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Зміна освітньої парадигми на рубежі тисячоліть супроводжується 

суттєвими змінами в концепції вищої освіти взагалі та математичної 

зокрема. Це обумовлено, перш за все, необхідністю врахування фактору 

�старіння знань�, притаманній будь-якій системі освіти. Вважається, що на 

початку століття період оновлення знань не перевищував 30 років і тому 

�... суспільство в особі одного покоління не так гостро відчувало 

недостатність знань, що дозволяло зберегти консервативну систему 

освіти� [4, с.56]. Але враховуючи, що ми живемо в епоху інтенсивного 

зростання науково-технічної інформації (за даними ЮНЕСКО період її 

подвоєння всього 2,5 роки), традиційні моделі освіти в силу інертності не 

встигають у процесі навчання студентів адекватно відображати сучасний 

стан й досягнення наук. Отже, одержання диплому про вищу освіту не 

гарантує випускнику постійний статус носія сучасних знань, достатніх для 

впровадження новітніх технологій при розв�язанні фінансових, 

економічних та науково-технічних проблем впродовж тривалого періоду.  

І, як результат, ринок праці пропонує велику кількість вакансій, які  

не можуть бути заповнені випускниками в силу наявності слабкої 

взаємозалежності між знаннями, навичками та системою адаптаційних 

установок щодо майбутнього бізнес-середовища, одержаних під час 

навчання у ВНЗ, та вимогами до фахівців щодо системи знань, досвіду, 

певного рівня професійної компетентності в умовах ринкової економіки. 

Цей дисбаланс обумовлений наступними факторами: 

по-перше, в країні відсутня завершена концепція бізнес-освіти, в якій 

повинні узагальнюватись і трансформуватись тенденції розвитку світової 

економіки і на її основі прогнозуватись основні засади економічної освіти в 
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Україні. В контексті математичної освіти студентів економічного 

спрямування, що значною мірою обумовлює їх професійну компетентність, 

означає неповну відповідність математичних знань прихованим потребам 

майбутньої діяльності випускників, у процесі якої доцільне використання 

математичного інструментарію для аналізу обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень у межах своєї компетенції. 

По-друге, необхідно мати на увазі, що в минулому впродовж десятиріч, 

панував нормативний підхід до розв�язання проблем в економіці, 

концептуальні засади якого відображались відповідними навчальними та 

робочими програмами підготовки фахівців економічного профілю і сприяли 

формуванню у них певного типу економічного мислення. Отже, саме на такій 

методологічній основі і зростала, в основному, професіональна плеяда 

викладачів сучасних бізнес-дисциплін, що й обумовлює, на нашу, думку, 

існуючі певні труднощі у викладацького складу вузів у питаннях 

стратегічного проектування змісту економічної освіти. 

Так, розробка навчальних планів та робочих програм для підготовки 

студентів ВНЗ для бізнес-діяльності повинна враховувати, наприклад, 

мінливість економічного середовища, фактор невизначеності й наявність 

ризику, притаманний будь-якій підприємницькій діяльності тощо та 

адекватно відображати можливі сценарії цієї динаміки у відповідних 

програмах навчання студентів з різних фахових спрямувань. 

Реалізація такого підходу вимагає формування системи вимог з позицій 

кафедр спеціальних дисциплін до математичних знань, що і скорегувало б 

вектор їх розвитку в контексті існуючих потреб. Але, як правило, цього не 

відбувається. І як наслідок � зниження потенційних можливостей 

математичної підготовки студентів бізнес-спеціальностей ВНЗ. Це 

відбувається тому, що викладачі математичних дисциплін, підкреслимо, не 

будучи економістами за фахом, але володіючи численним арсеналом 

математичних методів, моделей тощо, намагаються ознайомити студентів з їх 
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існуванням та озброїти методологією застосування для розв�язання 

різнопланових проблем (як типових, так і нестандартних), пов�язаних з 

професійною діяльністю майбутніх випускників вузу. При цьому, студентам 

пропонується широкий спектр науково-теоретичних підходів до аналізу 

можливих економічних проблем на основі широкого застосування: 

1. імовірнісних та статистичних методів (теорія кореляційно-регресійного 

аналізу, дисперсійний аналіз, спеціальні методи обробки статистичних 

даних тощо); статичних моделей, що описують стан економічного 

об�єкту в певний період часу; стохастичних моделей, в яких можливе 

врахування фактору мінливості економічного середовища, що, в свою 

чергу, потребує ґрунтовних знань з �Теорії ймовірностей та 

математичної статистики�; 

2. оптимізаційних  моделей, призначених для вибору найкращого варіанту 

із певної кількості варіантів виробництва, розподілу та споживання, що 

вимагає чіткого розуміння сфери їх використання та знань відповідних 

процедур (постановка проблеми, аналіз вихідних даних, вибір 

обчислювального алгоритму, економічний аналіз результату тощо), що 

є сферою дисципліни �Математичне програмування�; 

