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Розглядається методика організації економіко-математичного моделювання сту-

дентів економічних спеціальностей  під час навчання дисципліни «Оптимізаційні ме-
тоди та моделі». Створено методичні рекомендації щодо систематизації завдань ро-
зділу «Задача лінійного програмування» та самостійної побудови студентами мате-
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Постановка проблеми. Сучасна єв-
ропейська вища економічна освіта висуває 
нові вимоги щодо підготовки майбутніх 
фахівців економічного напряму навчання 
та вимагає від них вміння самостійного 
прийняття виробничих рішень в умовах 
світових економічних процесів, що пос-
тійно змінюються. Здатність прийняття 
рішення фахівцями базується, в першу 
чергу, на їхньому вмінні будувати еконо-
міко-математичної моделі.  

Аналіз актуальних досліджень. Ви-
вченню та удосконаленню методики по-
будови математичних моделей під час на-
вчання математичних дисциплін присвя-
тили свої праці такі дослідники, як 
К.В. Власенко [2], Л.Л. Панченко [8], 
В.О.Швець [11]. Серед  науковців, що за-
ймались проблемою побудови та розробки 
методики складання економіко-матема-
тичних моделей студентами економічних 
спеціальностей, слід відмітити роботи 
О.Й.Гірної [3], І.А.Горчакової [4], Г.Я.Дутки 
[5], Л.І.Нічуговської [9] та Т.І.Чорної [10]. 

Так, І.В.Шерстньова [12] у своєму до-
слідженні робить акцент на суперечностях 
у підготовці майбутніх економістів та роз-
глядає проблему розробки ефективних 
методик економіко-математичної підгото-

вки майбутніх економістів. З іншого боку, 
аналіз проблеми, проведений І.В. Шер-
стньовою, лише виокремлює поле супере-
чностей у вищій освіті майбутніх економі-
стів та не дає рекомендацій щодо подо-
лання системи суперечностей через конк-
ретні методичні розробки.  

Методичні знахідки І.А.Горчакової 
[4], яка акцентує увагу на питаннях, що 
сприяють побудові більш простих еконо-
мічно-змістовних моделей та методів, є 
цікавими в ході читання лекційного мате-
ріалу з дисципліни «Економічна кіберне-
тика», але зосереджені переважно на шля-
ху побудови моделі однієї задачі і не да-
ють конкретної схеми для навчання студе-
нтів самостійній побудові різних матема-
тичних моделей.  

Автором О.Й.Гірною [3], проведено 
структуризацію змісту навчання курсу 
«Оптимізаційні методи і моделі» для сту-
дентів економічного напрямку. Ми пого-
джуємося із думкою автора про те, що ма-
тематична постановка моделі викликає 
часто набагато більше складностей ніж її 
розв’язання. Разом із тим, О.Й.Гірна не 
пропонує рекомендацій щодо подолання 
цих складностей студентами під час побу-
дови моделей.  
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Таким чином, проблема розробки ме-
тодики побудови математичних моделей 
студентами економічних спеціальностей 
під час навчання оптимізаційним методам 
та моделям залишається відкритою.  

Мета статті. Отже, метою нашої стат-
ті є створення методичних рекомендацій 
щодо організації складання студентами 
економічних спеціальностей економіко-
математичних моделей до різних за склад-
ністю завдань під час навчання  дисциплі-
ни «Оптимізаційні методи та моделі».  

Виклад основного матеріалу. Про-
аналізуємо поняття «модель» та терміни, 
що його супроводжують.  

Термін «модель» в сучасній українсь-
кій мові [1] розглядається як зразок, що 
відтворює, імітує побудову і дію якого-
небудь об’єкта. Модель використовується 
для одержання нових знань про об’єкт як 
уявний або умовний (зображення, опис, 
схема, тощо) образ процесу або явища.  

У словнику [7] під «економіко-матема-
тичним моделюванням» розуміється опис 
економічних зв’язків та процесів за допо-
могою математичних знаків, що зв’язують 
їх математичними відношеннями.  

