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THE USE OF COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS FOR SOLVING ECONOMIC TASKS 

 
Останніми роками особливий інтерес представляють системи комп'ютерної алгебри. Саме 
системи комп’ютерної алгебри є останнім часом потужнім інструментом навчання 
математики студентів різних країн світу. Системи комп’ютерної алгебри випускаються 
різного рівня складності – від гнучкої системи Mathcad, до систем Mathematika, Mathlab, 
Maple із можливістю графічної візуалізації обчислень. Досліджено особливості 
використання засобів комп'ютерної алгебри під час розв’язування економічних задач. 
Наведено основні переваги і недоліки роботи в різних пакетах під час їх застосуванням при 
вирішенні економічних задач. Розглянуто приклад рішення економічної задачі, а саме задачі 
математичного програмування. Простежено етапи розв’язання задачі про оптимальну 
суміш. Наведено приклад розв’язання цієї задачі з використанням пакету Maple.  
Обґрунтовано доцільність використання даного пакета. Доведено його переваги перед 
іншими. Представлено графічне рішення економічної задачі. 
 
In recent years, computer algebra systems are represented of particular interest. The computer 
algebra systems have recently been a powerful tool for teaching mathematics students from 
different countries of the world. Systems of computer algebra were issued at different levels of 
complexity - from the flexible system Mathcad, to systems Mathematika, Mathlab, Maple with the 
possibility of graphical visualization of computations. The peculiarities of the use of computer 
algebra tools during the solving of economic problems were investigated. The main advantages and 



disadvantages of work in different packages were given during their application in solving 
economic problems. An example of the solution of an economic problem, namely, the problems of 
mathematical programming, was considered. The stages of the solution of the optimal mixture 
problem were traced. An example of solving this problem using the Maple package is given. The 
expediency of using this package was substantiated. Its advantages over others were proved. A 
graphical solution of an economic problem was presented. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Математичне моделювання більшості природних процесів і явищ пов'язане з 
розв’язуванням багатопараметричних задач, обробкою колосальних обсягів інформації, твердими вимогами до 
скорочення строків проведення комп'ютерних розрахунків. В усьому світі фахівці все частіше звертаються не 
до традиційних систем програмування на алгоритмічних мовах, а використовують у своїх дослідженнях 
універсальні системи комп'ютерної алгебри (СКА). Їхнє застосування істотно підвищує продуктивність 
інтелектуальної праці й відкриває нові можливості для викладання багатьох навчальних дисциплін у вищій 
школі. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час розв'язання науково-технічних та 
науково-економічних задач відбувається за багатьма напрямками. З одного боку – це використання 
універсальних мов програмування, а з іншого – спеціалізованих програмних продуктів для розв’язування 
найбільш поширених у тій або іншій області завдань. Кожний із них має свої переваги та недоліки.  

Перший напрям вимагає професійного володіння методами й засобами програмування, а також значних 
тимчасових витрат, другий – професійного володіння методами й засобами тієї сфери знань, до якої відноситься 
програмний продукт [1, с. 52]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням використання систем комп'ютерної алгебри для 
розв’язування технічних та математичних завдань присвячено праці Г.М. Александрова, В.В. Анісімова, 
С.П. Грушевського, В.П. Клименко, В.П. Д’яконова, С.О. Захарова й ін. Дослідження, проведені О.П. Ляховим, 
показують, що основною перевагою застосування СКА є можливість наочного подання графічних даних, 
швидкість і точність обчислень.  

Проблемам застосування систем комп'ютерної алгебри під час рішення економічних задач присвячено 
роботи М.І. Жалдака, В.І. Клочка, Т.Г. Крамаренко, Ю.І. Машбиця, Н.В. Морзе, І.Ф. Прокопенка, 
Ю.С. Рамського, С.А. Ракова, О.В. Співаковського, Ю.В. Триуса, С.В. Шокалюк та інших дослідників. 

