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Розглянуто особливості застосування елементів професійно-орієнтованого навчання у процесі 
вивчення курсу математики майбутніх молодших фахівців фінансово-економічного профілю. 

 
 
Математичні навчальні дисципліни у 

фінансово-економічних вузах (матема-
тика, вища математика, теорія ймовір-
ностей, лінійне програмування, еконо-
метрія) – основа для успішного вивчен-
ня і засвоєння спеціальних дисциплін у 
галузі мікро- і макро-економіки, фінан-
сів, для побудови математичних моде-
лей економічних процесів з подальшим 
їх вивченням за допомогою ПК, для 
складання  і оцінки прогнозів у галузі 
маркетингу та ринкової діяльності  
підприємств, тощо. 
З іншої сторони, програми з матема-

тичних дисциплін для фінансово-еконо-
мічних вузів та відповідний навчальний 
матеріал повинні підбиратися так, щоб 
вивчаючи математику, студенти знайо-
мились із фінансовими та економічними 
поняттями, процесами і явищами, вміли 
їх аналізувати, враховувати профіль 
майбутньої спеціальності. 
Фахова спрямованість математичної 

підготовки вимагає в ході вивчення ма-
тематичних курсів формувати в студен-
тів фінансово-економічні знання і по-
няття. Це можна робити шляхом: 

– розв’язування прикладних задач 
фінансово-економічного змісту, підібра-
них викладачем для вивчення матема-
тичних тем; 

– складання задач самими студен-
тами (особливо з використанням місце-
вого матеріалу); 

– коротких повідомлень на занятті 

з математики на фінансово-економічну 
тематику; 

– побудови діаграм, графіків, що 
виражають фінансово-економічні показ-
ники чи процеси; 

– тематичних занять наукових то-
вариств, екскурсій; 

– написання рефератів, оформлен-
ня планшетів, альбомів і т.д. 
При цьому формуючи або викорис-

товуючи фінансово-економічні поняття 
на заняттях з математичних курсів потріб-
но дотримуватись вимог: 

– Економічні поняття і терміни, 
якими їх позначають, повинні бути дос-
тупними для студентів, тобто вони по-
винні розуміти їх зміст. 

– Нові поняття і терміни необхідно 
вводити послідовно і систематично, а 
похідні від них поняття тоді, коли відо-
мі вже первинні, через які вони означу-
ються. 

– При формуванні і використанні 
фінансово-економічних понять необхід-
но спиратися на життєвий досвід студен-
тів. 
Наприклад, розглянемо перший ма-

тематичний курс – математика для мо-
лодших спеціалістів. Він складається з 
семи модулів. Проаналізуємо як можна 
під час їх вивчення дотримуватись фа-
хової спрямованості [1].  
У модулі 1 “Основні математичні 

поняття”, вивчаючи тему “Дійсні числа; 
наближені обчислення, похибки”, в 
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плані його застосування можна розгля-
нути тему “Відсотки, прості і складені 
відсотки”. Показати їх застосування в 
фінансових розрахунках. Тут вводяться 
поняття: початкова вартість, капітал, 
прибуток, загальна вартість, процентна 
ставка, компаунд, ставка компаунда, 
конверсійний період , вексель, дисконт-
ний вексель.  
На прикладі простих задач студенти 

вчаться оперувати цими термінами і ко-
ристуються правилами виконання дій з 
дійсними числами та правилами вико-
нання дій з наближеними обчислення-
ми.  
У модулі 2 “Функціональна залеж-

ність між величинами. Елементарні функ-
ції” під час вивчення способів задання 
функцій можна більше уваги приділити 
табличному способу задання функції, 
що часто зустрічається в економіці. При 
цьому можна їх познайомити із ліній-
ною та квадратичною інтерполяціями 
та показати, як в економіці це викорис-
товується при аналізі і відновленні 
втраченої статистики.  
Після вивчення всіх трансцендент-

них функцій можна показати як вони 
використовуються в фінансово-еконо-
мічній діяльності.  
Акцентуємо увагу, що в фінансово-

економічній діяльності найчастіше роз-
глядають функції: обсягу виробництва, 
корисності, випуску продукції, її про-
дажу, попиту, споживання та пропо-
зицій, нагромадження капіталу, мар-
кетингових зусиль фірм та ін. 

