
 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 38. – 2012. 

 

 

26 

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ  
ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
В ОБЛАСТІ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ 
 

О.К.Щетиніна, 
доктор фіз.-мат. наук, професор, 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського, 

м. Донецьк, УКРАЇНА 
 

Розглядається комплексний підхід до створення послідовної, цілісної системи  матема-
тичних дисциплін для  майбутніх фахівців у галузі  економіки і торгівлі, основним спряму-
ванням яких є ефективне  застосування математичних методів у розв’язанні  професійно 
спрямованих задач.  
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Постановка проблеми. У сучасній 

діяльності в області економіки і торгівлі – 
у плануванні, управлінні, прогнозуванні, 
при аналізі складних економічних проце-
сів і прийнятті рішень – від фахівця висо-
кого рівня потрібні не тільки знання осно-
вних напрямів розвитку економічних про-
цесів у торгівлі, але й уміння працювати в 
умовах невизначеності економічних про-
цесів, випадкового розкиду і нестачі інфо-
рмації, в умовах неповноти вихідних да-
них. Після закінчення навчання в Донець-
кому національному університеті еконо-
міки і торгівля імені Михайла Туган-
Барановського випускник стикається з не-
обхідністю розв’язання задач, у яких про-
являється специфіка торговельного профі-
лю його освіти. ДонНУЕТ готує студентів 
галузі знань 0305 «Економіка і підприєм-
ництво» з наступних напрямів підготовки: 
6.030503 «Міжнародна економіка», 
6.030504 «Економіка підприємства», 
6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси 
і кредит» (спеціалізації – «Фінанси», «Ба-
нківська справа»), 6.030509 «Облік і ау-
дит». В класичних економічних ВНЗ, не 
зважаючи на схожість назви, підготовка на 
всіх цих спеціальностях має певну специ-
фіку. Насамперед вона спрямована на фа-

хівців-економістів у галузях економіки 
промисловості, сільського господарства, 
будівництва, транспорту та ін. Підготовка 
економістів в ДонНУЕТ зорієнтована на 
випуск фахівців саме в області торгівлі. 
Студент в рамках навчання в університеті 
повинен навчитися володіти сучасними 
прийомами обробки, аналізу та синтезу 
інформації, формулюванню обґрунтова-
них висновків за їх результатами, отрима-
ти знання, вміння і навички інформаційно-
го самозабезпечення з навчальної і науко-
во-дослідної діяльності.  

Аналіз актуальних досліджень. На 
сучасному етапі розвитку суспільства ма-
тематична освіта відіграє особливо важли-
ву роль у підготовці спеціалістів економі-
чного фаху. Навчання математичним дис-
циплінам повинно ураховувати рівень ма-
тематичної підготовки абітурієнтів, які 
поступають до ВНЗ економіко-торговель-
ного напряму. 

Сучасні тенденції у підготовці випуск-
ників ВНЗ України спрямовані на вико-
нання умов Болонської декларації, до якої 
Україна приєдналася в травні 2005 року, 
що передбачає модернізацію навчальних 
планів, робочих програм, методичного за-
безпечення навчального процесу для під-
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вищення якості підготовки майбутніх фахі-
вців у рамках кредитно-модульної системи. 
У відповідності до цього перед ВНЗ постає 
задача оновлення змісту й удосконалення 
методів навчання різних дисциплін, зокре-
ма дисциплін математичного циклу. 

У сучасних умовах високі вимоги до 
якості професійної освіти, і особливо ма-
тематичної, стають актуальною пробле-
мою в області економічної освіти робітни-
ків торгівлі. Формування професійних 
компетенцій у процесі математичної під-
готовки майбутніх фахівців (бакалаврів) у 
сфері економіки і торгівлі повинно сприя-
ти розвитку у них певних вмінь: творчого 
прийняття професійно обґрунтованих рі-
шень, володіння інформаційними техно-
логіями, що включають як методи оброб-
ки інформації, так і методи ефективного 
пошуку, організації її отримання, осмис-
лення, вимірювання та заощадження. 

Зазначені вище проблеми організації 
навчального процесу є актуальними для 
всіх ВНЗ. Вирішенню загальних питань 
підготовки спеціалістів економічного 
профілю, проблемам  фундаменталізації та 
прикладної спрямованості навчання мате-
матичних дисциплін у вищій школі,  удо-
сконаленню змісту дисциплін математич-
ного циклу та реалізації інтеграційних 
зв’язків математики з фаховими дисциплі-
нами у процесі професійної підготовки 
майбутніх економістів присвячені дослі-
дження провідних науковців у цій області 
(Т. Крилова [1], Г. Дутка [2], О. Скафа [3], 
Л. Нічуговська [4, 5], В. Скатецький, 
М. Працьовитий, Г. Білянин [6] та ін.).  

