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зноманітних властивостей програмного забезпечення. Дуже важливо, щоб 

на завершальному етапі вивчення курсу вищої математики студенти мали 

можливість виконання комплексного індивідуального завдання, що дозво-

лить їм самостійно переконатися в значущості досліджуваного математич-

ного апарата для подальшого навчання у даному навчальному закладі і для 

проведення науково-дослідної роботи і практичної діяльності. 

 

1. Аладьев В.З., Шишаков М.Л. Введение в среду пакета Mathematica. – 

М.: Информационно-издательский дом ―Филинъ‖, 1997. – 368 с. 

2. Манзон Б.М. Maple V Power Edition. – М.: Информационно-

издательский дом ―Филинъ‖, 1998. – 240 с. 

 

Резюме. Дан обзор пакетов прикладных программ, ориентированных на 

решение математических задач. Рассматриваются возможности примене-

ния компьютерных технологий при изучении высшей математики. 

 

Summary. The survey of the article of applied programmes oriented on solving 

mathematical problems is given. The possibilities of usage computer technolo-

gies in study higher mathematics. 
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Ефективність методичної системи навчання математичним дисциплі-

нам студентів вищого закладу освіти визначається, значною мірою, раціо-

нальним та вдалим поєднанням інформативних (традиційних) та активних 

(проблемних) методів навчання. 

За традиційною методикою процес навчання відбувається у лекцій-

но-практичній формі, яка, з одного боку, безсумнівно відіграє позитивну 

роль в якості інтегратора математичних знань. З іншого боку, існуюча сис-

тема викладання по своїй суті лишається репродуктивною, орієнтованою 
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на пасивне сприйняття інформації з досить слабкою стимуляцією самос-

тійної когнітивної діяльності і тому потребує доповнення у вигляді актив-

них методів навчання (ситуаційні завдання, різноманітні тренінги, управ-

лінські та навчальні ігри тощо). 

Навчальні ігри, як активний метод навчання, дають змогу посилити 

мотивованість навчально-пізнавального процесу та його емоційність, ство-

рити у студентів відчуття ефекту реальності модельованої ситуації, дістати 

негайну реакцію системи на задані дії, доповнити стратегію дій логікою 

математичних розрахунків, оцінити дії та знання студентів оцінкою та са-

мооцінкою з позицій критерію ефективності навчальної ситуації, здійснити 

безпосередній перехід від теоретичних знань до набуття практичних нави-

чок та формування економічного способу мислення. З позиції цілісності 

системи навчання як об‘єкту управління, методика проведення навчальних 

ігор може містити наступні основні елементи: 

– конкретний об‘єкт імітаційного моделювання; 

– мету і завдання гри; 

– проблемну ситуацію, пов‘язану з необхідністю математичного моделю-

вання процесу прийняття управлінських рішень спеціалістами різнома-

нітного фаху певних підрозділів підприємства (фірми, фінансової уста-

нови); 

– структуру взаємозв‘язків учасників, що виконують різні ролі і мають 

визначені функції; 

– чітко розроблені правила і умови гри для всіх учасників гри; 

– існування багатоваріантності рішень внаслідок дії фактору невизначе-

ності; 

– наявність системи ігрових оцінок та форм звітності для учасників на-

вчальної гри. 

Темою навчальної гри у курсі ―Математика для менеджерів‖ може бути: 
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– модельна імітація практики планування, прогнозування та оперативного 

управління виробництвом (процесами, ресурсами, інвестиціями тощо), 

якщо в умову закладена можливість багатоваріантних підходів до 

розв‘язання поставлених проблем; 

– теоретичні положення певних розділів курсу, які можуть бути адапто-

вані до різноманітних економічних ситуацій шляхом перетворення ма-

тематичними засобами апріорної та апостеріорної інформації про стан 

об‘єкта та середовища у кількісні складові інформації керування, що 

сприяє обгрунтуванню прийняття певної стратегії оптимальної поведін-

ки суб‘єктами управління за умов невизначеності. 

Методологічне забезпечення навчальної гри може бути представлено бло-

чною структурою, а саме: 

І блок – формулюється мета навчальної гри; обгрунтовується доцільність 

її проведення; визначаються знання, навички та вміння, які повинні бути 

закріплені студентами під час гри; встановлюється її місце в структурі ма-

тематичних знань та фіксується її зв‘язок з професійно-орієнтованими ди-

сциплінами;  

ІІ блок – розкривається ідея навчальної гри: визначається множина ситуа-

ційних завдань, які підлягають розв‘язанню в процесі гри;  

ІІІ блок – здійснюється вибір об‘єкта ігрового моделювання; обгрунтову-

ється інформаційна база, необхідна для проведення гри.;  

ІV блок – визначаються структурні етапи гри, її правила та набір критеріїв 

ефективності для оцінки множини допустимих рішень поставлених задач;  

V блок – проводиться коригування, аналіз і оцінка ефективності навчаль-

ної гри взагалі та її учасників, зокрема. 

