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Резюме. Викладено принципи відбору прикладних задач, які можуть бути 
використані при читанні курсу �Вища математика� студентам економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. Як приклад розглянуті дві 
задачі. Одна з них стосується �правила 70�, а інша � оптимального 
виробництва двох альтернативних видів товару. 
 
Summary. The principles of selection of applied problems that can be used by 
teaching the students of economical professions are suggested. As the samples 
two problems are considered. First of them is �rule of 70� and another one 
concerns the optimal producing of two alternative products. 
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Складний процес перебудови економічних відносин, потреба 

використання сучасних технологій у виробництві поставили нові завдання 

перед вищою школою. У цьому плані досить важливим є процес 

формування особистості людини, що володіє якісними професійними 

навичками та багатим духовним потенціалом. 

Через це, невипадково, в Державній національній програмі �Освіта� мова 

йде про �оновлення змісту вищої освіти, впровадження ефективних педаго-

гічних технологій; створення нової системи методичного та інформаційного 

забезпечення вищої школи� [8]. Це вимагає подолання старих, віджитих форм і 
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методів навчання; позбавлення відірваності навчання від життя. 

В цьому аспекті виникає необхідність посилення математичної 

підготовки студентів, зокрема економіко-управлінських спеціальностей, бо 

дисципліни математичного циклу створюють підгрунтя для фахових 

дисциплін, які і формують майбутнього управлінця для ринкової економіки. 

Слід зазначити, що ця актуальна проблема освіти не залишилась поза 

увагою науковців, методистів та викладачів, про що свідчить аналіз 

тематики доповідей на науково � методичних конференціях та 

дослідження  науковців � методистів [1], [4], [6], [13], [14], [16], [17]. 

Поряд з традиційними методами навчання математичних дисциплін у 

вузі необхідно виділити і реалізувати саме ті напрямки, які сприятимуть 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, що забезпечить 

більш високий рівень професійної компетентності. 

В цьому контексті ефективним і потужним засобом вдосконалення 

математичної підготовки є навчання на основі поєднання традиційних і 

нових навчальних технологій. 

Мета даної статті познайомити з перевіреною досвідом методикою 

навчання теорії ймовірностей та математичної статистики студентів 

економіко-управлінських спеціальностей на основі поєднання традиційних 

і нових навчальних технологій. На даний момент, на жаль, у періодичних 

виданнях, науково-педагогічній літературі немає широко оприлюднених 

матеріалів стосовно цієї проблеми. 

Власний досвід та результати експерименту дають підставу 

стверджувати, що лекція є  однією з ефективних форм вивчення 

теоретичного  матеріалу в вищій школі. Ця думка знаходить обґрунтування 

в дослідженнях А.М.Алексюка, А.І.Богомолова, Є.С.Вентцель, Б.В.Гне-

денка, Л.В.Канторовича, А.Г.Пінскер та інш. [2], [3], [5], [7], [12]. 

Вчені-математики наголошують на таких позитивних якостях лекцій: 

1. Лекція (порівняно з підручниками) має значно більші можливості 
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врахування специфіки аудиторії, новітніх наукових досягнень. 

2. Живе слово, інтонація, міміка та жести викладача створюють неповторне 

емоційне забарвлення, справляють емоційний вплив на слухача. 

3. Прямий контакт з аудиторією посилює увагу слухачів. 

4. Під час лекцій можлива критична оцінка матеріалу. 

5. Лекція дає можливість економити час: за дві академічні години студент 

отримує інформації, на самі тільки пошуки якої довелося б витратити 

набагато більше часу. 

Аналіз підходів до визначення лекційного методу, власні дослідження 

дозволяють уточнити це поняття. Лекція � це логічно витриманий, системно 

послідовний комплекс усних методів навчання (інформаційне повідомлення, 

пояснення, розповідь, бесіда), спрямований на реалізацію студентами 

репродуктивної, продуктивної та творчої активності. Таке визначення лекції 

важливе тому, що по�перше, в ньому наголошується, що лекційний метод 

поєднує в собі низку усних методів навчання; по-друге, це поєднання має 

бути логічно витриманим і системним; по-третє, виконана спроба розгляду 

лекції крізь призму навчально-пізнавальної активності, що зумовлює як 

відповідну її будову, так і відбір змісту навчального матеріалу. 