Наприклад, стаття М.Працьовитого [7] 
присвячена  розробці теоретичних основ та 
прикладних аспектів ймовірнісно-
статистичних методів та моделей в системі 
підготовки студентів економічних та 
управлінських спеціальностей. У статті 
Я.В.Гончаренко [8] проаналізовано сучасні 
підходи до економіко-математичного мо-
делювання, сформульовані мета та основні 
завдання дисципліни «Економіко-матема-
тичні методи та моделі». 

Мета статті полягає у висвітленні до-
свіду роботи з викладання циклу матема-

тичних дисциплін при підготовці студен-
тів галузі знань 0305 «Економіка і підпри-
ємництво» у ВНЗ торговельно-економіч-
ного напряму. 

Виклад основного матеріалу. У су-
часних умовах розвитку суспільства зазнає 
значної зміни і зміст та структура матема-
тичної підготовки студентів-економістів. 
Насамперед, це стосується підбору мате-
матичних дисциплін та порядку їх викла-
дання студентам ВНЗ. Основним у фор-
муванні математичного мислення студен-
тів торговельно-економічного ВНЗ є вихо-
вання логічної культури студентів. Одним 
з важливих факторів цього виховання є 
укріплення міжпредметних зв’язків. Дис-
ципліни, які викладають одночасно з мате-
матичними дисциплінами, створюють для 
цього достатні можливості. Економічні на-
уки представляють собою добре підґрунтя  
для ілюстрації застосувань математики у 
сучасному світі.  

Викладання математики у ДонНУЕТ 
починається з дисципліни «Математика 
для економістів (вища математика)», на 
яку відводиться 7 кредитів ECTS, що 
складає 252 навчальні години. Розподіл за 
видами навчальних робіт є таким: лекції – 
51-70 годин, практичні заняття – 68-70 го-
дин, самостійна робота – 81-112 годин, 
індивідуальна робота – 30-51 годин. 

Ця дисципліна передбачає її навчання 
протягом двох семестрів, тільки для сту-
дентів-маркетологів дисципліну «Матема-
тика для економістів (вища математика)» 
викладають тільки у першому семестрі, 
при цьому тижневе навантаження для них 
складає 7 годин. 

Дисципліна «Математика для еконо-
містів» має загально-освітнє значення і є 
одним з основних для професійної підго-
товки майбутнього фахівця в області тор-
гівлі. Студенти мають вміти розповсю-
джувати одержані при вивченні курсу 
«Математика для економістів» знання на 
свої професійні дослідження. Для забезпе-
чення цього процесу слід пояснювати ма-
теріал, що вивчається, базуючись на знан-
нях певних розділів дисциплін, пов’язаних 
з майбутньої спеціалізацією студентів, і на 
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глибинному зв’язку економічних і мате-
матичних понять. Тому на викладачах ка-
федри математичних дисциплін лежить 
важка відповідальність належним чином 
організувати навчальний процес, щоб сту-
дент постійно відчував, що вивчаючи ма-
тематичний матеріал, він крок за кроком 
наближується до більш глибокого розу-
міння своєї спеціальності. Отже, важли-
вим стає відбір найдоступнішого і зручні-
шого методу викладання, спрямованого на 
засвоєння прийомів, методів та інструмен-
тарію для розв’язання економічних завдань.  

Слід віддати перевагу класичному під-
ходу до викладання математичних дисцип-
лін з постійною ілюстрацією, де це можли-
во, геометричного і, що найважливіше, 
економічного змісту математичних понять, 
з приведенням математичних формулю-
вань економічних законів (закону спадаю-
чої доходності, умови оптимальності випу-
ску продукції), з розгляданням балансових 
моделей, граничного аналізу, поняття елас-
тичності функції, моделей економічної ди-
наміки. Такі застосування математики роз-
раховані на рівень підготовки студентів І 
курсу і практично не потребують додатко-
вої економічної інформації. 

