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Розглядаються можливості математичних дисциплін в формуванні управлінського 
мислення студентів ВНЗ  за  спеціальністю «Менеджмент». 

 
 
Зміни, що відбуваються в сучас-

ному світі, зокрема в Україні, вису-
вають до фахівців більш високі вимоги, 
як до особистості, здатної адаптуватись 
до мінливих умов економічного середо-
вища та приймати вірні рішення на ос-
нові глибоких знань в сфері своєї 
професійної діяльності тощо. 

Галузевими стандартами вищої 
освіти чітко визначені освітні та 
кваліфікаційні вимоги до випускників 
ВНЗ з фахового спрямування �Менед-
жмент організацій� у вигляді переліку 
здатностей та умінь вирішувати 
завдання діяльності. Серед типових 
завдань діяльності чільне місце посідає 
прийняття управлінських рішень. 

Розглядаючи процес прийняття 
управлінського рішення як типове 
завдання майбутньої діяльності фахівця 
з менеджерського спрямування, зверне-
мо увагу на існуючі в науковій літера-
турі підходи до розуміння поняття 
�прийняття рішення� (ПР).  

Серед них знаходимо, що �ПР � це 
головна та визначальна функція 
управління. Вона становить стрижень 
управління, пов�язує процеси діяльності 
в організаційних системах, займає в 
структурі діяльності центральну, 
ієрархічну головну ланку� [1, с. 20]. 
     В той же час більшість науковців-
управлінців схиляються до наступного: 
�ПР � один із основоположних термінів 
в науковому напрямку, відомому як 
дослідження операцій� [2, с. 8] або �ПР 

� один із напрямків прикладної 
математики� [3, с. 28], або �ПР- це 
результат аналізу, прогнозування та 
оптимізації, економічного забезпечення 
та вибору альтернативи із множини 
варіантів, досягнення конкретної мети 
системи менеджменту� [4, с.14]. 

Отже, згідно сучасних тенденцій, 
ефективність прийняття управлінського 
рішення значною мірою забезпечується 
знаннями з математичних дисциплін та 
розумінням, що менеджери в умовах 
конкуренції повинні йти на ризик, 
керувати ризиками тощо. Це потребує 
внесення специфіки в організацію 
навчального процесу студентів ВНЗ 
відповідного фаху на основі подолання 
�протирічь між системою їх підготовки 
та вимогами реальної дійсності; 
існуючими освітянськими технологіями 
та рівнем розвитку особистісних й 
професійних якостей студентів, 
необхідних для прийняття рішень тощо� 
[5, с.67]. 

ВНЗ менеджерського спрямування, 
що базуються на пропозиції ґрунтовних 
знань з фундаментальних дисциплін та 
їх можливостей у в формуванні 
стратегій управлінського мислення.  

Слід зазначити, що певні аспекти 
цієї проблеми тісно пов�язані з 
реалізацією прикладного характеру 
математичних дисциплін у вищих 
закладах освіти взагалі та економічних 
зокрема, про що свідчать численні 
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наукові публікації [6], [7], [8], [10], [11] 
та ін. 

В той же час, досліджень науково-
методичних основ навчання 
математичним дисциплінам студентів 
ВНЗ в контексті розвитку у них 
здатності до прийняття рішень та 
формування управлінського мислення в 
науковій літературі не виявлено. 

Виявити науково-методичні умови 
розвитку формування стратегій 
управлінського мислення та шляхи їх 
реалізації при навчанні математичними 
дисциплінами студентів ВНЗ з фахового 
спрямування �Менеджмент�.  

При розв�язанні поставленої 
проблеми необхідним є урахування 
того, що процес формування мислення 
найкраще відбувається при розв�язанні 
задач.  

Задача є важливим засобом 
формування системи основних матема-
тичних знань, умінь, навичок. Особли-
вості задачі, які повинні розв�язувати 
студенти менеджерського фаху 
полягають в тому, що вони поряд з 
класичним представленням математич-
ної суті, повинні відображати реально 
існуючі або максимально до них 
наближені виробничі ситуації з необхід-
ністю аналізу та пошуку оптимального 
рішення. При цьому формування 
управлінського мислення, яке пов�язане 
перш за все з інформаційно-
аналітичною діяльністю майбутнього 
менеджера необхідно починати 
конструювати та розвивати з вивчення 
дисципліни «Вища математика».  

Наведемо деякі приклади 
навчально-пізнавальних задач, які 
сприяють підсиленню мотивації до 

вивчення математики, активізують 
навчально-пізнавальну діяльність, 
сприяють виробленню навичок та умінь 
математичного дослідження, що в свою 
чергу, складає передумови для розвитку 
критичного мислення. 

Наприклад, при розгляді теми «Дії 
над матрицями» доцільно поряд з 
формалізованими завданнями, 
запропонувати студентам і наступні: 

 
Задача 1.  
Підприємство займається випуском 

трьох видів продукції, при цьому 
використовується два вида сировини S1, 
S2. Норми витрат сировини на одиницю 
продукції задані у вигляді матриці А. 
Визначити витрати сировини, 
необхідної для виробництва товарів, 
представлених матрицею В та сумарну 
вартість сировини, якщо ціна одиниці 
сировини кожного виду задана 
матрицею С. 

 
Задача 2.  
Польоти літаків деякої авіакомпанії 

проходять за наступним маршрутом, 
поданим у вигляді схеми. 