У більшості публікацій автори досліджень висвітлюють загальні аспекти впровадження систем 
комп'ютерної алгебри у навчальний процес під час рішення економічних задач, їх переваги, презентують власні 
методичні розробки. Разом з тим, методичні особливості формування практичних умінь та навичок для 
економістів під час розв’язування прикладних задач за допомогою СКА практично не розглядалися [2, с. 58]. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є розгляд питань пов'язаних з використанням засобів 
комп’ютерної алгебри при розв'язанні різноманітних економічних задач. Наобхідно проведести порівняльний 
аналіз комп'ютерних математичних систем (Matematica, MathCad, Maple), описати їх недоліки та переваги. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Останніми роками особливий інтерес представляють 
Системи комп'ютерної алгебри (СКА). Під цим терміном розуміється «сукупність методів і засобів, що 
забезпечують максимально комфортну й швидку підготовку алгоритмів і програм для розв’язування 
математичних завдань будь-якої складності з високим ступенем візуалізації усіх етапів розв’язування»  [3, 
с. 28]. При цьому в переважній більшості випадків передбачається об'єднання можливостей текстових 
редакторів (у форматі Word, наприклад) з власне математичними системами. Це дозволяє створювати 
електронні документи та книги з «живими» прикладами математичних розрахунків і високим ступенем 
графічної візуалізації усіх етапів розв’язування задачі. Програмні засоби комп'ютерної математики реалізовані 
у вигляді комп'ютерних математичних систем. Існує велика кількість таких систем, наприклад, Matematica, 
MathCad, Maple та інші [3, с. 253, 4, с. 20]. 

Серед труднощів при використанні СКА для вирішення економічних задач найбільш суттєвим, на 
думку деяких учених, є недостатність науково-методичних розробок і програм з математики за допомогою 
використання комп'ютера, і якість навчальних програм [4, с. 21]. Як свідчать матеріали численних досліджень, 
сьогодні системи комп'ютерної алгебри переходять у розряд робочих засобів аналітичних обчислень.  

Одним із щонайпотужніших засобів математичного моделювання є математична система MathCad, яка 
забезпечена інструментарієм для чисельного і символьного розв’язування математичних та економічних задач 
різної складності. Роль системи MathCad останнім часом неухильно росте, полегшуючи розв’язування складних 
задач. MathCad є універсальною системою для розв’язування вельми широкого круга завдань, саме тому 
можливості цієї системи широко використовуються під час розв’язування математичних та економічних задач.  



Як математичний пакет, MathCad характеризується деякими особливостями, що вигідно відрізняють 
його від інших програмних продуктів аналогічного призначення. Це, зокрема, наявність в макеті MathCad 
формульного, текстового та графічного редакторів, які дозволяють ефективно працювати з формулами, 
графіками, таблицями, текстовими фрагментами, малюнками, створюючи тим самим високоякісні документи, а 
також максимальна наближеність мови MathCad до реальної математичної мови [5, с. 98]. Усе це дозволяє 
ефективно використовувати MathCad як засіб автоматизації розв’язування найрізноманітніших задач 
математичного змісту. Приклади на виконання математичних обчислень у пакеті MathCad можна виконувати 
вже тоді, коли тільки ще починається знайомство з інструментарієм математичного пакету. Особлива увага 
приділяється реалізації в MathCad одно- і двовимірних масивів (матриць), а також визначенню функцій і 
побудові їхніх графіків. Окрім цього MathCad має значний арсенал засобів для комп'ютерної реалізації методів 
розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР). Однак для вирішення економічних задач цей 
пакет не знайшов широкого застосування.  

MatLab зарекомендувала себе програмою наукового й інженерного характеру. Під час її застосування  
виникає ряд складнощів зі сприйняттям змінних цієї програми, які MatLab розуміє як матрицю розмірності 1×1. 
Результат обчислень проводиться за умовчанням у чисельному вигляді й використовує чисельні методи. Це 
вимагає завдання додаткових вхідних умов, таких, як метод чисельного обчислення. Такі особливості складні 
для розуміння економістів і відволікають їх від власне математичного завдання [6, с. 124]. 

Mathematica і Maple відносяться до класу програм символьних обчислень і роблять акцент на 
формульному і точному обчисленні результатів. Будь-який використовуваний параметр за умовчанням 
сприймається ними як змінна. 