На сучасному етапі лекції інформативного характеру втратили своє 

виняткове значення, яке вони мали в умовах традиційного навчання. 

Перевага надається концептуально � аналітичним, проблемним, оглядовим 

та настановчим лекціям. Широко використовуються такі типи лекцій, як: 

лек-ції-бесіди (діалог з аудиторією), лекції з елементами колективного 

дослідження, лекції з аналізом конкретних ситуацій та ін. (рис. 1). 

Наведемо фрагмент лекції з теорії ймовірностей, в якій поєднуються 
елементи вказаних типів лекцій. Тема лекції: �Формула повної ймовірності 
і формула Байєса�. 

Лекцію викладач починає з бесіди, в якій обов�язково розкриває 
важливість вивчення даної теми та аспекти її використання для 
розв�язування задач в майбутній діяльності студентів економіко-
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управлінських спеціальностей. А саме:  
� У сфері банківської діяльності одним із важливих процесів є процес 

кредитування. Чому? Тому, що при видачі кредиту (або позички) завжди є 
побоювання того, що клієнт не поверне кредит. Звичайно, повернення кредиту 
можна зажадати через суд, але в багатьох ситуаціях банки не йдуть цим шляхом 
тому, що це впливає на престиж і авторитет банку. З іншого боку, неповернення 
кредиту � це прямі втрати банку, що цілком можуть позначитися на його 
фінансовій стабільності, і навіть привести до банкрутства. Тому запобігання 
неповернення кредиту є важливою управлінською задачею. 

Після вступу викладач залучає студентів до діалогу з�ясовуючи, які методи 
зменшення ризику неповернення кредиту їм вже знайомі з фахових дисциплін. 

Рис. 1 Класифікація лекцій як форм навчання у вищому навчальному закладі 
 

Залежно від ролі в 
організації нав-
чального процесу 
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Після обміну думками студенти встановлюють, що з курсів 

спеціальних дисциплін вони вже знають про існування цілої системи 

забезпечення надійності повернення кредиту: 

1) класифікація клієнтів, що взяли кредит; 

2) ведення кредитної історії; 

3) застава; 

4) наявність інструкції стосовно видачі кредиту і повноважень на видачу; 

5) страхування неповернення і т.д. 

Але, зазначає викладач, крім перерахованих методів існують 

спеціальні кількісні математичні методи по оцінюванню надійності 

кредитних проектів. Один з таких методів передбачає використання 

формули повної ймовірності для визначення усередненої оцінки 

ймовірності повернення кредиту за сукупністю всіх кредитних проектів. 

Викладач пропонує розглянути задачу зі сфери банківської діяльності. 

У банк надійшов запит на кредит. Статистика запитів кредитів для 

банку становить: 

10% � державні установи; 

30% � банки; 

інші � фізичні особи. 

Ймовірності неповернення взятого кредиту по вказаним категоріям 

клієнтів відповідно складають: 0,01; 0,05; і 0,2 (це можна обчислити за 

базою даних статистики банку). 

Необхідно оцінити ймовірність неповернення кредиту та, 

проаналізувавши інформацію зі статистики, розробити вигідну для банку 

кредитну політику. 

Вигідна для банку кредитна політика � це правильне управлінське 

рішення, яке обов'язково ґрунтується на кількісному аналізі. 

Припустимо, що банк не одержав повернення кредиту. Реєструючи 

цей факт, ми тим самим констатуємо настання події А. 
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Для пояснення події, що настала, існує кілька припущень. Позначимо 

ці припущення через H1, H2, H3 і надалі будемо називати їх гіпотезами. 

Отже, 

А � �неповернення кредиту�; 

Н1 � �кредит державної установи�; 

Н2 � �кредит інших банків�; 

Н3 � �кредит фізичної особи�. 

