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Аналізується якість професійної підготовки студентів у ВНЗ з позицій їх майбутньої 
конкурентоспроможності на ринку праці. Розглядаються можливості математичної освіти в 
підвищенні конкурентоздатності випускників ВНЗ. 

 
 
Різкий перехід від планової економіки 

до ринкової, формування ринку праці з 
його жорсткою конкуренцією, зниження 
якості освіти, трансформація інтересів 
молоді та зміна мотивації в навчанні � все 
це не тільки ускладнило традиційну систе-
му підготовки у ВНЗ, а й актуалізувало 
проблему формування конкурентоспро-
можності майбутніх фахівців в контексті 
Євроінтеграційних тенденцій. 
Входження України до Європейського 

освітнього середовища потребує в органі-
зації навчальної діяльності ВНЗ урахування 
таких мегатрендів як глобалізація, конку-
ренція, технологія тощо, що є загальновиз-
наними джерелами позитивних трансфор-
мацій в системі професійної підготовки 
кожної держави. 
Саме тому актуальним є розроблення 

таких методологічних підходів, які, узгод-
жуючись із вимогами до освіти, що зумов-
лені впливом глобалізаційних них та інтег-
раційних процесів, забезпечували б конку-
рентоспроможність трудових ресурсів й ра-
ціональне їх використання для досягнення 
суспільно та особистісно обумовлених ці-
лей розвитку національної освіти в контек-
сті підвищення її якості. 
Відомо, що глобалізація невпинно 

інтенсифікує всі сфери життя й тому, незва-
жаючи на державні кордони, ми постійно 
зустрічаємось із стохастичним переміщен-
ням фінансових, товарних, міграційних по-
токів та капіталу, ідей і технологій тощо, а 

це й обумовлює динамічний характер 
економічного середовища. 
Зокрема, вступ до СОТ (світової органі-

зації торгівлі) в найближчому майбутньому 
ще більше загострить конкурентну бороть-
бу між підприємствами (організаціями) за 
сферу діяльності у певному секторі еконо-
міки й тому вистояти за таких умов можли-
во тільки застосовуючи активну наступаль-
ну стратегію діяльності, що у свою чергу, 
потребує відповідного кадрового забезпе-
чення. 
Про ступінь готовності організацій до 

подібних трансформацій на пострадянсько-
му просторі основною мірою свідчать 
результати моніторингу російських учених 
щодо економіки освіти [3]. 
Результати дослідження виявились до-

сить несподіваними: російські підприєм-
ства як і раніше потребують все більшу 
кількість випускників із різних фахових 
спрямувань, але в той же час згортають 
свої відносини з системою освіти. Зокрема, 
у 2005 р. дві третини підприємств (65 %) 
взагалі відмовились від співробітництва з 
ВНЗ  (у 2004р. � 51%), а з технікумами та 
коледжами категорично ухилились 71% та 
67% підприємств відповідно. Ті підприєм-
ства, що ще зберігають зв�язки із системою 
освіти, різко скорочують довгострокові 
форми співробітництва � організацію прак-
тик та договори про цільову підготовку 
студентів. Якщо у 2004 р. такі форми спів-
робітництва їх мали майже чверть підпри-
ємств, то у 2005 р. � тільки 13%. Причина, 
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такого стану тільки одна: підприємства й 
приватні у тому числі не задоволені якістю 
підготовки спеціалістів традиційними 
закладами освіти і вважають, що не менше 
ніж 28% прийнятих на роботу випускників 
потребують якнайшвидшого �переобучу-
вання� протягом трьох місяців. При цьому 
вони витрачають на це кошти, що значно 
перевищують середній рівень витрат під-
приємства. 
Узагальнюючи результати дослідження 

російських науковців й гіпотетично поши-
рюючи їх на процес професійної підготов-
ки студентів в Україні, тому, що аналогіч-
них досліджень щодо оцінки якості вітчиз-
няної системи освіти з позиції саме під-
приємств-роботодавців не виявлено, можна 
зробити висновок про необхідність 
системних перетворень в організації діяль-
ності ВНЗ. 
Разом із тим доцільно зазначити, що за 

