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Резюме. В статье рассматриваются особенности проведения практических 
занятий  по курсу �Дифференциальные уравнения� с использованием  ма-
тематических пакетов.   
 
Summary. In clause the features of realization of practical employment at the 
rate � the Differential equations � with of mathematical packages are considered.  
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Дослідження наукових основ професійної спрямованості викладання 

математичних дисциплін студентам економічних спеціальностей є однією 

із актуальних проблем в методиці вищої школи взагалі та з напрямку під-

готовки �Менеджмент організацій� зокрема. 

Аналіз тематики доповідей міжнародних науково-методичних конфе-

ренцій і наукових публікацій за останні роки свідчать про намагання нау-

ковців-методистів, викладачів вузів знайти розумний компроміс між �чис-

тою� математикою та її прикладним аспектом в математичній підготовці 

студентів вищих закладів освіти (частіше � технічних та педагогічних, ме-

нше � економічних) [1, 2, 3, 4, 5] та ін. 

Особливо слід відзначити програму послідовної математичної підго-

товки економістів та менеджерів, яка була представлена групою науковців 

на Міжнародній науковій конференції �Сучасні проблеми математики� 

(Чернівці, 1998) [6]. Основна ідея цієї програми полягала в координації на-

вчальних програм з математичних та фахових економічних дисциплін та 

збереженні неперервності математичної освіти, але при цьому, поза увагою 

залишається факт, що математична освіта студентів менеджерського спря-

мування не може бути ідентичною математичній підготовці студентів еко-

номічного фаху перш за все в силу існування суттєвих відмінностей в їх 

майбутній професійній діяльності. 
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Можливо, саме тому, на науково-методичній конференції �Методичні 

засади викладання спеціальних дисциплін� з професійного напрямку �Ме-

неджмент для бакалаврського та магістерського рівнів� (Харків, 1996) ста-

вилась проблема і розглядалась концепція викладання дисциплін матема-

тичного циклу з позицій потреб спеціальних кафедр [7]. 

І це не випадково, тому що згідно сучасним уявленням, менеджер � це 

висококваліфікований фахівець, який володіє як загальними основами на-

уки управління, так і специфічними знаннями та вміннями в галузі страте-

гічного управління. Крім того йому необхідні фундаментальні знання на 

фоні творчого мислення, бачення перспективи, інноваційної спрямованості 

тощо. Але досвід ринкових перетворень економіки свідчить про існування 

дефіциту знань, досвіду, компетентності кадрів на всіх рівнях управління.  

Це обумовлено тим, що, на думку менеджерів, одне із найважливіших 

завдань в їх діяльності, полягає у вмінні в потрібний момент синтезувати 

та  об�єднувати, тобто інтегрувати  різноманітні знання, одержані із різних 

джерел для аналізу конкретних ситуацій та прийняття відповідних рішень.  

В цьому аспекті виникає необхідність посилення функціональної теоре-

тичної і методичної бази підготовки студентів із фахового спрямування �Ме-

неджмент� у вищих закладах освіти, на основі об�єднання різногалузевих 

знань взаємопроникненням їх елементів, зміцненням та поглибленням взає-

мозв�язків між ними, активної реалізації принципів професійної спрямовано-

сті фундаментальних дисциплін за рахунок інтеграції з фаховими знаннями. 

Згідно �Робочого плану підготовки бакалаврів, (спеціалістів) набору 

2002 року із фахового спрямування �Менеджмент� цикл математичних ди-

сциплін складається із �Вищої математики�,  �Теорії ймовірностей та ма-

тематичної статистики�, �Математичного програмування�, �Дослідження 

операцій�, що вивчаються студентами впродовж перших трьох семестрів. 

В той же час професійно-орієнтовані дисципліни починають вивчатись 

студентами тільки з четвертого семестру. При цьому передбачається, що 
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дисципліни математичного циклу створюють підгрунтя  для фахових дис-

циплін, які і формують майбутнього управлінця для ринкової економіки. 

Отже, наряду із традиційними шляхами здійснення прикладної спря-

мованості математичних дисциплін в економічному вузі необхідно виділи-

ти і реалізувати саме ті напрямки, які сприятимуть формуванню професій-

ної компетентності студентів менеджерського фаху для майбутньої профе-

сійної діяльності. Це можуть бути наступні напрямки.  

По-перше, ураховуючи, що в широкому спектрі менеджмент тракту-

ється як ринкова концепція управління, що визначає стратегічний та так-

тичний напрямок поведінки підприємств (організацій) в ринковому сере-

довищі на основі аналізу маркетингової інформації та відповідних прогно-

зів, то необхідно в процесі навчання математичним дисциплінам ознайо-

мити студентів менеджерського спрямування із загальною методологією 

формалізованого прогнозування. 

В �Робочій книзі з прогнозування� [8, с.136] відзначається, що в зале-

жності від загальних принципів дій серед формалізованих методів прогно-

зування можна виділити: 

� екстраполяційні (метод найменших квадратів, експоненційне згладжу-

вання, ймовірнісне моделювання тощо); 

� системно-структурні (сітьове моделювання, структурна  аналогія тощо); 

� асоціативні (імітаційне моделювання тощо); 

� випереджуючої інформації (аналіз різноманітних публікацій тощо). 

