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У статті розглядаються шляхи підвищення якості математичної освіти в 

системі професійної підготовки майбутніх економістів у ВНЗ за рахунок розробки та 
реалізації відповідної управлінської стратегії. 

 
 

Якість освіти є загальновизнаним 
пріоритетом змін у системі сучасної 
професійної підготовки фахівців у ВНЗ 
взагалі та економічного профілю 
зокрема. Водночас, якість професійної 
підготовки – це інтегративна характери-
стика випускника ВНЗ, яка значною 
мірою забезпечує його успішну життє-
діяльність у глобалізованому і системно 
конкурентному світі. Але, саме глобалі-
заційний ринок орієнтується не на 
додаток до диплому фахівця, де чітко 
зафіксовано перелік навчальних 
дисциплін із відповідним оцінюванням 
рівня одержаних знань, вмінь та 
навичок, а на реальні результати його 
професійної діяльності. У результаті 
чого виникає дисбаланс між попитом та 
пропозицією у сфері працевлаштування 
випускників, фахівців з вищою освітою, 
що тісно пов’язано з якістю надання 
освітніх послуг у системі професійної 
підготовки. 

Відомо, що якість освіти у кожній 
державі можна характеризувати дина-
мікою її ВВП та різноманітними 
показниками міжнародних рейтингів і 
досліджень. При цьому, порівняння 
держав за різними параметрами їх 
розвитку засвідчує, що чим вищий 
рівень освіти в країні, тим інтенсивніше 
розвивається економіка, спадає рівень 
безробіття, покращується якість життя. 
Це відображається індексом освіти, що 
використовується як один із трьох 
найважливіших показників Програми 
Розвитку ООН для Звіту про людський 
розвиток. Крім того, до цих показників 
належить також індекс людського 
розвитку, індекс економічної свободи та 
середня очікувана тривалість життя. 
Порівняльна характеристика цих 
параметрів найбільш яскраво виражена 
для Канади та України (див. табл. 1) 

 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика параметрів 
Назва показників Група 

„високоосвічених 
країн” 

Канада Україна +\– 

Індекс освіти (HDR 2006)  0,97 0,94 -0,03 
Індекс економічної свободи, 
(рейтинг 2006) 

27,84 99 12 -87 

Індекс людського розвитку, 2004 0,909 0,950 0,774 -0,176 
Середня очікувана тривалість 
життя, у роках 

76,6 80,2 66,1 -14,1 
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Слід підкреслити, що згідно 

інформації, поданої у табл. 1 результати 
індексу освіти для України тільки на 
0,03 нижчий за відповідний показник 
для Канади. Але порівняльний аналіз 
інших показників засвідчує значне 
відставання України, особливо щодо 
індексу економічної свободи як відобра-
ження рівня розвитку економічної 
системи нашої держави. 

Останнє, в свою чергу, ще раз 
підтверджує, що „ ... освіта є стовпом 
сучасної „економіки знань”, бо тільки 
освічене і добре навчене населення 
здатне ефективно розробляти, впровад-
жувати і використовувати новації. Без 
освіти не втримаються не лише 
інноваційна спрямованість економіки, 
яку забезпечує мережа університетів, 
лабораторій, наукових центрів, але й 
сучасна інформаційна інфраструктура 
(засоби зв’язку, обмін даними) та 
соціальний нормативний порядок, що 
дозволяють адаптувати нові технології 
та ідеї до потреб виробництва” [1,с. 44]. 

Важливим є урахування щодо 
зростання у цьому процесі ролі матема-
тичної підготовки майбутніх фахівців як 
підґрунтя їх професійної компетентності. 

Щодо рівня професійної компетент-
ності бакалавра з економіки, то доцільно 
нагадати, що в “Освітньо-професійній 
програмі вищої освіти за професійним 
спрямування бакалавра з економіки та 
підприємництва” [3] чітко наголошуєть-
ся, що “... компетенція бакалавра з 
економіки і підприємництва визначається 
високим потенціалом його фундамен-
тальної освіти і ґрунтовною підготовкою 
для планово-економічної, організаційно-
управлінської, аналітичної та дослідниць-
кої діяльності в галузі економіки та ви-
робництва, у сфері послуг, в управлінні та 
науково-дослідних установах...”[3, с.11]. 

У зв’язку з вище викладеним 
виникає нагальність розробки стратегії 
та менеджменту математичної освіти на 
основі трансформації її теоретичних 
можливостей в реальні конструктивні 

знання на основі формування життєвої і 
технологічної компетентності та аналі-
тичної культури мислення як невід’єм-
ної складової їх фахової підготовки. 

