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ПІДГОТОВКА ЕКОНОМІСТА ЯК МАЙБУТНЬОГО ДОСЛІДНИКА

Слід визнати той факт, що навіть наш університет (і тим біль-
ше інші ВНЗ України економічного профілю) проводить підгото-
вку фахівців-економістів, які працюють головним чином у різних
галузях народного господарства та фінансової системи держави, і
лише незначний відсоток випускників вступають до аспірантури
та працюють у науково-дослідних структурах.

Треба наповнити змістом фразу (словосполучення) «фундаме-
нталізація економічної освіти». Між іншим, у сфері інженерної
освіти підготовки фахівців, термін «фундаменталізація», за яким
криються фундаментальні науки, однозначно сприймається. У
нашому випадку потрібно зрозуміти, на чому варто зосередитись
або чим варто обмежитися.

Абсолютно переконливо звучить теза: щоб бути успішним у
нетрях ринкової економіки (просто не загубитися) — адекватно
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реагувати на ринкову ситуацію, треба навчитися глибоко і опера-
тивно аналізувати стан справ, тобто бути дослідником економіч-
ної ситуації. Цього можна досягти, пропонуючи студентському
загалу широкий спектр вибіркових дисциплін, якими охоплю-
ються новітні напрямки сучасних досліджень трансформаційної
економіки, знайомлячи з досягнутими результатами. В цьому се-
нсі дещо робиться на кафедрі економіко-математичного моделю-
вання, коли пропонуються курси лекцій: «Адаптивні моделі в
економіці», «Нелінійні економічні процеси», «Синергетичні мо-
делі економіки», «Адаптивні моделі в інтелектуальних системах
прийняття рішень (ІСПР)» тощо. Але це лише частина, можливо
половина того що потрібно робити вже зараз. Інша частина нага-
льного проявляється у наступному: досягти зазначеного вище ді-
євого і своєчасного аналізу ринкової ситуації можна лише за на-
явності математичної моделі (ММ), а потім її комп’ютерного
аналогу та інструменту аналізу моделі, які, будучи органічно по-
єднані в межах програмного продукту, виступають знаряддям
вивчення проблемної ситуації. Прикладом такого роду є розробка
[1] програмного продукту з моделювання інфляції (МІ-9) в
Україні. Також має місце ознака інноваційної технології у навча-
льному процесі, бо використання МІ-9 привчає студента до твор-
чого наукового пошуку і розв’язання проблеми (створює підґрун-
тя), варіюючи умовами проведення розрахунків. Саме таким
чином відмовляємося від традиційної лабораторної роботи, а
студент стає повноправним учасником наукового дослідження,
відчуваючи смак до такої праці або навпаки.

Отже, у найближчому майбутньому належить багато зробити
у справі побудови адекватних ММ економічних явищ і процесів
та створення відповідних програмних модулів (пакетів програм),
придатних до експлуатації у навчальному процесі. Така праця
копітка і затратна, але цілком виправдана і вдячна. На завершен-
ня, викладений підхід є одним із можливих шляхів інтелектуалі-
зації СПР.
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