Maple можна використовувати як дуже могутній калькулятор для обчислень за заданими формулами. 
Але головною перевагою є здатність виконувати арифметичні дії у символьному вигляді. При роботі з дробами 
і кореням програма не приводить їх у процесі обчислень до десяткового вигляду, а проводить необхідні 
скорочення і перетворення в стовпчик, що дозволяє уникнути помилок під час округлення [7, с. 241]. Для 
роботи з десятковими еквівалентами в Maple є спеціальна команда, що апроксимує 1значення виразу у форматі 
чисел із плаваючою комою. Maple обчислює кінцеві й нескінченні суми і добутки, виконує обчислювальні 
операції з комплексними числами, легко приводить комплексне число до числа в полярних координатах, 
обчислює числові значення елементарних функцій, а також знає багато спеціальних функцій і математичних 
констант. Maple пропонує різні способи уявлення, скорочення й перетворення виразів, наприклад, такі операції, 
як спрощення й розкладання на множники виразів алгебри та приведення їх до різного вигляду. Таким чином, 
Maple можна використовувати для розв’язування рівнянь і систем. Maple має безліч могутніх інструментальних 
засобів для обчислення виразів з однією або декількома змінними. Її можна використовувати для розв’язування 
завдань диференціального та інтегрального числення, обчислення границь, розкладань в ряди, підсумовування 
рядів, множення, інтегральних перетворень, а також для дослідження неперервних або частинно-неперервних 
функцій. 

За допомогою Maple можна обчислювати границі функцій, а також розпізнавати невизначеності під час 
їх обчислення; розв’язувати безліч звичайних диференціальних рівнянь, а також диференціальні рівняння з 
частинними диференціалами, зокрема, завдання з початковими умовами і завдання з граничними умовами. 
Maple підтримує як двовимірну, так і тривимірну графіку. Таким чином, можна представити явні, неявні й 
параметричні функції, а також багатовимірні функції і просто набори даних у графічному вигляді і візуально 
шукати закономірності. 

Тому саме цей приклад використання СКА знайшов найбільше використання при рішенні економічних 
задач.  

Графічні засоби Maple дозволяють будувати двовимірні графіки відразу декількох функцій, створювати 
графіки конформних перетворень функцій з комплексними числами й будувати графіки функцій в 
логарифмічній, подвійній логарифмічній, параметричній, полярній і контурній формі. Можна графічно 
представляти нерівності, неявно задані функції і розв’язання диференціальних рівнянь [7, с. 352]. 

Розглянемо приклад розв’язання задачі про оптимальну суміш [8, с. 102]. Ця задача виникає тоді, коли  
з наявних видів сировини необхідно одержати новий продукт шляхом змішування (наприклад,  бензин, 
металевий сплав та інше) із заданими технічними й іншими характеристиками, або скласти раціон харчування, 
маючи зазначені продукти. При цьому потрібно, щоб вартість такої суміші була мінімальна. 

При складанні добового раціону годування худоби можна використовувати свіже сіно (не більш 50 кг) і 
силос (не більш 85 кг). У таблиці 1 приведені дані про вміст зазначених компонентів у 1 кг кожного продукту 
харчування, поживність раціону (мінімальні норми) і вартість продуктів.  

 
Таблиця 1. Вихідні дані 

Продукт Поживні речовини 
Свіже сіно  Силос 

Поживність раціону  

Кормові одиниці 0,5 0,5 30 одиниць 
Білок, г/кг 40 10 1 кг 
Кальцій, г/кг 1,25 2,5 100 г 
Фосфор, г/кг 2 1 80 г 
Вартість, гр.од. 1,2 0,8 – 

 
 



Скласти раціон, що задовольняє вищевикладеним вимогам і мінімальний за вартістю. 
Першим етапом розв’язання задачі є її формалізація. 
Нехай x1, кг – кількість сіна, а x2, кг – кількість силосу, який необхідно використовувати в раціоні. Тоді 

цільова функція – вартість продуктів – дорівнює: 
 

min8,02,1 21 →⋅+⋅= xxF       (1) 
 

Далі потрібно скласти систему обмежень. 
1. Обмеження на вміст у раціоні кормових одиниць – не менш 30. В одному кілограмі сіна і силосу 

міститься по 0,5 кормових одиниць. Усього в раціоні буде (0,5x1+0,5x2) кормових одиниць. Виходить, 
0,5x1+0,5x2 ≥ 30. 

2. Обмеження на вміст у раціоні білка – не менш 1 кг. В одному кілограмі сіна міститься 40 г білка, у 1 
кг силосу – 10 г білка. Перейдемо до однієї розмірності – кг. Усього в раціоні буде (0,04x1+0,01x2) кг білка. 
Виходить: 0,04x1+0,01x2 ≥ 1. 