3. динамічних моделей, що описують взаємозалежність економічних 

чинників в часі та визначають можливі напрями їх динаміки із 

урахуванням впливу невизначеності, характерних для бізнес-

середовища. Динамічні моделі, як правило, використовують апарат 

диференціальних та різницевих рівнянь, варіаційне числення, що ще раз 

підкреслює важливість знань із класичного курсу дисципліни �Вища 

математика�; 

4. загальної методології математичних методів економічного 

прогнозування на основі побудови та дослідження: 

- моделей зростання (аналіз та відшукання траєкторій стаціонарного 

зростання заданих структурних характеристик, притаманних 
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певному типу економічних систем, в контексті прогнозування 

варіантів динаміки відхилень від стану їх рівноваги); 

- балансових, сітьових моделей; 

- проектування економічних ситуацій в термінах �гри з природою� 

(формування платіжної матриці з урахуванням економічного ризику, 

підбір відповідного критерію для вибору найкращої стратегії тощо), 

реалізація яких вимагає ґрунтовної підготовки із математичної 

дисципліни �Дослідження операцій�. 

Цей далеко не повний перелік теоретичних можливостей застосувань 

математичних знань підкреслює їх значущість в системі професійної 

підготовки фахівців з вищою економічною освітою. Але аналіз існуючої 

літератури з професійно-орієнтованих та спеціальних економічних 

дисциплін підтверджує думку про недостатньо ефективне використання 

математичного апарату як інструменту аналізу економічних систем. 

В той же час в �Освітньо-професійній програмі вищої освіти за 

професійним спрямуванням бакалавра з економіки і підприємництва� 

вказується, що �компетенція бакалавра з економіки і підприємництва 

визначається високим потенціалом його фундаментальної освіти і 

ґрунтовною підготовкою для планово-економічної, організаційно-

управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки 

та виробництва, у сфері послуг, в управлінні та науково-дослідних 

установах...� [1, с.11]. При цьому виникає ціла низка методичних проблем, 

пов�язаних із необхідністю трансформації теоретичних можливостей 

використання математичної інформації у реальні довготривалі знання, що 

створюють найвагомішу складову їх професійної компетентності. 

Аналіз професійно-кваліфікаційних вимог до кожної з економічних 

спеціальностей, дозволяє виокремити такі домінуючі компоненти їх 

професійної діяльності як організаційно-практичну, планово-проекту-

вальну, інформаційно-теоретичну тощо. В той же час, доцільно врахо-
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вувати, що існуючі тенденції на ринку праці дещо змінюють компоненти 

професійного розвитку студентів у рамках сучасної економічної освіти за 

рахунок трансформації поняття �економічна діяльність�. 

Звідси і випливає проблема, яка в термінах теорії якості відносно 

освітніх послуг класифікується як �відповідність прихованим потребам� 

майбутньої фахової діяльності у контексті сучасної організації навчально-

виховного процесу студентів ВНЗ певного спрямування. 

Згідно сучасних поглядів на її зміст, вона не зосереджується тільки 

на виробництві продукції та аналізі усіх стадій цього процесу, а 

фокусується на інформації та нових технологіях. 

У зв�язку з цим, особливої уваги при побудові концепції 

математичної освіти студентів ВНЗ потребують науково-методичні 

напрями, що сприятимуть мінімізації відставання методичних систем і 

технологій навчання математичним дисциплінам від швидкості оновлення 

економічних знань в контексті їх потреб у математичному інструментарію. 

В той же час, відомо, що наша класична педагогіка виходила із 

приоритетної ролі традиційно-інформаційної функції освіти. Однак, як 

вважає багато дослідників сучасної освіти в ній і зараз має місце 

�переважування непродуктивного над продуктивним, автоматичного над 

творчим� тощо [2, с.87]. 

Але, як слушно зауважує В.С.Лутай, �зараз існує величезна 

інформація про будь-які об�єкти нашої діяльності. Тому застосування 

деяких проблемно-творчих методик до цієї діяльності не гарантує нам 

відкриття якоїсь суттєво нової інформації про деякі об�єкти. Тобто це 

говорить про те, що не треба абсолютизувати тільки творчу функцію 

педагогіки і недооцінювати  її інформативну функцію� [5, с.179]. 

Саме тому, виникає необхідність визначення оптимального 

співвідношення між традиційними та інноваційними підходами до системи 

навчання математичним дисциплінам студентів ВНЗ. В цьому аспекті 
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викликає інтерес доповідь Туринської групи �Переосмислення розвитку 

сфери управління у Новій Європі� [3] як спроба аналізу стану справ у 

розвитку європейського менеджменту, вивчення основних тенденцій і 

проблем та відшукання реальних шляхів для покращення його якості з 

позицій досвіду як користувачів, так і організацій, що пропонують освітні 

послуги у підготовці фахівців з менеджменту. 