Впровадження навчальних ігор в курс ―Математика для менеджерів‖ ство-

рює принципово нові можливості в научуванні студентів економічних спе-

ціальностей математичним знанням шляхом максимальної індивідуальної 
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адаптації теоретичних знань до розв‘язання типових прикладних задач 

економіки. 

Основні моменти ігрового заняття розглянемо на прикладі навчаль-

ної гри ―Оптимізація капіталовкладень‖. 

1. Навчальна гра “Оптимізація капіталовкладень” є завершальним 

етапом вивчення курсу ―Математика для менеджерів‖. Її мета – закріп-

лення теоретичних знань студентів з дисциплін ―Вища математика‖, 

―Теорія ймовірностей‖ та ―Дослідження операцій‖ та їх застосування до 

вироблення оптимальної стратегії діяльності деякої умовної компанії. 

2. Загальна постановка задачі. 

Холдінгова компанія, до складу якої входять чотири виробничих підп-

риємства та чотири торгових фірми, з реалізації готової продукції за 

минулий рік одержала прибуток у розмірі 10млн грн. Пропонується де-

кілька варіантів його використання, а саме: 

1) часткове розміщення одержаного капіталу на депозитний рахунок у 

банк; 

2) інвестиції у власні підприємства з метою збільшення об‘ємів випуску 

продукції підвищеного попиту; 

3) інвестиції в інші підприємства інших галузей. 

Необхідно оцінити ефективність даних напрямків вкладення капіталу, 

порівнюючи затрати з майбутніми прибутками в цінах поточного року; 

визначити доцільність збільшення обсягів продукції підвищеного попи-

ту шляхом аналізу та прогнозування ринкової ситуації на даний момент 

часу; розглянути пропозиції інвестування в інші галузі народного гос-

подарства; проаналізувати залежність товарообігу торгових фірм від за-

трат на рекламу та розробити заходи по підвищенню їх ефективності. 

З урахуванням одержаних результатів потрібно сформулювати можливі 

стратегії діяльності холдінгової компанії та вибрати оптимальну. 
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3. Підготовчий етап. 

Підготовка до навчальної гри починається за декілька днів до почат-

ку ігрових етапів і полягає в ознайомленні студентів із структурною 

схемою маркетингового дослідження (див. Рис. 1) та повторенні схеми 

аналізу маркетингової інформації, яка складається із статистичного ба-

нку та банку моделей. 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Статистичний банк – сукупність сучасних методик статистичної оброб-

ки інформації (регресійний аналіз, кореляційний, факторний, дисперсійний 

аналіз, тощо), що дозволяє встановити залежності у рамках певної вибір-

кової сукупності та оцінити міру їх статистичної надійності. Зауважимо, 

що ці методики дозволяють одержати відповіді на питання: 

– Які основні змінні впливають на попит даного товару, яка ступінь їх 

впливу?  

– - Чи збільшиться попит на товар, якщо ціну товару підняти на 10%, а 

затрати на рекламу – на 20%? 

– Які характеристики є найбільш вірогідними показниками зростання по-

питу на певний товар? 

– За якими змінними найкраще сегментувати ринок певного товару і як 

визначити загальну кількість сегментів даного ринку? 

 

Банк моделей – це сукупність математичних моделей, які сприяють виро-

бленню оптимальних маркетингових рішень діяльності в умовах ринку. 

Кожна модель складається із сукупності взаємопов‘язаних змінних, що ха-

рактеризують деякий реально існуючий процес і допомагають одержати 
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відповідь на питання типу ―що краще?‖, ―якщо величину незалежної змін-

ної збільшити на одиницю, що станеться із залежною змінною?‖. 

Зауважимо, що при проведенні нашої гри, студенти обмежуються моделя-

ми табличного процесора Excel 97. 

Крім того, на підготовчому етапі, обов‘язкове тестування студентів-

учасників , для того, щоб оптимально визначити рольові функції кожного 

учасника гри.  

Результати діагностики дають можливість сформувати ігрові групи, а 

саме: 

1) адміністративний відділ (викладач і два студенти з числа найбільш 

компетентних і віднесених до ІІ психологічного типу особистості); 

2) фінансовий відділ; 

3) відділ аналізу та планування інвестицій; 

4) рекламний відділ; 

5) експертна рада. 

З урахуванням постановки навчальної гри перед учасниками ставляться 

конкретні завдання. 