статистичними даними України є країною 

високих стандартів освіти. У середньому 
студенти витрачають стільки ж часу на 
формальну освіту, як і в країнах з розвине-
ною економікою. Частка учнів і студентів 
віком 15-18 років, які навчаються ста-
ціонарно, є однією з найбільших у світі [1]. 
При вражаючих кількісних показниках у 
доповіді Комісії �Блакитної стрічки� від-
значається, що якість української освіти 
стає все більшою проблемою  
В цьому аспекті показовими є дані со-

ціологічного моніторингу �Українське сус-
пільство� [5, С.15], що проводиться щоріч-
но, починаючи з 1994 року, працівниками 
Інституту соціології НАН України. 
Зокрема, щодо освіти і знань ступінь 

забезпечення ними громадян України, за 
період 1994-2006 роки, розподілився 
наступним чином (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Освіта і знання (частка, % тих, кому вистачає вказаного) 

№ 
п/п 

                  
                          Рік 
Позиції  
моніторингу 
(оцінка у %) 

1994 2004 2005 2006 

1 Рівень освіти 36 � 40 42 
2 Сучасні науково-

технічні знання 9 � 13 14 

3 Сучасні економічні 
знання 8 15 15 18 

4 Сучасні політичні 
знання 11 15 21 21 

5 Можливості дати дітям 
повноцінну освіту 6 � 12 13 

6 Вміння жити у нових 
сучасних умовах 13 25 24 28 

7 Можливості працювати 
з повною віддачею 29 34 34 35 

8 Упевненість у своїх 
силах 30 38 35 39 

9 Рішучість у досягненні 
своїх цілей 27 32 32 33 

10 Інтенсивність і 
самостійність у 
розв�язанні проблеми 

27 40 39 40 
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Наведений фрагмент отриманих статис-

тичних даних засвідчує, з одного боку, 
певну стабільність суспільного розвитку 
нашої держави, адже динаміка коливань 
показників (у %) щодо позицій моніторин-
гу в цілому незначна. З іншого боку, неве-
ликі значення показників (у %) щодо рівня 
достатності науково-технічних (14%), еко-
номічних (18%) й політичних знань (21%) 
та можливості надання дітям повноцінної 
освіти (13%) вказують скоріше на наявність 
кризових явищ всередині системи освіти. 
Останнє ще раз підтверджує потребу в 

інноваційних перетвореннях, які гаранту-
ють підвищення якості освіти, адже за умов 
сучасного потоку інформації традиційними 
засобами та традиційними технологіями 
навчання досить складно адаптувати тих, 
хто навчається до існуючих і очікуваних у 
перспективі потреб суспільства, замовників 
і безпосередніх споживачів освітянських 
послуг, тобто забезпечити їх конкурентно-
здатність на ринку робітничої сили. 
Разом з тим, курс, взятий Україною на 

Європейську інтеграцію, потребує не лише 
констатації реального стану освіти, а й ви-
магає визначення шляхів її модернізації в 
контексті підвищення конкурентноспро-
можності випускників ВНЗ. У цьому аспек-
ті особливої ваги набуває той факт, що 
Парламентська асамблея Ради Європи звер-
нула увагу на зростаючу важливість базо-
вої освіти з питань науки і техніки (наукова 
і технічна грамотності), яка дає людям 
можливість бути конкурентоспроможними 
на роботі та в повсякденному житті 
мінливого і взаємопов�язаного світу [4]. 
Ураховуючи, що математична освіта є 

невід�ємною складовою фахової підготов-
ки з переважної більшості спеціальностей у 
ВНЗ (технічних, економічних, педагогіч-
них та ін.), можна стверджувати, що кон-
курентноздатність майбутніх випускників 
значною мірою обумовлюється рівнем їх 
математичної підготовки. Численні під-
твердження цьому можна знайти у моно-
графії С.Ф.Клепка �Філософія освіти у Єв-
ропейському контексті� [2], який зазначає, 
що сучасний світ вимагає високого рівня 

технологічних умінь майже для будь-якої 
кар�єри. На основі ключових компе-
тентностей, які визначаються як зовнішні 
щодо освіти досліджень виокреслено пере-
лік таких умінь, які, на думку міжнародної 
спільноти визнаються необхідними для 
роботи у ХХІ ст. 
Серед них: 
• основні уміння (читання, письмо, 