Відзначимо, що в багатьох державах з розвинутою економікою та в 

пострадянських державах, традиційні лекції, практичні заняття  і взагалі 

саме аудиторні форми навчального процесу були загальноприйнятими у 

ВНЗ. В той же час, слід відмітити, що популярні на Заході школи 

бізнесу не відмовляються від використання традиційних підходів до 

навчального процесу, але при цьому не вважають їх єдино можливими. 

Вони переконані �...що необхідно допомагати людям ефективно вчитись,  

замість того, щоб передавати їх непотрібні знання або давати знання без 

розуміння того, як використати сильні сторони їх здатності до засвоєння 

нового� [6, с.39]. 

І тому, у провідних бізнес-школах проводяться дослідження, 

пов�язані із намаганням модернізувати відомі моделі навчання в 

контексті аналізу тенденцій динаміки великих підприємств (корпорацій, 

фірм тощо). 

В цьому аспекті викликає інтерес дослідження розвитку цілого ряду 

Європейських компаній, згідно якого аналізується декілька моделей 

навчання, а саме: навчання-викладання або контактне, навчання-

наставництво, заочне або дистанційне та експериментальне навчання [7, 8]. 

І хоча це  стосується навчання менеджменту, все-таки доцільно звернути 

увагу на творчий підхід в наповненні змістом кожної моделі навчання. 

Детальна інформація представлена на рис. 1. 
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Звернемо увагу на кількісний склад (у відсотках) замовників на певні 

категорії навчання за період 1996-2000 рр. Як бачимо, віддається перевага 

моделі навчання академічної орієнтації (лекції � практичні заняття � 

теоретичні семінари � самостійна робота � індивідуальна робота � тренінги 

� тестування � заліки � екзамени тощо). 

При цьому дослідники Туринської групи вважають, що динаміка долі 

цієї форми навчання має тенденцію до стабільності в найближче 

десятиріччя, підкреслюючи в той же час високу ймовірність зростання 

інших форм навчання . 

Цей факт ще раз підтверджує нашу думку, що традиції класичних форм 

навчання мають значні резерви ефективності, пов�язані, насамперед, з 

організацією та управлінням як змісту, так і форм навчання. Крім того, 

доцільно ще раз звернути увагу на різноманіття додаткових напрямів у 

реалізації професійної освіти на основі моделі �навчання-викладання�, а саме: 

- програма згідно потреб компаній (зв�язок теорії з практикою); 

- замовлення на теоретичні курси, що методологічно обґрунтовують 

розв�язання проблем певного типу, характерних для даної компанії 

(фірми, підприємства, тощо); 

- створення практичних курсів (конкретний математичний 

інструментарій, технологія застосування, як правило, із 

використанням ПЕОМ, тощо) для розв�язання поставлених завдань; 

- розробка та впровадження індивідуалізованих курсів для вирішення 

так званих �одноразових� проблем та їх методичне забезпечення. 

Творчо переосмислюючи вищевикладену інформацію і, в основному, 

погоджуючись з висновками експертів Туринської групи, окреслимо 

можливі шляхи вирішення проблеми �відповідності прихованим 

потребам� в контексті урахування можливої динаміки професійно-

орієнтованих та спеціальних дисциплін як представницької частини 
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економічних знань, оволодівання якими потребує все більш ґрунтовної 

підготовки з фундаментальних дисциплін і математичних в тому числі. 

Слід відзначити, що в цьому аспекті зусиль тільки кафедри вищої 

математики ВНЗ явно недостатньо, адже викладачі кафедри � це 

кваліфіковані фахівці з математичних, а не знавці економічних дисциплін. 

І тому до удосконалення як методичних систем, так і технологій навчання 

математичним дисциплінам студентів економічного спрямування ВНЗ 

доцільно залучати експертів з економічних курсів та аналітиків-

консультантів корпорацій (фірм, підприємств тощо). 

Співробітництво такого плану надає можливість: 

- одержати та оцінити зворотній зв�язок  відповідності якості й змісту 

математичної підготовки майбутніх фахівців вимогам сучасного 

виробництва; 

- ознайомити студентів з реально існуючими, а не надуманими 

проблемами їх майбутньої діяльності та створити на цій основі банк 

виробничих ситуацій для використання їх у навчальному процесі; 

- посилити практичну спрямованість наукової діяльності обдарованих 

студентів, як форми творчого опанування спеціальними 

дисциплінами на основі математичної постановки реальної 

економічної проблеми, її математико-статистичного аналізу та 

теоретичного обґрунтування одержаних результатів; 

- розвинути взаємодію між кафедрами, викладачами та експертами в галузі 

проектування довготривалих тенденцій розвитку бізнес-діяльності; 

- сформувати систему мобільних інтегрованих курсів з математичних 

дисциплін для покриття існуючих та перспективних потреб 

вирішення проблем відповідних напряму і фаху. 

Все вище означене, на нашу думку сприятиме підвищенню якості 

математичної підготовки студентів з бізнес-спеціальностей вищих 

навчальних закладів. 
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