Вже класичним стало викладання ос-
нов диференціального числення з окреми-
ми прикладами з економіки: найпошире-
нішим наочним представленням економі-
чного змісту похідної є швидкість зміни 
деякого економічного об’єкту чи процесу. 
Студентам слід пояснити, що диференціа-
льне числення в формі граничного аналізу 
широко застосовується в економічній нау-
ці. Сукупність прийомів дослідження ве-
личин, що змінюються, на основі аналізу 
їх граничних значень в економіці позна-
чають терміном «граничний аналіз». Гра-
ничний аналіз лежить в основі теорій спо-
живчого попиту і пропозиції. Диференціа-
льне числення також використовується в 
економічному аналізі для вивчення 
зв’язків економічних показників і знахо-
дження їх оптимальних значень (обчис-
лення екстремумів функції одного чи де-
кількох змінних): найвища продуктивність 
праці, максимальний прибуток, мінімальні 

витрати тощо. 
Діючий показ значення математично-

го аналізу для розв'язання практичних за-
вдань економіки має величезне значення 
для формування світогляду студентів, під-
вищує рівень їх математичної культури й 
дозволяє студентам виробити власний по-
гляд на походження теоретичного знання. 

Необхідно підкреслювати при викла-
данні диференціального числення, що в 
економічних дослідженнях похідну часто 
позначають специфічним терміном. На-
приклад, похідну виробничої функції 

( )f x , яка характеризує залежність випус-

ку продукції від затрат певного фактору x, 
називають граничним продуктом ( )f x′ . 

Похідну функції загальних витрат ( )g x  

від обсягу виробництва x називають гра-
ничними витратами ( )g x′ . Якщо ( )c x  – 

залежність собівартості продукції від її об-
сягу, то ( )c x′  – гранична собівартість. Роз-

глядаючи функцію ( )u t  залежності кілько-

сті виробленої продукції за проміжок часу 
t , диференціюванням одержуємо значення 

( )u t′  продуктивності праці.  

В економічному аналізі і прогнозу-
ванні цінової політики широко застосову-
ють поняття еластичності попиту. За його 
допомогою вимірюють ступінь чутливості 
споживачів до зміни їх доходів або ціни 
продукції. Якщо ( )D D P=  – функція по-

питу від ціни товару P , то 

( ) ( ) ( )
P

PD
PDDE ′=  – еластичність функції 

попиту. За величиною коефіцієнта еласти-
чності розрізняють три види попиту по 
відношенню до зміни ціни: при ( ) 1E D  >  

попит вважають еластичним, при 
( ) 1E D  =  – попит є нейтральним, при 

( ) 1E D  <  – попит нееластичний.  

Аналогічно можна ввести поняття 
еластичності пропозиції ( )S P . Отже, ела-

стичність є чисельною мірою, яка визна-
чає на скільки відсотків зміниться один 
показник (попит чи пропозиція) при зміні 
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фактору (ціни чи доходу) на 1%. 
Вивчення розділу «Інтегральне чис-

лення» також надає великі можливості на-
очного ілюстрування економічних понять 
та категорій. Найчастіше ілюструють по-
няття визначеного інтеграла на прикладі 
поняття споживчого надлишку, що вико-
ристовується в ринковій економіці. Для 
цього введемо кілька економічних понять і 
позначень. Попит на даний товар сформо-
вана на певний момент часу залежність 
між ціною P одиниці товару і кількістю Q 
товару, що споживачі готові купити при 
кожній заданій ціні (обсяг  його покупки). 
Надалі будемо розглядати зворотню фун-
кцію попиту, що характеризується залеж-
ністю ( )P f Q= .  

Припустимо, що товар у кількості *Q  

продається продавцями не одразу, а над-
ходить на ринок невеликими партіями Q. 
Спочатку пропонується товар у кількості 

1Q Q= , що продається за ціною 

( )1 1P f Q= . Якщо за припущенням вели-

чина Q мала, то можна вважати, що вся 
перша партія товару реалізується за ціною 

1P , при цьому витрати покупця на покупку 

такої кількості товару складуть 1PQ . Далі 

на ринок надходить друга партія товару в 
тій же кількості, що продається за ціною 

( )2 2P f Q= , де 2 1Q Q Q= +  ‒ загальна 

кількість реалізованої продукції, а витрати 
покупця на покупку другої партії складуть 

2P Q. Продовжимо процес доти, поки не 

дійдемо до рівноважної кількості товару 
*

nQ Q= . Тоді стає ясно, якою повинна 

бути величина Q для того, щоб процес 
продажу товару закінчився в точці *Q : 

*
nQ Q

Q
n n

= = . У результаті одержимо, 

що ціна n −ої партії товару 

( ) ( )* *
n nP f Q f Q P= = = , а витрати 

споживачів на покупку цієї останньої пар-
тії товару складуть nP Q. 

Таким чином, ми одержимо, що сума-
рні витрати споживачів при покупці това-

ру дрібними партіями Q рівні 

1 2 ... nQ P Q P Q P Q= ∆ + ∆ + + ∆ =  

( ) ( ) ( )1 2 ... nf Q Q f Q Q f Q Q∆ + ∆ + + ∆ . 

