору змісту 
навчання постає проблема структурування 
цього змісту. Це особливо актуально для 
модульного навчання, в якому розділення 
навчального змісту на автономні модулі 
виступає як ключовий момент.  

Для формування навчальної програми 
необхідно не тільки виділити необхідні 
елементи, але і зв’язати їх у необхідну сис-
тему, визначивши логіку і послідовність 
вивчення [7]. 

Ряд сучасних науковців, зокрема, 
О.Б.Желавський, П.І.Сікорський [8, 9] та 
інші розглядають принципи структуруван-
ня і генералізації навчального матеріалу 
математичних дисциплін підготовки еко-
номістів, виходячи із потреб ефективності 
педагогічних технологій. При цьому логіч-
не структурування навчального матеріалу 
розглядається разом із акцентуванням на 
тих елементах знань, які будуть використо-
вуватися у професійних навчальних дисци-
плінах. Генералізація означає розумну і ви-
правдану концентрацію навчальної інфор-
мації, виділення базових найважливіших 
елементів та зв’язків кожного відрізку на-
вчального матеріалу.  

Враховуючи сучасні підходи, зупини-
мося на таких класичних принципах струк-
туризації змісту навчання: 

1. Принцип компонування змісту на-
вчальної дисципліни навколо базових по-
нять і методів. 

2. Принцип систематичності і логічної 
послідовності викладу навчального матері-
алу. 

3. Принцип цілісності і практичної 
значимості змісту. 

4. Принцип наочного уявлення навча-
льного матеріалу. 

Базовим поняттям курсу є поняття оп-
тимізаційної математичної моделі (ОММ) 
як спрощення у мірі, відповідній практич-
ним потребам, образу економічного об’єкта 
(системи), поданого у вигляді математич-
них співвідношень. У вступній частині, на 
нашу думку, необхідно виділити умовні 
етапи  побудови та складові частини ОММ, 
на особливостях яких слід акцентувати при 
розгляді кожної конкретної моделі. Ми ро-
зглядаємо такі етапи (які, до речі, можна 
використовувати і у випадку економетрич-
ної моделі):  

1. Точна постановка проблеми (еконо-
мічне обґрунтування, виділення та харак-
теристика факторів; збір вихідних даних). 

2. Вибір та обґрунтування ОММ (спе-
цифікація моделі). 

3. Розв’язування моделі. 
4. Аналіз адекватності моделі та стійко-

сті її параметрів. 
5. Економічна інтерпретація та застосу-

вання. 
Зауважимо, що при виборі виду та кіль-

кості задач на практичні заняття треба вра-
ховувати, що математична постановка та 
економічна інтерпретація розв’язків моделі 
часто викликає більше труднощів, ніж її 
розв’язування.  

До базових методів та принципів ви-
вчення можна віднести: графічний метод, 
симплексний метод, метод відтинання, ме-
тод потенціалів, принцип двоїстості, прин-
цип мінімаксу, метод множників Лагранжа, 
принцип оптимальності Белмана. 

Вважаємо за доцільне на практичних 
заняттях докладно зупинитися на методі 
Жордана-Гауса не тільки для актуалізації 
базової фундаментальної складової симп-
лекс-методу, а і для розв’язування задач 
переходу від канонічної до загальної форми 
запису задачі лінійного програмування. 
Графічний метод, який не потребує додат-
кової теоретичної підготовки, доповнювати 
аналізом стійкості розв’язку до зміни об-
межень та коефіцієнтів цільової функції, 
що достатне логічне продовження та дасть 
наочне уявлення аналізу стійкості на основі 
теорії двоїстості. 

Підкреслити універсальність лінійного 
програмування та різноплановість практич-
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них задач, які розв’язуються із його вико-
ристанням, дозволить розгляд транспортної 
задачі як задачі лінійного програмування; 
зведення до такої задачі матричної ігрової 
задачі та задачі дробово-лінійного програ-
мування. Елементи теорії ігор та динаміч-
ного програмування дають приклади засто-

сування у фінансових, виробничих та 
управлінських задачах стохастичної та ди-
намічної  оптимізації. 