Відповідно вводяться означення по-
нять, названих вище. А так як економіч-

на практика вже накопичила певний досвід 
і певні типи математичних функцій, які 
найчастіше використовуються в фінан-
сово-економічних дослідженнях, то зна-
йомимо з ними: 

1. При вивченні складних процентів 

користувались формулою ( ) ,1 niPS −= де 
S – загальна сума, Р – початкова сума, n  – 
кількість конверсійних періодів, що корис-
тувались грішми, і – процентна ставка за 
конверсійний період. Це не що інше, як 
функція, що зводиться до показникової 
при встановленій процентній ставці. 
Аналізуємо фінансові процеси, викорис-
товуючи знання отримані під час вивчен-
ня показникової функції. 

2. Яскравим прикладом викорис-
тання логарифмічних зворотних моде-
лей в економіці є відома крива Філіпса. 
Базуючись на даних норми процента 
зміни заробітної плати і процента без-
робіття в Англії (1861-1975 рр.) Філіпс 
побудував криву (рис.1). Асимптота 
(границя зміни заробітної плати), якщо 
вважати що криву задає функція 

xbby lg10 += , пов’язана з параметрами 

b0 та b1. Точка UN є значення природної 
норми безробіття; коли х<UN, норма 
зміни заробітної плати (ЗП) додатна, а 
коли х>UN – то від’ємна. Ця крива дає 
можливість розраховувати мінімальну 
ЗП, компенсацію за безробіття, тощо.  

3. Інший випадок використання ло-
гарифмічної кривої (рис. 2) – крива витрат 
Енгеля, яка пов’язує споживчі витрати на 
товари із загальними витратами або до-

ходом. Якщо позначити через y  витра-
ти на споживання, а через x  – доход, то 

-b0 

Природна норма безробіття 

Норма безро-      
біття (%) 

х 

у Норма зміни ЗП (%)  

Рис.1 

▪ 0 UN 

Рис.2 
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крива Енгеля для певного товару виявить 
такі особливості: 

а) критичний рівень доходу, нижче 
від якого товар не буде куплено, це 

0

1

b

b− ; 

б) “стелю” (межу) насичення, яку не 
можна збільшити як би не зростав до-
ход, це b0. 

4. Крива Гомперця (рис.3) викорис-

товується в основному для опису проце-
сів з насиченням і дуже поширена в де-
мографії, маркетингу, дослідженні рин-
ку, збуту продукції. Вона має вигляд 

γαβ +=
x

ey . Якщо α >0, крива наближа-

ється асимптотично до γe , якщо α <0, то 
вона має форму s-кривої, тобто спочат-
ку зростає швидко, а потім повільно. 
Такою функцією можна описати типову 
еволюцію продажу товару. Аналогічно 
знайомимо студентів із авторами відо-
мої тепер виробничої функції CES, що 
дає можливість виміряти еластичність 
між капіталом і витратами праці; 
кривою Лаффера, що характеризує за-
лежність між податковими ставками і 
обсягом податкових надходжень і т.п. 
Періодичність, коливання ряду еко-

номічних процесів дозволяє також вико-
ристовувати тригонометричні функції. 
Якщо досліджується довільний про-

цес і наявна статистична база, то мате-
матичними методами обчислюються 
параметри і коефіцієнти у вказаних ви-
ще функціях, після чого вони застосову-
ються для конкретного рішення, прогнозу, 
аналізу господарської діяльності та ін. 
У модулі 3 “Рівняння, нерівності, 

системи” в першій лекції “Алгебраїчні 
рівняння” розглядається питання “Рів-
няння, як математична модель фінансо-
во-економічної задачі”. Рівняння – це не 
абстрактне поняття з чисто надуманими 
математичними функціями. Довільне 
математичне рівняння описує якусь діяль-
ність або зміну, що відбувається в навко-
лишньому середовищі. Всі рівняння 
утворюються в результаті розв’язування 

практичних та наукових проблем. Розг-
лянемо фінансово-економічну задачу, 
яка приводять до утворення рівняння.  
Розібравши поняття математична 

модель процесу, параметри моделі, то-
варообіг, сталі затрати, затрати про-
порційні обсягу, валова продукція, обсяг 
продукції, ціна на товар, попит на то-
вар, прибуток розглядаємо задачу: 

Приклад 1. Маючи економічну залеж-
ність між ціною на товар Р і величиною 
попиту D ( 2

210 PaPaaD ++= , де 

210 ,, aaa  – числа) визначити при якій ціні 

прибуток F буде 13,27 у. г. о., якщо сталі 
затрати С = 10 у. г. о., а затрати пропор-
ційні обсягу виробництва 2    −VD  у. г. о.? 
Обчислені для певного виду товару кое-
фіцієнти відповідно рівні: 

01,0    ;78,0     ;58,8 210 === aaa . 