Як бачимо, події H1, H2, H3 утворюють повну групу подій. 

Примітка: Приведені в задачі умовні ймовірності P(A\Hi) у реальних 

умовах визначають за частотою неповернення кредиту для відповідної 

групи клієнтів. Наприклад, фізичні особи взяли всього 1000 кредитів і 200 

не повернули. Виходить, що ймовірність неповернення кредиту для цієї 

категорії клієнтів P(A\H3) оцінюється як 0,2. Дані 1000 і 200 беруться з 

бази даних банку. 

Побудуємо дерево розв�язувань: 
 

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

P(H ) 0.1 P(A \ H ) 0.01 P(H ) P(A \ H ) 0.1 0.01 0.001;
P(H ) 0.3 P(A \ H ) 0.05 P(H ) P(A \ H ) 0.3 0.05 0.015;
P(H ) 0.6 P(A \ H ) 0.2 P(H ) P(A \ H ) 0.6 0.2 0.12;

= → = → ⋅ = ⋅ =
= → = → ⋅ = ⋅ =
= → = → ⋅ = ⋅ =

 

 

 
1 1 2 2 3 3

3

i i
i 1

P(A) P(H ) P(A \ H ) P(H ) P(A \ H ) P(H ) P(A \ H )

P(H ) P(A \ H ) 0.001 0.015 0.12 0.136.
=

= ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= ⋅ = + + =∑
 

Розв�язування задачі можна записати за допомогою таблиці (табл. 1): 

Таблиця 1 

Табличний запис розв�язання задачі 

Гіпотези 
Hi 

Апріорні 
ймовірності P(Hi) 

Умовні ймовірності 
P(A\Hi) 

Спільні ймовірності 
iP(H A)∩  

H1 0,1 0,01 0,001 

H2 0,3 0,05 0,015 

H3 0,6 0,20 0,120 

Сума 1,0 � 0,136 
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Тепер узагальнимо отриману формулу. 

Отже, подія А може настати тільки в разі появи однієї з подій H1, H2, 

H3,�,Hn, де події H1, H2, H3, � , Hn попарно несумісні, утворюють повну 

групу. 

Тоді подія А � це  H1·А,  або  H2·А, або  H3·А, � , або  Hn·А, тобто  

1 2 3 nA H A H A H A ... H A= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ (рис. 2). 

Знайдемо ймовірність події А використавши теорему додавання для 

несумісних подій: 

1 2 3 nP(A) P(H A) P(H A) P(H A) ... P(H A),= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅  

де події  H1 і А, H2 і А, H3 і А, � , Hn і А � залежні. 
 

 
 
 
 
 

 

Рис. 2 Графічна ілюстрація доведення формули повної ймовірності 

 

За теоремою множення залежних подій маємо: 

1 1 2 2 3 3 n n

n

i i
i 1

P(A) P(H ) P(A \ H ) P(H ) P(A \ H ) P(H ) P(A \ H ) ... P(H ) P(A \ H )

або P(A) P(H ) P(A \ H ).
=

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅

= ⋅∑
Викладач повідомляє, що знайдена формула називається формулою повної 
ймовірності. 

Студенти формулюють висновок: якщо подія А може настати тільки 

разом із однією з подій H1, H2, H3, � , Hn, які утворюють повну групу 

попарно несумісних подій, тоді ймовірність події А дорівнює 
n

i i
i 1

P(A) P(H ) P(A \ H ).
=

= ⋅∑  

Далі викладач пропонує визначити частки ймовірностей неповернення 

1H A∩  2H A∩ 3H A∩ nH A∩  ...

1H  nH  ...3H2H

А 

Н 
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кредиту клієнтами кожної групи за сукупністю всіх кредитних проектів. 

Для цього використовуємо визначення умовної ймовірності 

i i i iP(A H ) P(H ) P(A / H ) P(A) P(H / A)⋅ = ⋅ = ⋅ ,  

де A і Hi � залежні події. 