Виходячи із відведеного загального об-
сягу навчального часу, пропонуємо розби-
ти навчальний матеріал на два змістовні 
модулі (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
 

ЗМ 1. Предмет оптимізаційного моделювання. Лінійне програмування  
(2 кредити) 
Тема 1.1. Основні поняття оптимізаційного моделювання. Загальна задача лінійного про-
грамування 
Тема 1.2. Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування 
Тема 1.3. Двоїстість у лінійному програмуванні 
Тема 1.4. Цілочисельне лінійне програмування 
ЗМ 1. Оптимізаційні моделі, які зводяться до задач лінійного програмування. Елемен-
ти нелінійного та динамічного програмування  
(2 кредити) 
Тема 2.1. Транспортна задача  
Тема 2.2. Елементи теорії ігор 
Тема 2.3. Нелінійне програмування  
Тема 2.4. Динамічне програмування 

 
Попри те, що середній рівень матема-

тичної підготовки студентів цього напрям-
ку часто бажає кращого, варто приділити 
увагу теоретичному обґрунтуванню основ-
них положень ключових тем курсу, включ-
но із ідеями доведень. Однією з таких тем 
є, безумовно, симплекс-метод, на який про-
понуємо відвести три лекційних заняття.  

На перших двох обговорити питання: 
Область допустимих планів та опорний 
план як множина розв’язків та базовий 
розв’язок системи лінійних рівнянь. Метод 
перебору опорних планів. Ідея та алгоритм 
симплекс-методу на прикладі виробничої 
задачі та її загальної форми, наприклад, при 
кількості змінних 5n =  та кількості обме-
жень 3m= . Ідея та алгоритм методу шту-
чного базису на цьому ж прикладі із вве-
дення додаткового обмеження на попит.  

У третій лекції викласти ідеї теоретич-
ного обґрунтування основних складових та 
положень симплекс-методу, використову-
ючи емпірично знайдену рівність 

( ) ( )2 1( ) ( ) l lF X F X x= − ∆ , де ( )1X  та ( )2X  – 
опорні плани вихідного та наступного кро-
ку симплекс-таблиці, F  – цільова функція, 

lx  – змінна, яка перейшла з вільної у плані 

( )1X  у базисну в плані ( )2X , l∆  – дельта-

різниця, відповідна змінній lx . План цієї 
лекції може бути таким: Ознака оптималь-
ності опорного плану. Ознака відсутності 
розв'язку. Дельта-різниці як оцінки симп-
лекс методу. Ознака єдиності оптимально-
го плану. Виродженість плану та зациклен-
ня симплекс методу. Економічна інтерпре-
тація симплекс алгоритму.  

В останньому питанні пропонуємо роз-
крити економічний зміст додаткових змін-

них, відношень i

il

b

a
 та дельта-різниць j∆ . 

Це забезпечить паралельність теоретичного 
та практичного підходів. Так, дельта-
різниця l∆  з математичного погляду пока-
зує зміну цільової функції F∆ , яка припа-
дає на одиницю зміни змінної lx  при вве-
денні її до базисних змінних наступного 
опорного плану. З економічного погляду 
вона може трактуватися, як збільшення до-
ходу при включенні в план виробництва 
одиниці продукції l -го виду. Надалі в тео-
рії двоїстості ці економічні інтерпретації 
отримають своє логічне продовження. 
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Застосуванню принципу практичної 
значимості сприяє використання програм-
ного забезпечення, яке необхідне для де-
монстрації практичної цінності методів оп-
тимізаційного моделювання. Вважаємо, що 
для даного курсу достатнім може бути ви-
користання однієї із програм реалізації 
симплекс-методу та електронних таблиць 
Excel. Ми практикуємо виконання двох 
домашніх індивідуальних завдань із засто-
суванням програмних засобів. Отримані 
вміння можуть бути достатніми для вико-
ристання їх у студентській науковій роботі, 
курсових та дипломних проектах. Так, одна 
із студенток, перебуваючи на дипломній 
практиці у будівельній фірмі, виявила на 
основі розв’язку виробничої задачі, що ви-
конаний обсяг робіт за вказаними нормами 
витрат потребував практично вдвічі більше 
робочої сили, ніж є у штаті організації.  

Висновки. Курс «Оптимізаційні мето-
ди та моделі», як складова частина навча-
льної дисципліни «Економіко-математичні 
методи та моделі», займає особливе місце у 
програмі підготовки бакалаврів галузі 
знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  
оскільки дозволяє набути здатність викори-
стання математичних методів для ефектив-
ної підтримки прийняття рішень у різних 
галузях економіки. 

Дотримання класичних дидактичних 
принципів та сучасних педагогічних техно-
логій кредитно-модульного навчання при 
формуванні змістового наповнення цього 
курсу сприятиме підвищенню якості на-
вчання та формуванню професійних ком-
петенцій майбутніх економістів. 
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