Відомо, що для знаходження прибут-
ку потрібно від товарообігу в грошовому 
вимірі Z відняти всі затрати: 

( )VDCZF +−= ,тому 27,2527,1312 =+=Z . 
Але товарообіг в грошовому вимірі, це 
добуток попиту на ціну, тому отримаємо 
рівняння: 3

2
2

10 PaPaPaPDZ ++== . 

Для зручності позначимо невідому ціну 

y 

0 
x 

α<0 

eγ 

y 

0 x 

eγ 

α>0 

Рис. 3 
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через x , тоді: 32 01,078,058,8 xxxZ +−= , 

тому 32 01,078,058,827,25 xxx +−= . За-
дане рівняння рівносильне:  

0252785878 23 =−+− xxx . 
Розкладемо на множники задане рів-

няння:  
( ) ( )
( )( ) ( )( )

( )( )
( )( ) .0361717

   ;0312784977

;047784977 

     ;0281178343

2

2

2

23

=+−−

=+−++−

=−−−++−
=+−−−

xxx

xxxx

xxxxx

xxx

Розв’язавши його, отримаємо: х1 =7;  
х2 =65,5; х3 =5,5. 
Отже, можна зробити висновок, що 

прибуток буде однаковий при цінах 
5,5 у. г. о., 7 у. г. о., 65,5 у. г. о. Зрозумі-
ло, що при цьому попит на товар буде 
різний. Найменший він буде при  
найбільшій ціні 65,5 у. г. о. Він 

3909420951588 ,,,,D =+−=  – практич-
но мінімальний. Тому таку ціну встано-
влювати не бажано. А при 5,5 – товаро-
обіг 4,3 у. г. о., при ціні 7 у. г. о. – това-
рообіг 3,61 у. г. о. Отже, найкращий то-
варообіг при ціні 5,5 у. г. о. 
Для вирішення цієї проблеми скла-

лося рівняння третього степеня. Запро-
понований метод його розв’язання не є 
очевидним і простим. Тому було б ціка-
во дослідити такого типу рівняння і 
спробувати відпрацювати інші прийоми 
розв’язування рівнянь вищих степенів. 
В цьому полягає завдання даного розді-
лу. Для вирішення економічних про-
блем необхідно вміти складати і 
розв’язувати довільні рівняння. Для 
цього математика дає класифікацію рів-
нянь та методи їх розв’язування. Далі 
можна приступати до вивчення прийо-
мів розв’язування алгебраїчних рівнянь, 
що допоможе при розв’язуванні нестан-
дартних і складних задач. 
При вивчені нерівностей та систем 

нерівностей пропонується проста транспорт-
на задача. 

Приклад 2. Для задоволення потреб 
жителів трьох районів міста Чернівці 
мінеральною водою “Буковинська” та 

“Роси Буковини” працюють два заводи: 
“Будинецький” та “Роси Буковини”. Пер-
ший район кожного дня споживає 18 
тис. літрів названої вище води, другий 
12 тис. літрів і третій – 10 тис. літрів. 
“Будинецький” завод виробляє щодня 
23 тис. літрів води, “Роси Буковини” – 
17 тис. літрів. Вартість в гривнях достав-
ки 1 тис. літрів води з кожного заводу 
кожному району приведена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Заводи 
Райони 

1 2 3 
“Роси Буковини” 3 2 4 
“Будинецький” 4 3 2 

 
Треба скласти найбільш економний 

план перевезення. 
Розв’язання: Нехай x  тис. літрів води 

буде перевозитись із заводу “Роси Букови-
ни” (в подальшому завод №1) в перший 
район, а у тис. літрів води з цього ж заводу 
перевозиться в другий район. Тоді в третій 
район із заводу №1 буде перевозитись 

( )17 x y− −  тис. літрів. Так як 1-ий район 

споживає 18 тис. літрів, то із другого заво-
ду їм будуть привозити ( )18 x−  тис. літрів. 

Аналогічно із другого заводу в другий ра-
йон будуть привозити ( )12 y−  тис. літрів, 

в третій – ( )7x y+ −  тис. літрів. Отже, 

план перевезення можна задати табл. 2. 
Таблиця 2 

Заводи 
Райони: 

1 2 3 
“Роси Буко-
вини” 

x  y  17–х–у 

“Будинець-
кий” 

18 – х 12–у х + у –7 

Легко бачити, що вартість всіх пере-
везень S дорівнює сумі попарних добут-
ків чисел таблиць 1 і 2. 

( )
( ) ( ) ( )72123184

17423

−++−+−+
+−−++=

yxyx

yxyxS
 

тобто yxS 33162 −−= . Цю функцію  
назвали цільовою. Так як кількість во-
ди, яка завозиться в кожен район міста 
не може бути від’ємною, то всі числа 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 30. – 2008. 