Адміністративний відділ здійснює розподіл студентів, консультує 

при необхідності учасників гри, виступає у ролі арбітра, знайомить із стру-

ктурною схемою правил гри, послідовності її етапів, системою оцінювання 

відповідно поставленим проблемам, забезпечує основний і додатковий 

(при необхідності) статистичний матеріал. 

На підсумковому етапі  на основі проведеного аналізу заслуховує 

пропозиції експертної ради та здійснює оцінку дій кожного відділу. 

Перед фінансовим відділом ставиться завдання: проаналізувати доці-

льність вкладу одержаного прибутку у 10 млн грн. на депозитні рахунки в 

банки. При цьому можливі вкладення як в ощадний, так і у комерційний 

банки. У комерційних банках нараховується більший відсоток на вкладені 

суми порівняно з відсотком ощадного банку в залежності від строку дого-
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вору, але внесок не гарантується, тобто завжди існує ймовірність банкрут-

ства комерційного банку. Можливі варіанти  умовної інформації представ-

лені порівняльною таблицею. 

 

 Строк договору 

1 

місяць 

2 

місяці 

3 

місяці 

6 міся-

ців 

12 міся-

ців 

% нараху-

вань із що-

місячною 

виплатою  

ощадний банк 11% 13% 17% 18% 20% 

комерційний 

банк 
21% 23% 27% 28% 30% 

% нараху-

вань із пок-

вартальною 

виплатою  

ощадний банк    20% 21% 

комерційний 

банк 
   30% 31% 

 

Отже, перед фінансовим відділом постає дилема: мати меншу, але 

гарантовану суму при вкладенні в ощадний банк, або більшу, проте з ризи-

ком втратити і сам внесок. 

З ризиком невикористаних можливостей пов‘язаний і внесок в ощад-

ний банк. 

Таким чином, проблема фінансового відділу у загальному вигляді 

полягає в наступному.  

Знайти оптимальний розподіл прибутку у  S млн грн.  між двома бан-

ками, якщо х – внесок в ощадбанк, у – внесок у комерційний банк; ,  – 

відсоток нарахування відповідно в ощадному та комерційному банках; (1 – 

р) – ймовірність банкрутства комерційного банку (нехай р = 0,8). 

)(yV  – функція корисності для вкладників комерційного банку. За-

уважимо, що вигляд функції корисності пропонується у декількох формах, 

що відповідають варіантам можливих стратегій для суб‘єкта керування, 

тобто фінансового відділу, а саме: 
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1. yyV )( – зростаюча функція корисності для суб‘єкта керування байду-

жого до ризику; 

2. 0,)( 2 yyyV  – зростаюча функція корисності зі схильністю до ризи-

ку. 

При розподілі S млн грн. на х(млн грн.) та у(млн грн.) можливі ситуації 

щодо отримання дивідендів: 

1. )( yx  – за умови успішного функціонування комерційного банку; 

2. )( yx  – за умови банкрутства комерційного банку. 

Зауважимо, що джерелом невизначеності у даному випадку є комер-

ційний банк. 

Отже, необхідно реалізувати модель оптимізації розподілу грошей 

між банками, а саме: 

Знайти максимальне значення функції  

)()()()()1(),( yxyVpyxyVpyxF , 

якщо 
0,0 yx

Syx
 

Підставляючи різні значення для та  і вибираючи відповідну функцію 

корисності, одержимо кілька задач на знаходження умовного екстремуму 

функції двох змінних. 

Аналіз одержаних результатів дозволить запропонувати кілька 

стратегій у залежності від ставлення до ризику та відповідних відсотків 

нарахування. 

Перед відділом планування інвестицій ставиться кілька завдань. По-

перше, це проблема розподілу капіталовкладень у розмірі 10млн грн. між 

чотирма підприємствами з метою збільшення обсягів випуску продукції, 

що користується підвищеним попитом, якщо використання і-им 

підприємством  хі млн грн. із вказаної суми капіталовкладень забезпечує 

приріст випуску продукції, що визначається значенням нелінійної функції 

)(xgi ,  і = 1,2,3,4 і відображений у таблиці: 
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Обсяг капітало-

вкладень (млн 

грн.) 

І, )(1 xg  

(млн грн.) 

ІІ, )(2 xg  

(млн грн.) 

ІІІ, )(3 xg  

(млн грн.) 

ІV, )(4 xg  

(млн грн.) 