арифметика, слухання і мовлення); 
• мислитель ні уміння (творче мірку-

вання, розв�язування проблем, доведення, 
мета пізнання і системне мисленні); 

• інформаційні уміння (набуття і оці-
нювання інформації, її організовування і 
підтримка, інтерпретація і повідомлення, 
обробка на комп�ютері); 

• технологічні уміння; 
• уміння управління ресурсами; 
• міжособистісні уміння (формування 

команди, навчання, ведення переговорів і 
лідерство); 

• особисті уміння (відповідальність за 
себе, почуття власної гідності і чесності 
(цілісності). [2, С. 136] 
Зрозуміло, що опанування студентами 

вище означеними вміннями, як основи їх 
майбутньої конкурентоспроможності на 
міжнародному ринку праці, не відбувається 
тільки в процесі навчання математичним 
дисциплінам у ВНЗ, а й за рахунок 
математики у тому числі. 
При цьому забезпечення конкурентно-

здатності майбутніх випускників ВНЗ тісно 
пов�язане з підвищенням якості їх матема-
тичної підготовки й вимагає реалізації 
таких напрямків: 

− аналізу якостей освітніх послуг 
щодо математичної підготовки майбутніх 
фахівців в контексті її відповідності 
потребам професійної освіти; 

− систематизації математичних мето-
дів та економіко-математичних моделей 
згідно з загальними задачами та сферами 
діяльності економістів у кожній економіч-
ній галузі й розв�язання яких професійно 
важливе для фахівців з економіки та під-
приємництва; 
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− розробці методичної системи навчан-
ня математичному моделюванню з викорис-
танням комп�ютерно-тренінгових систем для 
формування у студентів практичних навичок 
та умінь, розвитку аналітичних здібностей та 
прискореного накопичення досвіду розв�язу-
вання прикладних задач з використанням 
математичного моделювання; 

− раціональної організації самостійної 
роботи й науково-пошукової діяльності сту-
дентів, формуванні в них навичок та вмінь 
трансформувати математичні знання у роз-
в�язання майбутніх професійних проблем; 

− активізації пізнавальної діяльності 
студентів шляхом застосування методів 
проблемного навчання, впровадження 
інформаційних та інноваційних технологій 
(ділові ігри, ситуаційні завдання, кейс-
метод, різноманітні тренінги); 

− розробці ефективної системи контро-
лю математичних знань та досягнень студен-
тів у процесі навчання математичним дис-
циплінам; 

− у співпраці студентів і викладачів 
на основі рівневої диференціації, яка надає 
можливість студентам різного рівня навче-
ності і научуваності рухатися власною 
траєкторією пізнання й досягати поставле-
них цілей навчання; 

− створенні індивідуального банку 
математичного інструментарію, необхідно-
го для аналізу економічних ситуацій та 
обґрунтування управлінських рішень. 
Безумовно реалізація вищенаведених 

напрямів в процесі опанування математич-
ними дисциплінами студентами ВНЗ пози-
тивно впливає на рівень математичної 
культури студентів ВНЗ. Адже, підвищен-
ня аналітичної складової професійної ком-
петентності майбутніх фахівців в процесі 

навчання у ВНЗ певною мірою сприяє 
забезпеченню їх професійної мобільності в 
умовах розвитку і зміни технологій. 
У цьому аспекті доцільним згадати 

М.Фуко [2], на думку якого, існує 4 типи 
технологій, кожний з яких є матрицею 
практичної діяльності: технології вироб-
ництва, технології знакових систем, техно-
логія влади і технологія самого себе. 
Саме технологія четвертого типу є 

домінуючою у формуванні ідентичності 
особистості, її цілісності, усвідомленої жит-
тєдіяльності, особистісно орієнтованої 
траєкторії розвитку професійної компе-
тентності та її конвертованості тощо. 
Отже, лише особистісно орієнтовані 

технології, комплекси фундаментальних 
знань і раціональних вмінь невичерпні й 
надаватимуть конкурентні переваги в умо-
вах транснаціональної глобалізації. 
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