 

 

100 

другої таблиці повинні бути невід’ємні: 
















≥−+
≥−
≥−

≥−−
≥
≥

.07

012

,018

,017

,0

,0

yx

y

x

yx

y

x

 

Розглянемо на координатній площи-
ні множину точок, координати яких за-
довольняють всі нерівності (рис.4): 

Утворився многокутник ABCDE . 
Покажемо, що цільова функція S  своє 
найменше значення приймає в одній з 
вершин многокутника. 
НехайS приймає деяке значення c  в до-

вільній точці M  многокутника ABCDE . 
Очевидно, що це ж значення вона 
прийме у всіх точках прямої l , яка зада-
ється рівнянням 

yxc 33162 −−=     (1). 
Зокрема, вартість S  рівна c  в точках 

перетину прямої l  з границею много-
кутника. Очевидно, що якщо при де-
якому значення c  пряма проходить че-
рез внутрішні точки многокутника 
ABCDE , то і довільна пряма, задана рів-
нянням ,33162 δ−=−− cyx  при досить 
малому 0>δ  теж проходить через внут-
рішні точки многокутника. Тому таке 
значення S  не може бути мінімальним. 
Отже, S  приймає мінімальне значення в 

точках перетину на прямих, заданих рів-
нянням (1), з межею многокутни-
ка ABCDE . Легко бачити, що довільна 
пряма, яка перетинається тільки з ме-
жею многокутника, обов’язково прохо-
дить через його вершину. Звідки слідує, 
що цільова функція S  приймає най-
менше значення тільки в вершинах мно-
гокутника ABCDE . Знайдемо тепер ко-
ординати вершин та значення S в них: 
A(0;7), B(0;12), C(5;12), D(17;0), E(7;0). 

( )
( )
( )
( )
( )

162 3 0 3 7 141;          

162 3 0 3 12 126;

162 3 5 3 12 111;        

 162 3 17 3 0 111;

162 3 7 3 0 141.

S A

S B

S C

S D

S E

= − ⋅ − ⋅ =

= − ⋅ − ⋅ =

= − ⋅ − ⋅ =

= − ⋅ − ⋅ =

= − ⋅ − ⋅ =

 

 

Звідси видно, що найменше значен-
ня S  приймає в двох точка C і D. Тобто 
в D  при 0  ;17 == yx  і в C при 

12  ;5 == yx . Таким чином, найеконо-
мічний план перевезення води можна 
задати двома таблицями: 

Завод 
Райони 

1 2 3 
1 17 0 0 
2 1 12 10 

 

Завод 
Райони 

1 2 3 
1 5 12 0 
2 13 0 10 

 
Зауважимо, що найдорожче переве-

зення становить 141 грн. Економія скла-
дає 30 грн. 
Ми розглянули типову транспортну 

задачу. Багато питань економіки і плану-
вання зводяться до подібного класу задач. 
В розглянутій задачі цільова функція S 
лінійна, тому такі задачі називаються за-
дачами лінійного програмування. 
У модулі 5 “Диференціальне числення” 

при розгляді задач, які приводять до понят-
тя похідної, наводяться приклади економіч-
них задач про продуктивність праці, залеж-
ність попиту на товар від ціни:  

а) задача про продуктивність праці. 

у=7-х 

у=17-х 

у=12 

17 

17 

12 

7 
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1 x 

y 
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Нехай функція ( )tuu =  виражає кількість 
виробленої продукції U за момент часу t  і 
необхідно знайти продуктивність праці в мо-
мент t0. За період часу від t0 до 

xtt ∆+= 0  кількість виробленої продук-

ції змінюється від значення ( )0tuu =  до 

значення ( ) ( )ttuuutuu ∆+=∆+== 00 ; 

тоді середня продуктивність праці за 

цей період часу 
t

U
П сер ∆

∆=
.

. Очевидно, 

що продуктивність праці в момент t0 
можна визначити як граничне значення 
середньої продуктивності за період часу 
від t0  до xtt ∆+= 0  при 0→∆t , тобто 

t

U
ПП

t
сер

t
мит ∆

∆==
→∆→∆ 0

.
0

. limlim ; 

б) залежність попиту на товар від 
ціни на нього. Нехай функція ( )PfD =  
виражає залежність попиту на товар D  
від ціни на ньогоP . Тоді товарообіг в 
грошовому виразі дорівнює добутку  
реалізованого попиту на ціну товару 

( )PfPZ ⋅= . Ставиться задача: з якою 
швидкістю змінюється товарообіг при 
зміні ціни. За проміжок зміни ціни від 
P0 до PPP ∆+= 0 , товарообіг змінюєть-
ся від значення ( )000 PfPZ ⋅=  до 

( )PfPZ ⋅= , тобто 0ZZZ −=∆ . Тоді 
можна знайти середнє значення товаро-

обігу 
P

Z
Z сер ∆

∆=
.