В силу того, що існує тісний зв�язок між методом прогнозування та 

структурою необхідної інформації, доцільно звернути увагу студентів  на 

існуванні сучасних методик статистичної обробки інформації, що дозволяє 

найбільш повно розкрити існуючі взаємозв�язки в рамках підбора статис-

тичних даних і оцінити ступінь їх статистичної надійності. 

Саме тому, при навчанні теорії ймовірностей і математичної статистики 

особливу увагу необхідно приділити створенню статистичного банку відпо-
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відних математичних процедур для аналізу економічної інформації, основою 

яких є регресійний, кореляційний, факторний, дисперсійний аналіз тощо.  

Крім того, не менш важливим для студентів-менеджерів є побудова ін-

дивідуального банку математичних моделей, що сприяють знаходженню оп-

тимальних маркетингових рішень, в ситуаціях, що імітують реальні пробле-

ми підприємств (організацій) в умовах конкурентного ринкового середовища. 

Отже, виникає необхідність при навчанні математичним дисциплінам  сту-

дентів, майбутніх фахівців з менеджменту, сформувати і закріпити вміння і на-

вички статистичного аналізу інформації та побудови і реалізації математико-

статистичних моделей як інструмент прогнозування досліджуваних чинників. 

Це досягається активним впровадженням в навчальний процес завдань 

прикладного змісту, пов�язаних з різноманітними видами маркетингових до-

сліджень, а саме:  ефективність рекламної, комерційної діяльності та її еко-

номічний аналіз (короткострокове прогнозування цінової політики підприєм-

ства, довгострокове прогнозування його інвестиційних стратегії, оптимізація 

розташування  дистриб�юторських центрів відносно підприємств тощо). 

Тому, в систему завдань з теорії ймовірностей та математичної стати-

стики,  як для практичних занять, так і для самостійної та індивідуальної 

роботи, доцільно вводити задачі наступного змісту: 

Відомо, що затрати на рекламу певної продукції сприяють збільшен-

ню прибутків підприємства. В таблиці 1 представлена умовна інформація 

про рівні затрат на рекламу Х (в тис.грн.) та відповідного прибутку У (в 

тис.грн.) за один і той же період чотирьох підприємств, що входять в хол-

дінгову компанію. 

Таблиця 1 

і Х У 
1 20 40 
2 30 60 
3 40 50 
4 50 70 

Очікуємо 60 ? 
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Необхідно: 1) побудувати однофакторну лінійну модель  bxay +=  ; 
2) перевірити адекватність одержаної моделі за F-критерієм 

Фішера; 

3)  перевірити значущість коефіцієнтів а та в за t-критерієм  

4) обчислити коефіцієнт детермінації; 

5) одержати точковий та інтервальний прогноз при Хо-

чік.=60; 

6) побудувати 95 % довірчий інтервал для математичних 

спо-дівань величини прибутку У та для індивідуальних 

значень У (для кожного підприємства); 

7) дати оцінку рекламної діяльності кожного підприємства.  

Запропонувати пропозиції по її вдосконаленню. 

Відзначимо, що розв�язання завдань подібного типу, особливо коли 

кількість спостережень достатньо велика, можна здійснювати з викорис-

танням ПЕОМ застосовуючи статистичний пакет �STATGRAPHICS� або 

�MINITAB�, або �EXCEL� тощо. Тому для  індивідуальної роботи студен-

там можна пропонувати завдання типу:   

Менеджер нового кондитерського кафе не впевнений, що ціна на фір-

мовий десерт встановлена правильно і тому протягом 12 тижнів він змінює 

ціну і фіксує кількість проданих десертів. Одержані спостереження пред-

ставлені таблицею 2, де і - номер тижня; Yi  � кількість проданих десертів; 

Xi  � ціна одного десерту (в грн..); j � індивідуальний номер студента за 

списком групи. 

Таблиця 2 

і Xi Уi і Хi Уi і Хi Уi 

1 12,3 795+j 5 13,5 585+j 9 12,2 851+j 

2 11,5 915+j 6 12,5 644+j 10 12,5 779+j 

3 11,0 965+j 7 12,8 714+j 11 13,0 625+j 

4 12,0 892+j 8 9,9 1180+j 12 10,5 1001 
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Необхідно: 1) знайти оцінки параметрів моделі ii bxay +=
∧

, і=1,12; 

                    2) використавши одержані оцінки коефіцієнтів, визна-

чити ціну десерту, при якому виручка від його про-

дажу досягне максимального значення; 

                    3) дати інтерпретацію одержаних результатів. 

По-друге, при навчанні математичним дисциплінам студентів мене-

джерського спрямування, необхідно постійно звертати увагу (наведенням 

прикладів, ситуацій тощо), що на економічні процеси впливають некеро-

вані чинники. 

Ці процеси розвиваються за умов невизначеності, конкурентності, нестачі 

статистичної інформації тощо. Щоб досягти успіху в умовах нестабільності 

ринкового середовища, майбутнім менеджерам компаній (фірм, підприємств) 

необхідно вчитись  в умовах дефіциту інформації приймати  рішення, 

пам�ятаючи, що це, в свою чергу, підвищує ступінь економічного ризику. 