Оскільки величина Q дуже мала, а фу-
нкція ( )f Q  неперервна, то в підсумку 

одержимо визначений інтеграл від зворот-
ної функції попиту при зміні аргументу від 
0  до *Q , тобто, площа фігури B: 

( )
*

0

Q

BS f Q dQ= ∫  .  

 
Рис. 1 

Згадавши, що кожна точка на кривій 
попиту ( )i iP f Q=  ( )1,2,...,i k=  показує, 

яку суму споживач готовий заплатити за 
покупку додаткової одиниці продукту, 
одержимо, що площа фігури B відповідає 
загальній грошовій сумі, що споживач го-
товий витратити на покупку *Q одиниць 

товару. Різниця між площею фігури B і 
площею прямокутника є споживчий над-
лишок при покупці даного товару ‒ пере-
вищення загальної вартості, що споживач 
готовий сплатити за всі одиниці товару, 
над його реальними витратами на їхнє 
придбання (площа заштрихованої фігури 
на рис. 2). 

 
Рис. 2 

Таким чином, споживчий надлишок 
можна порахувати за такою формулою  

( )
*

* *

0

Q

CS f Q dQ P Q= −∫ . 

Дисципліна «Математика для еконо-
містів (теорія ймовірностей та математич-
на статистика)», що викладається в ІІІ се-
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местрі (у маркетологів – у ІІ семестрі), пе-
редбачає 5 кредитів ECTS – 180 навчаль-
них годин. Розподіл по видах навчальних 
робіт є таким: лекції – 34-38 годин, прак-
тичні заняття – 34-38 годин, самостійна 
робота – 45-66-112 годин, індивідуальна 
робота – 12-38 годин.  

Застосування імовірнісних і статисти-
чних методів базується на знаннях певних 
розділів курсу вищої математики і дає мо-
жливість вивчати на науковій основі як 
діяльність окремих підприємств торгівлі, 
так і соціально-економічні процеси в сус-
пільстві в цілому. Усі задачі теорії ймовір-
ностей, які розв’язують на заняттях, мають 
професійне спрямування. Студентам при 
вивченні цієї дисципліни пропонують 
провести дослідження статистичної вибір-
ки, що одержано при проходженні вироб-
ничої практики на підприємствах торгівлі, 
яке полягає у побудові статистичного роз-
поділу вибірки, висуванні гіпотези про 
відповідність статистичного розподілу пе-
вному теоретичному закону, перевірці 
правильності висування цієї гіпотези, а 
також проведенні кореляційно-
регресивного аналізу статистичних взає-
мозалежностей випадкових величин.  

Дисципліна «Економіко-математичні 
методи і моделі» викладалася в 2011-2012 
навчальному році вперше і розділяється на 
дві окремі дисципліни «Економіко-
математичні методи і моделі: оптимізацій-
ні методи і моделі» і «Економіко-
математичні методи і моделі: економетри-
ка». Перша з цих дисциплін розрахована 
на 3 кредити: загальна кількість годин – 
108, з них лекцій – 17 годин, практичних 
занять – 34 години, самостійна робота – 40 
годин, індивідуальна робота – 17 годин. 
Для другої дисципліни «Економіко-
математичні методи і моделі: економетри-
ка» також передбачено 3 кредити ECTS: 
18 годин лекцій, 18 годин практичних за-
нять, 54 години самостійної і 18 годин ін-
дивідуальної робот. 

Особливістю сучасного етапу розвит-
ку вітчизняної економіки і торгівлі є під-
вищення інтересу спеціалістів до науково-
го рішення проблем з використанням еко-

номіко-математичних методів та моделей, 
оскільки саме вони дозволяють в найзруч-
нішій формі описувати складні економічні 
ситуації, що робить управлінські рішення 
науково обґрунтованими.  

Основними питаннями дисципліни 
«Економіко-математичні методи і моделі: 
оптимізаційні методи і моделі» є побудова 
моделей оптимізаційних задач, їх 
розв’язання і аналіз методами математич-
ного програмування. Слід зауважити, що 
разом з класичними моделями оптиміза-
ційних задач задача планування виробни-
цтва, задача про раціон, задача про розкрій 
матеріалів, транспортна задача, задача про 
призначення в цьому курсі також передба-
чається розгляд моделі міжнародної торгі-
влі. Важливу роль у підсиленні професій-
ної спрямованості дисципліни відіграють 
теми: дробово-лінійне програмування, па-
раметричне програмування, теорія ігор. 