. Очевидно, що зміну 

товарообігу в момент ціни P0 можна 
визначити як граничне значення Z сер. 

при 0→∆P , тобто 
P

Z
PмитZ ∆

∆=
→∆ 0.

lim . 

Розглянувши ще кілька різних за ха-
рактером задач, приходимо до обчис-
лення границь одного й того ж виду. Ця 
границя відіграє надзвичайно важливу 
роль в математичному аналізі і по суті є 
основним поняттям диференціального 
числення. Вводимо означення похідної. 
Увесь модуль завершується матеріа-

лом про застосування похідної в еконо-
мічній теорії: економічну інтерпрета-
цію теореми Ферма, функцію кориснос-
ті, коефіцієнт еластичності, продуктив-
ність виробництва, функція Кобба – Дуг-

ласа та поняття об’єму виробництва. 
Можна наводити ще багато прикла-

дів застосування похідної в економіці. 
Більш детально студенти розглядати-
муть це на спецпредметах. 
У модулі 6 “Інтегральне числення”, 

розглядається економічний зміст інтег-
рала, його використання в економіці: 
Нехай функція ( )tfy =  описує зміни 

продуктивності деякого виробництва із 
зміною часу t. Знайдемо об’єм продукції 
П, виробленої за проміжок часу [ ]Т;0 . 
Відмітимо, що якщо продуктивність не 

змінюється із зміною часу ( )( )consttf = , то 
об’єм продукції П∆ , виробленої за деякий 
проміжок часу [ ]ttt ∆+; , задається форму-

лою ( ) ttf ∆⋅=∆Π . У загальному ж випад-

ку, розіб’ємо відрізок [ ]Т;0  на проміжки 

точками Τ=<<<<= ntttt K2100 . 
Для величини об’єму продукції П∆ , 

виробленої за проміжок часу [ ]ii tt ;1− , має-

мо iii tcf ∆=∆Π )( , де [ ]1;i i ic t t−∈ , 

1, 1,2, ,i it t t i n−∆ = − = K . Тоді  

∑∑
==

∆=∆≈Π
n

i
іі

n

i
і

tсfП

11

)( . 

При прямуванні найбільшого проміжку 

it∆  до нуля кожна із наближених рівностей 
стає все більш точною, тому 

i

n

i
i

t
tcf

i

∆=Π ∑
=→∆
1

0
)(lim . Враховуючи 

означення визначеного інтеграла, остато-

чно отримаємо ( )dttf∫
Τ

=Π
0

, де ( )tf  – 

продуктивність праці в момент часу t. 
Розглянемо інший приклад. Відомо, що 

виробнича регресія Кобба – Дугласа має 
вигляд 21

210
aa xxay = , де у – обсяг вироб-

ництва, х1 – працезатрати, х2 – основні засо-
би виробництва. Якщо рахувати, що затрати 
праці лінійно залежать від часу, а затрати 
капіталу незмінні, то дана функція прийме 

вигляд ( ) ( ) t
y t t e

γα β= + . Тоді об’єм про-

дукції, що випускається за Т років буде 

( ) dtt e
t

∫
Τ

+=Π
0

γβα . 
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Розглянемо відому раніше задачу про 
відсоткові розрахунки в фінансах. Нехай 
St – кінцева сума, отримана за t років, P – 
дисконтна (початкова) сума. Якщо процен-

ти прості, то )1( itPSt += , де 
100

P
i = , 

процентна ставка, тоді 
it

S
P t

+
=

1
. Якщо ж 

проценти складні, то t
t iPS )1( +=  і тому 

t
t

i

S
P

)1( +
= . Нехай дохід, який щорічно 

надходить змінюється в часі і описується 
функцією ( )tf  і при нормі процента, рів-
ній і, процент нараховується безперервно. 
Можна показати в цьому випадку, що до-
хід К за час Т обчислюється за формулою  

( ) dttfK e
it

∫
Τ

−=
0

. 

Розв’язання задач із фаховим змістом є 
не тільки засобом реалізації інтеграції ма-
тематики і спец дисциплін, але й методо-
логічним підходом, що дозволяє сформу-
вати у студентів переконання про значи-
мість математики в майбутній професійній 
діяльності. 
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