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Обґрунтовується необхідність професійної спрямованості навчання вищої мате-
матики студентів економічних спеціальностей. Зазначено, що одним зі шляхів реаліза-
ції цієї спрямованості у системі економічної освіти є наповнення змісту дисципліни 
«Вища математика» питаннями, які є професійно значущими для майбутніх економі-
стів та прикладними задачами. Зроблено висновок про те, що професійна спрямова-
ність навчання вищої математики є важливим завданням процесу підготовки майбут-
ніх фахівців у економічній галузі. 
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Постановка проблеми. Ураховуючи 

вимоги сьогодення і перспективи розвитку 
вищої освіти, навчання вищої математики 
студентів економічних спеціальностей має 
вийти на якісно новий рівень.  

У процесі математичної підготовки 
студенти мають бути залучені до навчаль-
ної діяльності, яка б сприяла формуванню 
у них умінь та навичок, притаманних май-
бутній професійній діяльності. Тому, про-
блема професійної спрямованості навчан-
ня вищої математики у системі економіч-
ної освіти є актуальною та своєчасною.  

Аналіз актуальних досліджень. За-
гальні проблеми математичної підготовки 
студентів економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів висвітлені у 
працях Н.Ванжі, Г.Дутки, Л.Нічуговської, 
Г.Пастушок, О.Фомкіної та ін. С.Гараєв, 
Л.Межейникова, В.Монахов та інші дослі-
джували питання розв’язування задач еко-
номічного змісту засобами математики. 
Окремими питаннями професійної спря-
мованості вивчення математичних дисци-
плін на рівні вищих навчальних закладів 
займалися В.Клочко, Т.Крилова, В.Пак та ін.  

 

Метою статті є висвітлення шляхів 
реалізації професійної спрямованості на-
вчання дисципліни «Вища математика», 
що викладається студентам економічних 
спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу. Курс ви-
щої математики у ВНЗ економічного профілю 
відноситься до нормативних дисциплін, який 
є обов’язковим для вивчення. У процесі на-
вчання студенти повинні виконувати навча-
льну діяльність, яка моделює їхню майбутню 
професійну діяльність [5, с.95]. Реалізувати 
такий підхід можливо за рахунок професійної 
спрямованості предметів природничо-науко-
вої підготовки, вищої математики зокрема. На 
наше глибоке переконання, саме забезпечення 
професійної спрямованості є одним із основ-
них завдань навчання вищої математики сту-
дентів економічних спеціальностей у вузах. 
Професійна спрямованість сприятиме більш 
ефективному та глибокому вивченню вищої 
математики, розумінню студентами причин-
но-наслідкових зв’язків, і як наслідок  підви-
щенню якості підготовки майбутніх економіс-
тів як фахівців. 

Шляхи забезпечення професійної 
спрямованості навчання вищої математи-
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ки вбачаємо у наповненні цього курсу 
прикладними задачами та окремими пи-
таннями, які є професійно значущими для 
майбутніх економістів. Ці положення мо-
жливо реалізувати, наприклад, якщо під 
час визначення змісту навчання вищої ма-
тематики враховувати не тільки знання та 
вміння, які є важливими для розуміння 
студентами безпосередньо зазначеного 
курсу, але й такі, які є важливими для ви-
вчення профільних дисциплін.  

Так, наприклад, «Інтегральне числен-

ня функції однієї незалежної змінної» є 
важливим розділом дисципліни «Вища 
математика» в системі економічної освіти. 
Проілюструвати зазначене положення 
майбутнім економістам доцільно на при-
кладі розгляду питання розподілу багатст-
ва у суспільстві.  

Приклад 1. Розглянемо розподіл ба-
гатства у суспільстві. Його можна зобра-
зити за допомогою кривої Лоренца 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Крива Лоренца 

 
Нехай функція )(xf описує розподіл 

доходів в суспільстві ( 10 << x , 
1)(0 << xf ).  

Точка В на кривій Лоренца показує, 

що 
4

1
 частині населення припадає лише 

0,1 частина всього доходу. 
Тобто, чим крутіше вигнута крива Ло-

ренца, тим сильніша нерівність розподілу 
доходів у суспільстві.  

Якщо б крива Лоренца співпала з пря-
мою ОА (абстрактна ситуація), то це озна-
чало б, що в суспільстві є абсолютна рів-
ність розподілу доходів.  

У своїй практиці економісти викорис-
товують не тільки графічне зображення 
нерівності доходів, але й кількісне вимі-
рювання за допомогою індексу Джині. Ін-
декс Джині являє собою відношення пло-
щі, обмеженої фактичною кривою Лорен-
ца і кривою Лоренца для абсолютно рів-
номірного розподілу доходів до площі 

трикутника, обмеженого кривою Лоренца 
для абсолютного рівномірного розподілу і 
осями координат: 

OAC

OAmO

S
S

Gk = . 