Дисципліна «Економіко-математичні 
методи і моделі: економетрика» має най-
сильнішу економічну спрямованість серед 
всіх математичних дисциплін. При її ви-
вченні студенти розв’язують задачі, 
пов’язані з побудовою сучасних економе-
тричних моделей, обґрунтовуються умови 
застосовності методу найменших квадра-
тів (основи якого викладаються в курсі 
математичної статистики), описуються 
методи виявлення та зниження мультико-
лінеарності факторів, гетероскедастичнос-
ті та автокореляції, розглядають фіктивні 
змінні та системи одночасних рівнянь, 
вводять узагальнений та двокроковий ме-
тоди найменших квадратів для 
розв’язання взаємопов’язаних систем. Ве-
лика увага приділяється також аналізу ча-
сових рядів, як найпоширенішому виду 
представлення статистичних даних торго-
вельного підприємства. 

Усі вище перелічені дисципліни мате-
матичного циклу є нормативними і їх зміст 
регламентовано стандартами вищої освіти. 
З усіх цих дисциплін робочими навчальни-
ми планами підготовки студентів певних 
напрямків підготовки заплановано іспити. 
Тільки у випадку терміну навчання впро-
довж двох семестрів з дисципліни «Мате-
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матика для економістів (вища математика)» 
в І семестрі передбачено підсумковий кон-
троль у формі диференційованого заліку, а 
в ІІ семестрі – у формі іспиту. 

Для студентів напрямів підготовки 
«Економіка підприємства», «Маркетинг», 
«Фінанси і кредит», «Облік і аудит» в ро-
бочі навчальні плани ще включено вибір-
кову дисципліну «Економіко-математичні 
моделі в управлінні та економіці» – 2,25 
кредитів ECTS (загальна кількість годин – 
81, з яких 17 годин лекцій, 17 годин прак-
тичних занять, 30 годин самостійної робо-
ти, 17 годин індивідуальної роботи). Вид 
підсумкового контролю – залік.  

Задача викладання дисципліни поля-
гає у висвітленні понять економіко-
математичного моделювання стосовно 
маркетингу та економіки, демонструванні 
студентам специфіки економіко-
математичного моделювання та її ролі у 
здійсненні концепції оптимального управ-
ління трудовими, матеріальними, фінансо-
вими ресурсами для підприємств торгівля 
та громадського харчування. Прикладами 
сучасних математичних моделей, що розг-
лядають в цьому курсі, є моделі спожив-
чого вибору, моделі діяльності фірм, мо-
делі економічного зростання, моделі рів-
новаги на товарних, факторних і фінансо-
вих рівнях. Формалізація основних особ-
ливостей функціонування торговельно-
економічних об’єктів дозволяє оцінити 
можливі наслідки впливу на них і викори-
стовувати такі оцінки в управлінні. 

Висновки. Однією з проблем, що пос-
тають перед сучасним суспільством, є які-
сна математична освіта випускників ви-
щих навчальних закладів, особливо фахів-
ців економічного профілю. Адже фахівці 
економіки і торгівлі повинні бути матема-
тиками-прикладниками, тому що в цей час 
для економічної спеціалізації необхідна 
серйозна математична підготовка. Еконо-
міст повинен знати математичну економі-
ку, бути добре знайомим з методами лі-
нійного програмування, динамічним про-
грамуванням, ігровими методами, у вели-
кому обсязі знати теорію ймовірностей, 
математичну статистику й економіко-

математичні методи. Він повинен уміти 
розв’язувати математичні завдання з еко-
номічним змістом, добре розбиратися в 
математичних моделях економічних і ви-
робничих систем, орієнтуватися в питан-
нях керування підприємством і т.д.  

Прикладна спрямованість математич-
ної освіти для студентів економічного 
профілю Донецького національного уні-
верситету економіки і торгівлі проявляєть-
ся в оптимальності відбору змісту їх мате-
матичної освіти у відповідності до задач 
повноцінної професійної підготовки сту-
дентів, наукової цілісності та логічної 
стрункості всього набору дисциплін мате-
матичного циклу, пріоритету прикладних 
задач для оволодіння практичними навич-
ками застосування сучасних досягнень 
математичних методів у галузі пізнання 
обраної професії. 
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ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И 
ТОРГОВЛИ. Рассматривается комплексный подход к созданию последовательной, целостной 
системы  математических курсов для будущих специалистов в области экономики и торговки, ос-
новным направлением которых является эффективное  применение математических методов к ре-
шению профессионально направленных задач.  
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