Слід відзначити, що �основні завдання під час прийняття економічних 

рішень � це врахування ризику, керування ним, зведення його до прийнят-

тя меж (а не його виключення), зниження можливих збитків� [9, с.50]. 

Отже, поняття економічного ризику та його оцінка має щільно посісти 

в завданнях з теорії ймовірностей та математичної статистики тому, що кі-

лькісну оцінку ризику проводять на основі імовірнісних розрахунків. 

Наприклад, при проведенні практичного заняття на тему: �Числові ха-

рактеристики випадкових величин� доцільно довести до відома студентів, 

що в абсолютному виразі економічний ризик може визначатись математи-

чним сподіванням величини можливих збитків, якщо збитки піддаються 

такому вимірові. Тому, в систему завдань для практичного заняття можна 

включати наступні завдання, а саме: 

Відділ маркетингу виробничого підприємства виявив �ніші� на ринку 

споживання певних типів продукції широкого вжитку. На їх думку, під-

приємство має дві рівнозначно ймовірних можливості одержати доход в 
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400 тис.грн. за умови виробництва і вдалої реалізації першого типу проду-

кції і тільки 200 тис.грн., коли результати менш вдалі. Доход від реалізації 

другого типу продукції за умов великого попиту (p=0,99) дорівнює 302 

тис.грн., в протилежному випадку (р=0,01) всього 102 тис.грн. Інформація 

відділу маркетингу представлена таблицею 3. 

Таблиця 3 

Можливі результати 
1 2 

Варіанти ви-
робництва та 
реалізації 
продукції 

Ймовірність 
(Р1) 

Доход 
(тис.грн.) 

Ймовірність 
(Р2) 

Доход 
(тис.грн.) 

I 0,5 400 0,5 200 

II 0,99 302 0,01 102 

 

Оцінивши ступінь ризику, необхідно прийняти рішення щодо вироб-

ництва одного із двох типів продукції. 

Наведемо розв�язання цієї задачі. Нехай Х � випадкова величина спо-

діваного доходу підприємства для I варіанту, а У � для II варіанту. 

Використавши формулу математичного сподівання для кожного із 

варіантів виробництва продукції, визначимо величину сподіваного доходу. 

Маємо               3005,02005,0400)X(M =⋅+⋅= (тис.грн.) 

                         30001,010299,0302)Y(M =⋅+⋅= (тис.грн.)  

Отже, величина сподіваного доходу підприємства для обох варіантів 

однакова, тобто не має можливості оцінити міру ризику. 

Але доцільно підкреслити, що міра економічного ризику оцінюється не 

тільки в абсолютному, а й у відносному виразі. У відносному виразі диспер-

сія результатів або коефіцієнт варіації можуть виступати як міра ризику. 

І тому для оцінки ступеня ризику підприємства обчислимо відповідні 

дисперсії. 

Маємо 100005.0)300200(5,0)300400()X(D 22 =⋅−+⋅−=  

             39601.0)300102(99,0)300302()Y(D 22 =⋅−+⋅−=           
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В силу того, що дисперсія, пов�язана з виробництвом 1 типу продукції 

більша ніж для II типу, Д(Х)>Д(У), то другий варіант є менш ризикованим 

і тому доцільно прийняти саме другий варіант виробництва та реалізації II 

типу продукції. 

Відзначимо, що розв�язання завдань подібного типу буде в деякій мірі 

сприяти: 

� усуненню психологічних бар�єрів між навчанням математичних та спе-

ціально-орієнтованих дисциплін менеджерського фаху; 

� систематичному розширенню спектра проблем, які аналізуються на рівні су-

часних вимог, тобто із застосуванням математико-статистичного аналізу; 

� виробленню системи практичних вмінь і навичок математичного про-

гнозування економічних чинників; 

� формуванню у студентів стратегії управлінського мислення використан-

ням не тільки якісних, але й кількісних математичних методів; 

� створенню умов для більш широкого використання ПЕОМ в навчаль-

ному процесі. 
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Резюме. Использование задач прикладного смысла в курсе �Математика 
для менеджеров� � один из эффективных путей формирования профессио-
нальной компетентности будущих специалистов. Они демонстрируют воз-
можности  математического инструментария для решения  проблем свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью. 
 
Summary. The problems, drown from the fields of business, economics and 
other  fields of general interest demonstrate to students  that the course  of 
mathematics  in Management plays an important role in their forthcoming pro-
fessional endeavors. 
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Сучасні технології в усіх галузях господарства, інформатизована соціа-

льна сфера потребують практично зорієнтованих спеціалістів, які вміють не 

тільки теоретично розмірковувати, але й реально матеріалізовувати задумане. 

Час вимагає від них нових професійних та особистісних якостей, зок-

рема, системного мислення, інформаційної культури, здатності до глибо-

кого аналізу своєї діяльності, прийняття самостійних рішень і дій в умовах 

невизначеності, творчої активності та комплексного інтегрованого бачення 

проблеми. 
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