Обчислимо відповідні площі:  

∫ −=
1

0

))(( dxxfxSOAmO , 
2

1=OACS . 

Отже, ∫ −=
1

0

))((2 dxxfxkG . 

Якщо 0=Gk , то це означає, що у сус-

пільстві існує абсолютна рівність. 
Якщо 1=Gk , то це означає, що в сус-

пільстві всі доходи належать одній людині. 
Ці дві ситуації ( 1,0 == GG kk ) є абст-

рактними, тому індекс Джині завжди 
10 << Gk . 

Якщо 3,00 ≤< Gk , то спостерігається 

незначна нерівність розподілу доходів. 
Якщо 7,03,0 ≤< Gk , то спостеріга-
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ється значна нерівність розподілу доходів. 
Якщо 17,0 << Gk , то спостерігається 

дуже значна нерівність розподілу доходів. 
За підрахунками економістів, у розви-

нених країнах індекс Джині перебуває в 
інтервалі 3,02,0 ≤< Gk ; у країнах з пере-

хідною економікою – 7,03,0 ≤< Gk ; у слаб-

корозвинених країнах – 9,07,0 ≤< Gk . 

Зрозуміло, що запропонований теоре-
тичний матеріал не вичерпує всіх можли-
востей застосування визначеного інтегра-
лу в економіці, а є одним із прикладів ефе-
ктивного застосування математичних ме-
тодів до розв’язання прикладних задач.  

Загалом, поняття прикладної задачі у 
науково-методичній літературі тлумачить-
ся по-різному. Наприклад, Г.П.Бевз, 
В.Г.Бевз [2] прикладними задачами нази-
вають такі задачі, умови яких містять не-
математичні поняття. І.М.Шапіро [8] дає 
прикладній задачі таке означення – це за-
дача, фабула якої розкриває застосування 
математики у суміжних навчальних дис-
циплінах, знайомить з її використанням в 
організації, технології та економіці сучас-
ного виробництва, у сфері обслуговування 
та побуту, при виконанні трудових опера-
цій. Ш.А.Музенітов [4] говорить про те, 
що прикладна задача – це сюжетна задача, 
запитання якої поставлене так, як воно, як 
правило, ставиться на практиці, а шукані і 
дані величини є реальними, теж взятими із 
практики. П.Т.Апанасов [1] зазначав, що 
прикладною є задача, яка постановкою і 
методом розв’язування повинна бути 
більш близькою до задач, що виникають 
на практиці. Однак окремі дослідники 
ототожнюють прикладну задачу з тексто-
вою.  

Ми поділяємо думку М.О.Терешина 
[7], Л.О.Соколенко [6], що під приклад-
ною розуміють задачу, яка поставлена по-
за межами предмету математики, але 
розв’язується засобами математики. 

Традиційно типи прикладних задач 
розрізняють за фаховим спрямуванням. 
Зазвичай виділяють три групи спеціально-
стей [3]:  

• техніко-технологічні (промислово-

сті, зв’язку, транспорту, будівниц-
тва та ін.);  

• гуманітарні (освіти, культури, пра-
ва, медицини, мистецтва та ін.);  

• економічні (фінансів, побуту, тор-
гівлі та ін).  

Відповідно до цих трьох груп спеці-
альностей виділяють такі типи прикладних 
задач:  

1) техніко-технологічні;  
2) гуманітарні;  
3) економічні. 
Для забезпечення професійної спря-

мованості навчання вищої математики 
студентів економічних факультетів доці-
льно розв’язувати задачі економічного 
змісту.  

Задачі економічного змісту – це за-
дачі, які стосуються фінансів, побуту, тор-
гівлі, грошових розрахунків, вибору опти-
мального рішення тощо.  

Розв’язуючи прикладну задачу засо-
бами математики, спочатку створюють її 
математичну модель. У своїй роботі 
Г.П.Бевз, В.Г.Бевз [2, с. 150] дають таке 
тлумачення моделі, математичної моделі 
та математичного моделювання: модель – 
це спеціально створений об’єкт, який ві-
дображає властивості досліджуваного 
об’єкта; математична модель – це систе-
ма математичних співвідношень, яка на-
ближено  в абстрактній формі описує до-
сліджуваний об’єкт, процес або явище; 
процес побудови математичної моделі та 
подальше її застосування для розв’язуван-
ня конкретних задач називається мате-
матичним моделюванням.  