3. Аналогічно міркуючи, складемо обмеження на вміст кальцію – не менш 0,1 кг:  0,00125x1+0,0025x2 
≥0,1. 

4. Вміст фосфору – не менш 0,08 кг:   0,002x1+0,001x2 ≥ 0,08. 
5. За умовою, закупівля сіна не повинна перевищувати 50 кг, а силосу – 85 кг. Виходить, x1≤50 і x2≤85. 
Виходячи з того, що x1 і x2 – кількість продукту, то x1 і x2 невід’ємні. 
Таким чином, одержимо математичну модель задачі про суміші: 
 

.0x
,0x

,85x
,50x

0,08,  x0,001+x0,002
0,1,  x0,0025+x0,00125

1,  x0,01+x0,04
30,  x0,5+x0,5

min8,02,1

2

1

2

1

21

21

21

21

21

≥
≥
≤
≤

≥⋅⋅
≥⋅⋅

≥⋅⋅
≥⋅⋅

→⋅+⋅= xxF

      (2) 

 
Тепер переходимо безпосередньо до розв’язання задачі за допомогою пакету Maple. 
Для початку розв’яжемо пряму задачу: 
 
> restart: 
> with(simplex): 
Warning, the protected names maximize and minimize have been redefined and unprotected 
> F:=1.2*x1+0.8*x2; 

:= F  + 1.2 x1 .8 x2  
> g1:=0.5*x1+0.5*x2>=30; g2:=0.04*x1+0.01*x2>=1; g3:=0.00125*x1+0.0025*x2>=  0.1; 

g4:=0.002*x1+0.001*x2>=0.08; g5:=x1<=50; g6:=x2<=85; 
:= g1  ≤ 30  + .5 x1 .5 x2  

:= g2  ≤ 1  + .04 x1 .01 x2  
:= g3  ≤ .1  + .00125 x1 .0025 x2  

:= g4  ≤ .08  + .002 x1 .001 x2  
:= g5  ≤ x1 50  
:= g6  ≤ x2 85  

> minimize(F, {g1,g2,g3,g4,g5,g6}, NONNEGATIVE); 
{ }, = x2 39.99999996  = x1 20.00000004  

> x1:=20: x2:=40:  F; {g1,g2,g3,g4,g5,g6}; x1:='x1': x2:='x2': 
56.0  

{ }, , , , , ≤ .1 .12500  ≤ .08 .080  ≤ 20 50  ≤ 40 85  ≤ 30 30.0  ≤ 1 1.20  
 
Так як задача є двовимірною, то її можна вирішити графічно: 
 
> with(plots): 
Warning, the names changecoords and display have been redefined 



> inequal({g1,g2,g3,g4,g5,g6,x1>=0,x2>=0}, x1=0..100,x2=0..100, optionsexcluded=(color=white)); 
 
Результат виконання цієї команди зображено на рисунку 1. 
 

 
 

Рис. 1. Графічне рішення економічної задачі 
 
Розв'язавши задачу за допомогою пакету, одержали наступні значення змінних:  

x1 = 20; x2 = 40;  Fmin = 56. 
Тепер потрібно інтерпретувати отримані результати в економічний висновок: у добовому раціоні має 

бути сіна 20 кг і силосу 40 кг. Вартість такого раціону складе 56 гр.од. 
Поживність раціону складе: 
 Кормових одиниць – 30 од. при нормі 30 од.; 
 Білок – 1,2 кг при нормі 1 кг; 
 Кальцій – 125 г при нормі  100 г; 
 Фосфору 80 г при нормі 80 г.  
Висновки. Так на нашу думку, Maple володіє рядом переваг перед іншими пакетами. Може виконувати 

аналітичні обчислення. Підвищення ефективності чисельних розрахунків у Maple дозволяє використати його в 
чисельному моделюванні й у виконанні складних обчислень – у тому числі з довільною точністю. Ядро 
символьних обчислень Maple вже включено до складу цілого ряду систем комп'ютерної алгебри. Пакет має 
прекрасно виконаний і зручний користувальницький інтерфейс і потужну довідкову систему. До недоліків 
системи Maple можна віднести лише її деяку «замисленість», причому не завжди обґрунтовану.  
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