 
Необхідно:  
1) скласти матрицю всіх можливих 

польотів між всіма містами наступним 
чином:  

елемент матриці аij= 1, якщо політ 
відбувається між містами без зупинки,       

елемент матриці аіj=0 якщо політ 
відбувається з зупинками,  

2) знайти матрицю А2 та 
інтерпретувати її елементи згідно умови 
(див. схему). 

 

                 Париж (П)

                     Київ (К) 

                    Берлін (Б)

           Мадрид (М) 

            Лондон (Л)  
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  Студенти одержують матрицю А у 
вигляді: 

 Л М Б П К 
Л 0 1 1 0 0 
М 1 0 1 1 0 

А = Б 1 1 0 1 1 
П 0 1 1 0 1 
К 0 0 1 1 0 

Після побудови даної матриці 
доцільно поставити питання: �Яка 
особливість побудованої матриці?� 
(відповідні рядки і стовпці складаються 
з однакових елементів). 

Матриця А2 = А×А. 
Після знаходження А2 згідно умови 

виникає необхідність інтерпретації її 
елементів (елементи, які знаходяться на 
перетині однакових міст � кількість 
прямих рейсів з кожного міста, а всі 
інші елементи � польоти рейсів з однією 
зупинкою). 

Важливим при цьому є відповіді 
студентів на поставлені питання, які 
повною мірою зможуть характеризувати 
стиль мислення студентів певної групи. 
На думку психологів, існують тільки 
два способи пошуків вирішення 
проблем. Одні вважають, що існує 
тільки одне правильне рішення і 
намагаються знайти його на основі 
певних знань та логічних міркувань. Це 
конвергентне мислення, яке притаманне 
значній більшості студентів. Інші, 
навпаки, починають шукати рішення по 
усіх можливих напрямах, що 
найчастіше призводить до оригінальних 
рішень, притаманних дивергентному 
мисленню [9]. Одержана інформація 
відносно стилів мислення студентів 
дозволить більш творчо підходити до 
підбору завдань, що сприятимуть 
накопиченню математичних знань та 
відповідних процедур необхідних для 
аналізу інформації в процесі 
розв�язання проблем. 

При цьому потрібно постійно 
доводити до відома студентів, що вибір 
ефективних управлінських рішень 
неможливий без використання 
математико-статистичного аналізу 

взаємоза-лежностей економічних 
факторів, мето-дів і моделей 
математичного програ-мування та 
дослідження операцій тощо. Особливо 
корисним в цьому аспекті є можливість 
для кожного студента запо-чаткувати і 
постійно поповнювати банк 
математичних засобів обґрунтування 
управлінських рішень та виробляти 
індивідуальні стратегії їх застосування 
на основі ситуаційної методики. 

В основі ситуаційної методики 
навчання математичним дисциплінам 
студентів ВНЗ менеджерського фаху 
лежить системодіяльнісний підхід, який 
дозволяє одночасно сполучати процес 
одержання знань з діяльністю по їх 
реалізації, тобто з можливістю 
формування певних стратегій мислення 
на основі власного бачення інфор-
маційних  особливостей об�єкту дослід-
ження. 

До типових ситуаційних задач 
відносяться: 

- визначення виробничої програми 
підприємства в умовах ризику та 
невизначеності; 

- оптимізація плану перевезень 
продукції; 

- планування заміни обладнання; 
- оптимізація портфеля цінних 

паперів підприємства; 
- вибір інвестиційних проектів в 

умовах обмеженості фінансових 
ресурсів тощо. 

Наведемо приклад типової ситуа-
ційної задачі, пов�язаної із стратегічним 
плануванням виробництва продукції з 
урахуванням ресурсів підприємства. 

Фірма виробляє продукцію трьох 
видів користуючись сировиною 4 типів: 
А, Б, В, Г відповідно в кількостях 28, 26, 
18 та 16т. 

Норми витрат сировини кожного 
типу на одиницю продукції першого 
виду становить відповідно 2, 3, 2, 1, 
другого виду � 3, 2, 2, 2 та третього � 2, 
2, 1, 2. Прибуток від реалізації одиниці 
продукції першого виду дорівнюють 4 
ум. од., другого � 5 ум. од., третього � 3
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Побудувати модель задачі, на основі 
якої необхідно: 

1) визначити план виробництва 
продукції, при якому фірма одержить 
максимальний прибуток; 

2) оцінити дефіцитність сировини; 
3) встановити величину 

максимального прибутку, якщо запаси 
сировини А, Б, В та Г збільшаться на 
7 т, на 4 т, на 3 т та на 3 т відповідно; 

4) оцінити доцільність уведення в 
план виробництва фірми нового виду 
продукції (четвертого) норми витрат на 
виробництво якого відповідно будуть 
дорівнювати 2, 3, 3, 1, а прибуток 
становить 15 ум. од. 

Зазначимо, що характерними 
ознаками ситуаційних завдань є: 

1) наявність мети та орієнтація на її 
досягнення; 

2) визначення проблемної ситуації, 
тобто сприйняття інформації та її 
ідентифікація з наявними знаннями; 

3) вибір методів і програмних 
засобів для реалізації розрахункових 
алгоритмів; 

4) пошук і аналіз варіантів 
одержаних рішень на основі певних 
критеріїв; 

5) інтерпретація оптимального 
рішення та надання рекомендацій щодо 
заданої ситуації.  

Резюмуючи вищевикладене можна 
стверджувати, що активне 
впровадження ситуаційної методики 
при навчанні математичним 
дисциплінам студентів ВНЗ з фахового 
спрямування �Менеджмент� значною 

мірою забезпечує формування їх 
управлінського мислення. 
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