Крім того, за М.І.Жалдаком [6] «мате-
матична модель» – це система математич-
них залежностей та відношень, які опису-
ють певні властивості, ознаки і характерис-
тики реальних об’єктів, процесів, що дослі-
джуються, і відображають принципи їх вну-
трішньої організації або функціонування.  

У роботі М.І.Жалдака [6] процес по-
будови математичної моделі описується 
наступною схемою:  

Постановка задачі ⇒ побудова мате-
матичної моделі ⇒  класифікація мате-
матичної моделі та вибір методу 
розв’язання ⇒ аналіз моделі на адекват-
ність ⇒ модифікація моделі. 

Математична модель дозволяє звести 
розв’язування реальної задачі до 
розв’язування математичної задачі, що дає 
можливість застосувати добре вивчені і 
розроблені математичні методи для кож-
ного виду моделей.  

Розглянемо процес побудови матема-
тичної моделі економічної задачі на прак-

тичних заняттях з дослідження операцій 
більш докладно.  

Відмітимо, що даний процес є най-
більш складним і вимагає за Т.І. Чорною 
[10] наявність наступних вмінь у студенів: 
введення числових змінних, що найкраще 
відображають зміст завдання, визначення 
цілі, що записана за допомогою введених 
змінних та визначення найбільш важливих 
чисельних характеристик, що виникають 
між змінними та метою завдання. Даними 
вміннями студенти користуються під час 
розв’язання різних типів завдань з оптимі-
заційних методів та моделей.  

Розглянемо методику навчання студе-
нтів економіко-математичному моделю-
ванню на прикладі модуля «Задача ліній-
ного програмування». Аналіз завдань, що 
розглядаються у розділі, уможливив за-
стосування системи завдань різних типів. 
До завдань першого типу віднесемо за-
вдання лінійного програмування, умова 
яких пропонується у табличному вигляді. 
Основна таблиця з інформацією про тех-
нологічні операції може бути доповнена 
невеличкими поясненнями щодо організо-
ваного виробничого процесу. Умова за-
вдань другого типу, окрім таблиці, допов-
нюється ще додатковими текстовими ре-
комендаціями про технологічні операції, 
що не ввійшли до таблиці. Умова завдань 
третього типу, в свою чергу, повністю 
пропонується у тестовому вигляді.  

Необхідно відзначити, що студенти, 
як правило, дуже позитивно сприймають 
завдання першого типу і можуть самос-
тійно складати моделі за табличними умо-
вами. Завдання, що віднесені до другого 
типу вимагають більших зусиль. Таблиця 
найчастіше дає «підказки», про невідомі, 
що треба ввести. Завдання, умова яких ці-
лком записана за допомогою тексту ви-
кликають найбільше труднощів у студен-
тів. Ми рекомендуємо розгляд цих завдань 
на практичних заняттях починати від 
більш простих завдань першого типу, пос-
тупово їх ускладнюючи.  

Розглянемо методичні рекомендації, 
що отримують студенти під час лекції пе-
ред розв’язуванням будь-якого з завдань.  
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1. Встановіть, на основі аналізу умо-
ви завдання, мету розв’язання.  

2. Позначте невідомі змінні.  
3. Запишіть цільову функцію, що ви-

значає ціль розв’язання завдання. 
4. Побудуйте функціональні залеж-

ності між невідомими завдання, що вира-
жають його умови.  

5. Зробіть висновок: побудовані фун-
кціональні залежності та цільова функція 
разом із умовами невід’ємності економіч-
них параметрів складають економіко-
математичну модель ситуації. 

Програма дисципліни оптимізаційні ме-
тоди та моделі передбачає проведення прак-
тичного заняття за темою: «Побудова мате-
матичних моделей». На практичному занят-
ті перед розв’язуванням завдання ми пропо-
нуємо студентам наступні рекомендації.  

1. З’ясуйте, які параметри мають бу-
ти записані у відповіді завдання. 

2. Позначте через nxxx ,...,, 21  ті 

величини, які необхідно знайти за умовою 
завдання, тобто записати у відповідь.  