Адже, аналіз професійно-кваліфіка-
ційних вимог до кожної з економічних 
спеціальностей дозволяє вичленити 
домінуючі компоненти їх майбутньої 
професійної діяльності, а саме: організа-
ційно-практичну, планово-проектуваль-
ну, інформаційно-теоретичну тощо. У 
той же час, доцільно враховувати ту 
обставину, що існуючі тенденції на 
ринку праці дещо змінюють компонен-
ти професійного розвитку студентів у 
рамках сучасної економічної освіти за 
рахунок розширення поняття “економіч-
на діяльність”. Згідно сучасних поглядів 
на її зміст, вона не зосереджується 
тільки на виробництві продукції та 
аналізі всіх стадій цього процесу, а 
фокусується на інформації та нових 
технологіях. При цьому “... організації, 
де команди приймають рішення, де 
комп’ютер є на кожному столі, де 
електронна пошта – це загальноприй-
нята форма спілкування, де рішення, 
прийняті в іншій країні можуть 
вплинути на політику компанії та робочі 
місця за декілька хвилин є нормою 
сьогоднішнього бізнесу” [4, с.110]. 

Отже, розглянуті вище тенденції ще 
раз засвідчують необхідність певної 
модернізації процесу навчання у вищих 
навчальних закладах шляхом цілеспря-
мованої його орієнтації на подальший 
розвиток аналітичних здібностей сту-
дентів, їх стратегічного мислення, вмін-
ня синтезувати інформацію з позицій 
системного аналізу й використовувати 
математичні структури для вирішення 
проблем, пов’язаних з бізнес-діяль-
ністю, застосовувати знання на практи-
ці, працювати в команді та адаптуватись 
до змін тощо. 

Необхідним при цьому є розуміння, 
що позитивну динаміку цього процесу 
значною мірою зможе забезпечити 
зміна концептуальних підходів до 
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управління системою професійної 
підготовки майбутніх економістів у 
ВНЗ. Щодо математичної освіти як 
складової фахової підготовки майбутніх 
економістів, то підвищення її якості 
потребують не лише виокреслення 
чинників, що певною мірою гальмують 
ефективність цього процесу, а й 
віднаходження можливих шляхів, що 
будуть сприяти позитивним змінам у 
цьому процесі. До цих чинників можна 
віднести такі: 

По-перше, це неузгодженість між 
традиційною системою економічної 
підготовки, і математичної у тому числі, 
та потребами споживачів освітніх 
послуг (студентів ВНЗ) щодо необхідної 
системи знань, вмінь та навичок тобто 
певного рівня професійної компетент-
ності для майбутньої діяльності в умовах 
мінливого економічного середовища. 

По-друге, це інерційність системи 
професійної підготовки, що виявляється 
у впливі попередньої якості освіти на її 
сучасний стан, який обумовлюється 
рівнем фінансування, суспільною дум-
кою щодо престижності освіти до 
відповідної оплатою праці тощо. 

По-третє, це відмінність у навчаль-
них планах підготовки фахівців з різних 
галузей знань, порівняно з аналогічними 
планами у загальновизнаних (за рей-
тингом) університетах як у нашій країні, 
так і в системі європейського освітнього 
простору. 

По-четверте, це недостатня увага 
адміністративних структур до суспіль-
ної думки щодо стратегії майбутнього 
розвитку освіти в контексті підвищення 
її якості. 

Для зменшення гальмівного впливу 
вище означених чинників на якість 
професійної підготовки необхідною є, 
на нашу думку, концептуальна розробка 
управлінської стратегії її розвитку. 

Зокрема, щодо математичної підго-
товки, то основні положення управлін-
ської стратегії базуються на адаптивній 
концепції математичної освіти студентів 
економічних спеціальностей. Слід 

зазначити, що саме у цьому аспекті 
ефективність її реалізації вимагає ще й 
додаткових заходів. 

Зокрема, це проведення регіональ-
них маркетингових досліджень щодо 
динаміки потреб ринку праці та розроб-
ка більш чіткої структури кваліфікацій-
них вимог до певної спеціальності.  

Щодо економічних спеціальностей, 
то це знаходить своє реальне втілення у 
комплексі спеціальностей, які представ-
лені вищими закладами освіти еконо-
мічного спрямування. При цьому підго-
товка спеціалістів у вузах орієнтована 
на отримання певних теоретичних, 
методичних та технологічних знань, 
формування конкретних навичок, умінь 
згідно діючих кваліфікаційних вимог до 
певної спеціальності й обмежена 
конкретною функцією управління, яка 
направлена або на окремий вид діяль-
ності, або на певний фактор виробництва, 
або на певну стадію виробництва. 
Наприклад, організація робіт щодо серти-
фікації продукції, організація комерційної 
діяльності, маркетингове управління 
тощо.  

Існуюча практика підготовки фахів-
ців зменшує можливості майбутніх 
спеціалістів у розв'язуванні прикладних 
задач, аналізі проблемних ситуацій і у 
прийнятті оптимального рішення в 
умовах невизначеності; у використанні 
структурно-логічного аналізу з метою 
виявлення найбільш суттєвих факторів 
економічного, фінансового, виробничо-
го, управлінського ризику; у досліджен-
ні об’єктів з позицій системною аналізу, 
тобто виникає дещо парадоксальна 
ситуація, при якій ринок праці ніби 
заповнений дипломованими спеціаліста-
ми, але їх конкурентоспроможність на 
досить низькому рівні і не в змозі 
задовольнити потреби суспільства в 
цілому та його організаційно-структур-
них підрозділів, зокрема.  