0 0 0 0 0 

2,0 0,5 0,6 0,6 0,7 

4,0 0,8 1,0 1,1 1,1 

6,0 1,2 1,4 1,5 1,6 

8,0 1,8 1,8 2,0 2,0 

10,0 2,1 2,3 2,4 2,5 

Задача розв‘язується методами динамічного програмування, для чо-

го використовується рекурентне співвідношення 

)()()( 1
0

max xxfxgxf nNN
xx

nN
n

, 

де Nf  – визначає оптимальне управління системою на N-етапі, яке 

відповідає оптимальному управлінню попереднього стану системи, 

причому 

)()(max)( 111 xgxgxf  

Розв‘язавши поставлену задачу, знаходимо оптимальний розподіл 

капіталовкладень між підприємствами та максимальний приріст випуску 

продукції підвищеного попиту. 

По-друге, відділ планування інвестицій аналізує можливості при-

дбання двох пакетів акцій різних підприємств, наприклад, акцій виду А і В 

з нормами прибутку відповідно 20,0% та 25,0%. Ціна однієї акції виду А 

становить 500 тис.грн., а виду В – 200 тис.грн. Є пропозиція придбати не 

менше ніж 40% акцій виду А. 

Отже, для прийняття рішення необхідно підрахувати сподівану 

норму прибутку інвестиційного портфеля із двох пакетів акцій та визначи-

ти величину його ризику, якщо ступінь ризику акції А %3,21 , акції 

В %8,22 , коефіцієнт кореляції між акціями 3,012 . 
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Зауважимо, що варіація портфеля двох акцій може бути обчислена 

за формулою:  

1221212
2
2

2
1

2
1 2 xxxxVp , 

яку можна знайти у переліку формул інформативного довідника, створено-

го для даної навчальної гри. 

По-третє, відділ планування інвестицій розглядає можливість 

відкриття ще однієї торгової фірми – представника холдінгової компанії у 

новому районі. Попередні розрахунки показали, що це доцільно зробити, 

якщо щотижневий середній доход мешканців цього району перевищує 

200 грн. Відомо, що дисперсія доходу 2002 . 

Необхідно:  а) визначити правило прийняття рішення, за допомогою 

якого базуючись на вибірці n = 100 та рівні значимості 05,0  можна 

встановити, що нова фірма буде прибутковою; б) обчислити ймовірність 

того, що при застосуванні правила прийняття рішення, одержаного при 

відповіді на питання пункту а), буде здійснена помилка другого роду, якщо 

дійсний середній доход за тиждень становить 230 грн.; в) вважаючи аль-

тернативне значення генерального середнього доходу рівним 250 грн., роз-

рахувати об‘єм вибірки при якому ризик помилки першого роду не буде 

перевищувати 0,025, а ризик помилки другого роду не буде більшим 0,05. 

Торговому відділу та відділу реклами за даними чотирьох торгових 

фірм, що рекламують свій товар різноманітними способами, необхідно ви-

значити, чи існує вплив виду реклами (інформативна, порівняльна, нагаду-

вальна, підкріплююча тощо) на зростання товарообігу. 

Для цього у кожному із випадково відібраних чотирьох однотипних 

містах (в них були використані різні види реклами) були зібрані відомості 

про обсяги продажу товарів (у грош.од.) в чотирьох торгових фірмах і 

обчислені відповідні вибіркові характеристики. 
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Вид реклами 1 2 3 4 

Обсяг 

продажу 

140 150 148 150 

144 149 149 155 

142 152 146 154 

145 150 147 152 

in  4 4 4 4 

)(ix  142,75 150,25 147,5 152,75 

2
iS  4,92 1,58 1,67 4,92 

 

Чи можна при 5%-ому рівні значущості вважати вплив доведеним? 

Зауважимо, що розв‘язання цієї проблеми вимагає застосування 

однофакторної моделі дисперсійного аналізу та перевірки статистичних 

гіпотез. 

Експертна рада контролює процес гри, послідовність операцій і 

функцій її учасників, попередньо обумовлює можливі методи розрахунків, 

що будуть використані при реалізації навчальної гри. Учасники експертної 

ради слідкують за дотриманням правил гри, контролюють нормативний 

час на розв‘язання певних проблем спільно з адміністративним відділом 

розробляють систему стимулювання гри у вигляді премій і штрафів та 

критерії системи оцінок (за рівнем знань навчального матеріалу з різних 

тем, за умінням виконання певних професійних функцій, за ступенем 

узгодженості дій учасників гри). 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що організація і проведення 

навчальної гри на завершальному етапі навчання математичним 

дисциплінам направлена на забезпечення єдності і взаємозв‘язку теорії і 

практики, на підтвердження того факту, що прийняття оптимального 

рішення практично неможливе без використання математичних засобів.     
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Резюме. В данной статье предложена  методика проведення учебной  игры 

на завершающем этапе обучения математическим дисциплинам студентов 

экономического  вуза. 

 

Summary.The article deals with the application of the training games during the 

last stage of math education of the economic department student. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