На нашу думку, одним із основних за-
вдань навчання вищої математики під час 
підготовки студентів економічних спеціа-
льностей є навчання елементам математи-
чного моделювання. З дидактичної точки 
зору математичне моделювання є сукупні-
стю навчальних дій з розв’язування при-
кладних задач.  

Крім того, математичне моделювання 
забезпечує як змістовий, так і методологі-
чний зв’язок між дисциплінами математи-
чного та економічного циклу. 

Необхідність використання методу 
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моделювання обумовлюється ще й тим, 
що багато об'єктів досліджувати безпосе-
редньо або зовсім неможливо, або ж це 
вимагає значних часових, людських та ін-
ших ресурсів. Разом із тим, метод матема-
тичного моделювання синтезує у собі цілу 
низку способів наукового пізнання: аналіз, 
синтез, узагальнення та спеціалізація, абс-
трагування і конкретизація, аналогія та ін. 
Тому, з точки зору прикладної спрямова-
ності вищої математики, він є найбільш 
доцільним та ефективним для процесу 
становлення майбутнього спеціаліста.  

Наведемо приклад задачі економічно-
го змісту, яку доцільно розв’язати зі сту-
дентами після розгляду питання про роз-
поділ багатства у суспільстві (тема «Інтег-
ральне числення функції однієї незалежної 
змінної»). 

Приклад 2. Для країни Х крива Лоре-
нца описується рівнянням: xxy 2,03,0 2 += . 
Визначте, яку частину сукупного доходу 
отримує 10% населення  з найменшим до-
ходом, знайдіть коефіцієнт розподілу сус-
пільного доходу та зробіть висновок щодо 
стану економіки. 

Розв’язання. Для того, щоб визначити, 
якою часткою сукупних доходів володіє 
10% населення (з найменшим доходом), 
треба у рівняння кривої Лоренца підстави-
ти 1,0=x :  

023,01,02,01,03,0)1,0( 2 =⋅+⋅=y . 
Тобто 10% населення з найменшим 

доходом отримує 2,3% від сукупного до-
ходу країни.  

Обчислимо індекс Джині: 
1 1

2

0 0

2 ( ( ) 2 ( 0,3 0,2 )Gk x f x dx x x x dx= − = − − =∫ ∫  

1
2

0

2 (0,8 0,3 )x x dx= − =∫

6,02,08,0)1,04,0(2 1
0

32 =−=−= xx  

Таким чином, у країні Х має місце 
значна нерівність розподілу доходів (пе-
рехідна економіка).  

Висновки. Отже, забезпечення про-
фесійної спрямованості є найважливішим 
завданням навчання вищої математики у 

системі економічної освіти. Це завдання 
реалізується шляхом наповнення змісту 
дисципліни питаннями, які є значущими 
для майбутньої професії, та навчання сту-
дентів застосовувати математичний апарат 
до розв’язування задач економічного зміс-
ту, шляхом побудови та аналізу математи-
чних моделей економічних явищ та про-
цесів за допомогою відповідних рівнянь, 
нерівностей, їх систем тощо.  

Не менш важливим є питання орієн-
тації форм та методів навчання вищої ма-
тематики студентів економічних спеціаль-
ностей на формування професійних якос-
тей особистості. Цей аспект професійної 
спрямованості навчання вищої математи-
ки у системі економічної освіти потребує 
подальшого дослідження. 
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Резюме. Ткач Ю.Н. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕ-

НИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ. В статье обосновывается необходимость профессиональной направленности обу-
чения высшей математике студентов экономических специальностей. Отмечено, что одним 
из путей реализации этой направленности в системе экономического образования является 
наполнение содержания дисциплины «Высшая математика» вопросами, которые являются 
профессионально значимыми для будущих экономистов и прикладными задачами. Сделан вы-
вод о том, что профессиональная направленность обучения высшей математике является 
важной задачей процесса подготовки будущих специалистов в сфере экономики. 
Ключевые слова: профессиональная направленность, система экономического образова-

ния, высшая математика. 
 
Abstract. Tkach Yu. PROFESSIONALLY-AIMED HIGHER MATHEMATICS 

TEACHING IN THE SYSTEM OF ECONOMIC EDUCATION. The article studies the 
necessity of professionally-aimed of higher mathematics teaching for students of economic specialties. 
It is noted that one of the ways of implementing this direction within the system of economic education 
is the use of professionally-aimed issues, while teaching the subject of Higher Mathematics . It was 
concluded that professionally-aimed higher mathematics teaching is an important part of training fu-
ture professionals in the economic sphere.  

Key words: professionally-aimed training, the system of economic education, higher mathematics.  
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