І в зв'язку з цим, кожному студенту 
в процесі навчання необхідно допо-
могти усвідомити та скорегувати згідно 
з особистою мотивацією та реальними 
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потенційними можливостями функціо-
нальну компоненту його майбутньої 
професійної діяльності. Саме в цьому 
процесі необхідна особлива творча 
інтуїція викладачів вищого навчального 
закладу освіти, які в своїй діяльності 
мають передбачити можливі зміни між 
типами існуючих у суспільстві 
структурно-організаційних відносин і 
різноманітних видів діяльності, що 
потребують висококваліфікованих 
спеціалістів. На нашу думку, це можуть 
бути такі напрямки функціональної 
діяльності як організаційно-практична, 
планово-проектувальна, інформаційно-
теоретична тощо, відповідно до яких 
будуть підготовлені необхідні фахівці 
нового типу, а саме: спеціаліст-аналі-
тик, спеціаліст-стратег, плановик-синте-
тик, плановик-функціоніст, моделіст-
системник та ін.  

Таке поєднання класичних 
економічних спеціальностей з 
нетрадиційними зможе забезпечити 
потреби будь-якої системи управління й 
тим самим підвищити конкурентно-
здатність вищого навчального закладу 
освіти та гарантувати конкурентоспро-
можність майбутніх фахівців на ринку 
праці.  

Не менш важливим є прогнозування 
у потребах та необхідних компетентнос-
тях майбутніх фахівців з урахуванням 
„прихованих потреб” в контексті різних 
сценаріїв економічного розвитку країни. 

Це означає, що необхідно: 
� проектувати зміст математичної 

освіти на основі існуючих і 
очікуваних у перспективі потреб 
суспільства, замовників і 
безпосередніх споживачів 
освітянських послуг відповідно до 
концепції розвитку вищого 
навчального закладу у сфері якості 
(стратегія “відповідності 
прихованим потребам”); 

� забезпечити організацію змісту 
навчальної діяльності, яка надає 
студентам “критичну масу” 
математичних знань, навичок та 

умінь тощо, тому що процес 
генерації власних ідей можливий 
лише за умови накопичення певного 
обсягу дійових знань, тобто їх 
критичної маси; 

� структурувати навчальний матеріал в 
контексті надання студентам 
сукупності базових знань з 
математичних дисциплін, необхідних 
для успішного оволодіння 
методологією математичного 
моделювання як методу наукового 
дослідження та як методу навчання; 

� взаємоузгодити зміст математичних 
та професійно-орієнтованих дис-
циплін у контексті потреб останніх 
та створити на цій основі мобільні 
інтеграційні курси (наприклад, 
“Методи математичного 
прогнозування інвестиційної 
діяльності підприємств” тощо); 

� надавати студентам можливість 
здійснювати міні-дослідження як не-
від’ємну складову змісту їх 
навчальної діяльності; 

� забезпечити якість всіх складових 
елементів навчально-виховного 
процесу студентів при навчанні 
математичним дисциплінам. 
Особливої ваги в розробці управ-

лінської стратегії набуває посилення 
інтегративної основи організації змісту 
математичної підготовки в контексті 
урахування європейських тенденцій. 

В цьому аспекті доцільно зазначити, 
що зусиль лише кафедри вищої 
математики вищих навчальних закладів 
явно недостатньо, адже викладачі 
кафедри – це кваліфіковані фахівці з 
математичних дисциплін, а не знавці 
економічних. 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, під-
приємств тощо). 

Співробітництво такого плану надає 
можливість: 
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� одержати та оцінити зворотній зв’язок 
про відповідність якості й змісту мате-
матичної підготовки майбутніх фахів-
ців вимогам сучасного виробництва; 

� ознайомити студентів з реально існу-
ючими, а не надуманими, пробле-
мами їх майбутньої діяльності та 
створити на цій основі банк вироб-
ничих ситуацій для використання їх 
в навчальному процесі; 

� посилити практичну спрямованість 
наукової діяльності обдарованих сту-
дентів, як форми творчого опануван-
ня математичними дисциплінами 
відповідно математичної постановки 
реальної економічної проблеми її 
математико-статистичного аналізу, 
та теоретичного обґрунтування одер-
жаних рішень; 

� розвинути взаємодію між кафед-
рами, викладачами та експертами в 
галузі проектування довготрива-
лих тенденцій розвитку бізнес-
діяльності; 

� сформувати систему мобільних 
інтегрованих курсів з математичних 
дисциплін для покриття існуючих та 
перспективних потреб вирішення 

проблем відповідних напряму і фаху. 
Отже, запропонований підхід щодо 

стратегії і менеджменту математичної 
освіти дають можливість не лише 
удосконалити організацію процесу опа-
нування математичними дисциплінами 
студентів економічних спеціальностей 
ВНЗ, а й підвищити якість професійної 
підготовки майбутніх фахівців для 
діяльності в умовах ринкової економіки. 
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