3. Знайдіть в умові завдання слова 
«найбільше» або «найменше» та з’ясуйте, 
до якого з економічних параметрів, що 
позначені через nxxx ,...,, 21 , вони 

відносяться. За допомогою обраних змін-

них запишіть функцію, що виражає зале-
жність між невідомими та потребує дослі-
дження на екстремум (цільова функція).  

4. Побудуйте функціональні залеж-
ності, тобто лінійні рівності або нерівності 
між невідомими завдання, що виражають 
його умову.  

Проведення практичного заняття з ди-
сципліни оптимізаційні методи та моделі 
на побудову математичних моделей може 
бути проведена за наступною схемою. 

Запропонуйте студентам завдання, ві-
дповідно першого та другого типів. До 
кожного завдання студентам пропонують-
ся як хибний, так і правильний варіант по-
будови моделі. Студенти разом із викла-
дачем обговорюють кожен із методів 
розв’язання, виявляють хибний і 
з’ясовують чому це так.  

Приклад завдання I типу. Для вигото-
влення заготовок для клемного та заклад-
ного болтів фабрика витрачає в якості си-
ровини сталь-20 та охолоджуючу рідину 
АСФОЛ. Данні вироби виготовляються за 
допомогою штамповки та накату різьби. 
Визначте план виробництва продукції, при 
якому буде досягнуто максимального 
прибутку (табл.1).  

Таблиця 1  
Умова до завдання I типу 

Вид ресурсу Норми витрат на виробництво одного бол-
ту 

Об’єм 
ресурсу 

Клемний болт Закладний болт 
Сталь-20, кг 10 70 570 
Охолоджуюча рідина 

АСФОЛ, кг 
20 50 420 

Штамповка головки, 
уд.хв 

54 54 5600 

Накат різьби, уд.хв 39 39 5300 
Прибуток, грош.од. 3 3  

Студентам пропонується проаналізувати запропоновані у таблиці варіанти розв’язання 
завдання (табл.2). 

Таблиця 2 
Варіанти розв’язання до завдання I типу 

Варіант 1 Варіант 2 
Позначимо 1x  − кількість сталі-20, що викорис-

товується для виробництва заготовок клемного та 
Позначимо 1x  − кількість загото-

вок закладних болтів, які необхідно 
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закладного болтів, 2x  − кількість охолоджуючої си-
ровини АСФОЛ, що використовуються для вироб-
ництва даних заготовок, 3x  − кількість ударів на 

хвилину станка зі штамповки головки, 4x  − кількість 
ударів на хвилину станка з накату різьби. Отже мо-
жемо скласти систему обмежень:  
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виготовити, 2x  − кількість заготовок 
клемних болтів, які необхідно виго-
товити. Отже можна скласти систему 
обмежень: 
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Після аналізу розв’язання студентам 

пропонується завдання II типу за аналогі-
чною схемою. Найбільш труднощів у сту-
дентів викликає розв’язування завдань III 
типу, побудові математичної моделі до 
яких сприяє застосування викладачем ев-
ристичного діалогу.  

Приклад завдання III типу. Для виго-
товлення двох видів роликів – опорного та 
витягаючого підприємство має 10 од. маси 
металу. На виготовлення одного опорного 
ролику витрачається 2 од. маси металу, а 
витягаючого – 4 од. маси металу. Складіть 
план виробництва, що забезпечує отри-
мання найбільшої виручки від реалізації 
роликів, якщо відпускна ціна одного опо-
рного ролику встановлена на рівні 3 
грош. од., а витягаючого – 2 грош. од. При 
цьому опорних роликів необхідно вигото-
вити не більше 4 од., а витягаючих − не 
більше 2 од.  

Фрагмент евристичного діалогу може 
бути наступним, під час якого викладач 
користується схемою складання економі-
ко-математичних моделей.  

Викладач: з’ясуйте, що необхідно за-
писати у відповіді завдання.  

Студенти: в завданні необхідно знай-
ти план виробництва роликів.  

Викладач: що означає знайти план 
виробництва? 