Звідси маємо 

i i
i n

i i
i 1

P(H ) P(A / H )P(H / A)
P(H ) P(A / H ).

=

⋅=
⋅∑

 

Викладач інформує, що отримана формула називається формулою 

Байєса. Формула Байєса дозволяє переоцінити ймовірності гіпотез, тобто 

знайти уточнені умовні ймовірності, які називають апостеріорними. 

Визначимо ймовірності неповернення кредиту для кожної категорії 

клієнтів: 

1

2

3

0.001P(H / A) 0.01;
0.136
0.015P(H / A) 0.11;
0.136
0.12P(H / A) 0.88.
0.136

= =

= =

= =

 

За знайденими результатами викладач разом зі студентами приходять 

до висновку: дуже мала ймовірність неповернення кредиту для державних 

установ і дуже велика для фізичних осіб. На основі проведеного 

кількісного аналізу можна розробити вигідну для банку кредитну політику. 

До ефективних методів, які активізують навчально-пізнавальну 

діяльність студентів на лекції, ми відносимо змістово-графічне кодування 

ймовірнісно-статистичної інформації за допомогою використання 

комп�ютерів. Кодуванню нових теоретичних знань необхідно навчати 

студентів за допомогою спеціальних процедур, наприклад: побудова за 

частотами і частками номінального ряду розподілу всіх видів полігонів, 

графіків, діаграм та ін.(рис. 3). Змістово�графічним формам ми віддаємо 

перевагу тому, що за даними психофізіології такі структури значно 
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швидше і міцніше, ніж словесні, закарбовуються у довготривалій пам�яті 

людини, а також легше відтворюються і утримуються в оперативній 

пам�яті. 

Слід підкреслити, що при комп�ютерній підтримці вивчення теорії 

ймовірностей та елементів статистики з використанням педагогічного 

програмного засобу GRAN1 жодних проблем, пов�язаних з опрацюванням 

статистичного матеріалу, не виникає � всі обчислення, побудови графіків 

(полігонів частот, гістограм, функцій дискретних чи неперервних 

розподілів відносних частот), визначення деяких параметрів розподілу 

(середнє значення, характеристики розсіювання і т.п.) комп�ютер виконує 

автоматично і практично миттєво � досить звернутися до відповідної 

послуги програми. Тому з�являється можливість основну увагу зосередити 

на з�ясуванні сутності явищ, які вивчаються, їхніх властивостей, 

причинно-наслідкових зв�язків, різноманітних особливостей окремих їх 

проявів. При цьому всі рутинні операції, пов�язані з виконанням обчислень 

та графічних побудов, перекладаються на комп�ютер [9], [10], [11]. 

 
Рис.3 Полігон відносних частот 
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Здійснення системного, комплексного та діяльнісного підходів при 

викладанні лекційного курсу теорії ймовірностей та математичної 

статистики дозволяє більш ефективно поєднувати традиційні та нові 

технології навчання, що впливає на якість математичної та професійної 

підготовки, забезпечує розвиток інтелекту та здібностей і нахилів 

студентів в умовах особистісно�орієнтованого навчання [16]. 
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Резюме. В статье идет речь о профессиональной направленности обучения 
математике, в частности теории вероятностей и математической статистике, в 
высшей школе. Предложены нетрадиционные приемы активизации учебно-
познавательной деятельности студентов в процессе обучения теоретического 
материала. 
 
Summary. In this article there in the speech about a professional orientation of 
study the mathematicians. This article offers some untraditional methods for 
activate of students instruction in mathematics at university. 
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ВСТУП. За останнє десятиріччя значно поглибилось розуміння, що 

сфера освіти взагалі і математичної зокрема повинна перебувати в 

постійній динаміці, чутко реагуючи на зміни зовнішнього середовища та 

адаптуючись до його потреб. Це, в свою чергу, вимагає переосмислення 

більшості наших уявлень про традиційну освітню практику підготовки 

студентів ВНЗ взагалі та з фахового спрямування �Менеджмент�, зокрема. 

Це обумовлено тим, що організація успішної бізнес-діяльності передбачає 
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