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MATLAB від корпорації MathWorks. Він підтримує математичні
обчислення, візуалізацію наукової графіки і програмування з ви-
користанням легко освоюваного операційного оточення, коли за-
дачі та їхні розв’язки можуть бути представлені в аналітичному
вигляді.

Цей пакет має спеціалізовані вбудовані програмні модулі
(Toolboxes) для реалізації певного класу моделей, зокрема, фі-
нансового аналізу, економетричного та статистичного моделю-
вання, аналізу часових рядів, нечіткого моделювання, диферен-
ційних рівнянь, нейронних мереж, аналізу сигналів, оптимізації
та ідентифікації систем, фрактального та вейвлет-аналізу тощо.
Окрім цього він має вбудовану С-подібну мову програмування,
за допомогою можна розробляти власні додатки, включаючи гра-
фічний інтерфейс.

На наш погляд, пакети комп’ютерного моделювання є корис-
ними засобами вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, які
широко використовують моделювання як науковий метод дослі-
дження, зокрема, макро- та мікроекономіка, маркетинг, менедж-
мент, фінансовий аналіз, моделювання економіки, системний
аналіз, економічна кібернетика тощо та будуть корисні при про-
веденні лабораторних робіт та практичних занять. Тому, було б
доцільно включити до навчальних планів вивчення сучасних па-
кетів комп’ютерного моделювання, зокрема, пакету MATLAB,
що особливо важливо для підготовки висококваліфікованих фа-
хівців з економічної кібернетики, менеджерів, фінансових та бан-
ківських аналітиків тощо.

Т. М. Дерев’янко, канд. філос. наук, доц.,
кафедра філософії

ЕТИКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Тема нашої науково-методичної конференції є надзвичайно
актуальною у контексті процесів, що відбуваються в сучасному
українському освітньому просторі. Сучасна ситуація потребує
створення нового покоління освітньо-професійних програм, котрі
б забезпечували універсальність, фундаментальність освіти та її
практичне спрямування. Це надзвичайно складне завдання, бо є
різні типи знання і відповідні ціннісні орієнтації.
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Варто не забувати, що неокантіанці увиразнили різницю між
природничими і гуманітарними науками, а М. Шелер виокремив
три різновиди знання та відповідні ціннісні модальності —
а) «знання контролю» (позитивно-наукове знання), спрямоване
на панування над природою та цінності життя; б) «знання освіти»
(гуманітарне знання), що сприяє становленню особистості та
цінності духу; в) «знання спасіння» (релігійно-метафізичне знан-
ня) як осягнення абсолютної реальності, мети і сенсу існування
людини та цінності святості.

Історія свідчить: ігнорування значення гуманітарного та релі-
гійно-метафізичного знання й, відповідно, цінностей духу та свя-
тості прискорює ентропійні процеси в горизонті існування люди-
ни, котра забуває про вертикаль покликаності, деградує до стану
варварства як «абсолютної духовної порожнечі» (М. Шелер).

Чи може університетська система освіти бути не гуманітар-
ною? Чому Леві-Строс стверджував, що «ХХ1 століття буде гу-
манітарним або його не буде взагалі»?

Чому наприкінці ХХ ст. у європейському освітньому просторі
спостерігається так званий «етичний поворот», етика визнається
як philosophia prima, з’являється «прикладна етика», зокрема, такі
її різновиди як екологічна етика, етика бізнесу, етика менеджмен-
ту тощо? Чому при європейських університетах, університетах
США створюються центри прикладної етики, комітети з етики ?

Поставлені запитання водночас є і відповіді, що прояснюють
сучасну ситуацію людини у світі, котра викликана антропологіч-
ною кризою, розривом із традицією, переходом від індустріаль-
ного до постіндустріального, інформаційного суспільства.

Збереження Людини в людині, становлення морально-духов-
ної особистості, здатної до самостояння, розуміння, співпережи-
вання, вільного вибору в неповторних життєвих ситуаціях у бік
Добра завжди, а в сучасному світі особливо, є справою складною,
своєрідним персональним завданням для кожної особи. І якщо в
традиційних суспільствах такі інституції, як сім’я, школа, церква
допомагали недовершеній людині в її становленні як морально-
духовної особистості, то розрив із традицією, втрата основопо-
ложних ціннісних орієнтирів, що її скріплювали, призвели до
кризового стану духу, позначеного апокаліптичним світовідчут-
тям, нігілізмом, іронією, скепсисом.

Індивіду дедалі важче бути автономним моральним суб’єктом;
до того ж вплив новітніх технологій маніпулювання свідомістю
особи набуває в Україні дедалі загрозливішого характеру. Зали-
шаються відкритими питання — як подолати корупцію, «подвій-
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ні стандарти», бруднослів’я; як навчитися бути чесним, справед-
ливим, відповідальним? Як бути людиною і навчитися жити се-
ред людей?

Згаданий вище «етичний поворот» у сучасній європейській
думці може тлумачитися як пошук відповіді на ті проблематиза-
ції людського існування, котрі сягають граничної межі у зв’язку
із втратою вищих ціннісних орієнтирів; зі згасанням моралі від-
роджується етика як своєрідне знання про необхідність моралі,
розуміння, сказати б, людської приреченості до моралі. Так наро-
джується прикладна етика, з’являється нова професія — експер-
та-етика, зростає значення професійної етики, зокрема, у всіх
сферах професійної діяльності випрацьовуються етичні кодекси,
а їх порушення супроводжується санкціями.

На превеликий жаль, неминуща актуальність етики в системі
національної освіти України належним чином не усвідомлюється.
Пошуки стратегій, спрямованих на зміну цінностей у системі на-
ціональної освіти, переважно відбуваються у контексті старих
освітніх парадигм, рутинних стилів взаємодії викладачів і студен-
тів, технократичного підходу до освіти, котрий виносить за дуж-
ки моральні аспекти професійної педагогічної діяльності. Охоче
проголошувані гасла щодо реформи освіти, її гуманітаризації й
гуманізації обертаються на власну протилежність, коли для такої
дисципліни, як етика не знаходиться місця в програмах універси-
тетських навчальних курсів, а натомість впроваджуються так
звані інтегративні курси «Культурологія (культурологія, етика,
естетика)».

Принциповим і стратегічно важливим є питання збереження
статусу курсу «Етики» як самостійної навчальної дисципліни, що
читається для студентів усіх факультетів, впровадження спецкур-
сів з «прикладної етики» («етика менеджменту», «етика бізнесу»,
«юридична етика» тощо), а в перспективі — створення першого в
Україні Центру прикладної етики. Така благородна справа, як
створення Центру прикладної етики при КНЕУ може бути зреалі-
зована на основі об’єднаних зусиль фахівців різних галузей знан-
ня, зокрема, модераторів (лат. moderator — який уміє) управлін-
ців та етиків з метою започаткування спільного проекту «Про-
фесійної етики». Важливими завданнями проекту є: випрацюван-
ня етичних новацій — норм, правил етикету; створення етичних
кодексів (від лат. codex — книга); прописування механізмів впро-
вадження етичних стандартів в освіті, різних галузях професійної
діяльності; здійснення відповідного контролю, санкцій щодо по-
рушників кодексу честі тощо.