Студенти: це означає, що ми повинні 
знайти кількість, і види виробів, що виго-
товляються, тобто кількість опорних та 
витягаючих роликів. 

Викладач: які невідомі необхідно по-

значити через 1x , 2x , і так далі? 

Студенти: через 1x  необхідно позна-
чити  кількість опорних роликів, а через 

2x  − кількість витягаючих роликів. 
Викладач: до якого економічного па-

раметра відносяться слова «найбільше» 
або «найменше» в умові задачі? 

Студенти: у задачі є слово «найбіль-
ша», що відноситься до прибутку.  

Викладач: як знайти прибуток, якщо 
відома ціна на одиницю продукції та її кі-
лькість? 

Студенти: для того, щоб знайти при-
буток, необхідно перемножити ціну виро-
бу на їхню кількість.  

Викладач: як знайти прибуток, якщо 
виготовляється не один, а два вироби? 

Студенти: треба додати прибутки від 
виготовлення двох видів виробів.  

Викладач: сформулюйте, як буде ви-
глядати цільова функція в такому випадку? 

Студенти: цільова функція набуває 
вигляду 21 23 xxz +=  

Викладач: як знайти кількість металу, 
що витратиться на виготовлення 1x  оди-
ниць опорних роликів, якщо на одну оди-
ницю такого виробу необхідно витратити 
2 од. маси металу?  

Студенти: необхідно перемножити 
кількість виробів 1x на кількість витраче-

ного матеріалу для кожного з них, 12 x⋅ . 
Викладач: знайдіть кількість витра-

ченої сировини на виготовлення 2x оди-
ниць витягаючих роликів, якщо на одну 
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одиницю такого виробу витрачається 4 од. 
маси металу.  

Студенти: необхідно перемножити 
кількість виробів 2x на кількість витра-
ченого матеріалу для кожного з них, 

24 x⋅ .  

Викладач: а тепер вкажіть кількість 
сировини, що витрачається на виготов-
лення обох видів виробів.  

Студенти: кількість сировини, що ви-
трачається на виготовлення обох видів ви-
робів складає 21 42 xx + . 

Викладач: як записати за допомогою 
математичних знаків умову «не більшою»?  

Студенти: для запису математичною 
мовою умови «не більшою» необхідно 
скористатися знаком «≤ ». Тому умову 
«Для виготовлення двох видів роликів – 
опорного та витягаючого підприємство 
має 10 од. маси металу. На виготовлення 
одного опорного ролику витрачається 2 
од. маси металу, а витягаючого – 4 од. ма-
си металу», можна записати в математич-
ній формі наступним чином: 

10042 21 ≤+ xx . 
Викладач: яким чином можна запи-

сати формулювання завдання «При цьому 
опорних роликів необхідно виготовити не 
більше 4 од., а витягаючих − не більше 2 
од.» в математичній формі? 

Студент: першу умову завдання мож-
на записати як 401 ≤x , а другу умову як 

202 ≤x . 
Викладач: чи можуть змінні завдання 

1x та 2x бути від’ємними?  

Студенти: змінні завдання 1x та 2x , 
виражають економічні величини, тому не 
можуть бути від’ємними.  

Отже студенти під керівництвом ви-
кладача складають економіко-
математичну модель завдання:  

1x  – кількість опорних роликів, 2x  − 
кількість витягаючих роликів; 
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Висновки. Таким чином, запропоно-
вані нами рекомендації до розв’язування 
різних типів завдань сприяють формуван-
ню самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності майбутніх фахівців економіч-
ного напряму навчання.  
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Abstract. Dmytrenko I. METHODOLOGY OF ORGANIZATION ECONOMIC A ND 

MATHEMATICAL MODELING ON THE LESSONS OF OPTIMIZATIO N METHODS 
AND MODELS FOR THE STUDENTS IN HIGHER TECHNICAL SCH OOL. Methodology 
of organization economic and mathematical modeling during the training of students of economical 
specialties to the subject «Optimization methods and models» is considered in the article. The 
methodological recommendations for systematization of learning tasks for the section «The linear 
programming task» and for independent building mathematical models by the students are 
performed.  
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