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нової форми «існування», оскільки увійдуть у структуру досвіду
пізнавальної та професійної діяльності. В разі наскрізної ділової
гри динаміка інтересу обумовлюється динамікою зміни тради-
ційних та ігрових форм проведення занять.

Досвід проведення ділових ігор при викладанні курсу «Облік
в зарубіжних країнах» свідчить, що проведення такої форми ауди-
торних занять активізує творчі особливості особистості і дозво-
ляє: бачити те, що не вкладалося в рамки раніше засвоєних знань;
взаємозв’язати різні фактори, які впливають на процес рішен-
ня та кінцевий результат (економічні, організаційні, правові та
інші); цілісно сприймати ряд взаємопов’язаних проблем; вилуча-
ти з пам’яті інформацію в необхідний момент; переключатись з
одного класу явищ на інший; поповнювати інформацію, якої не
діставало, інтуїтивним шляхом.

Ділова гра мобілізує розумову діяльність, так як, з однієї сто-
рони, посилює пізнавально-оцінювальне набуття інформації, а з
іншої — поповнює прогалини в інформації за рахунок комплекс-
ного введення мікропроблем, які виникають у процесі гри. Це
розширює діапазон мислення, так як студент вчиться не тільки
бачити місце, де виникла його помилка, але й розуміти, чому во-
на виникла, до яких наслідків це призвело.

Узагальнюючи наведене вище, слід зазначити, що проведенні
заняття підтвердити ефективність активізації пізнавальної діяль-
ності студентами засобами тренінгових технологій навчання.

І. Й. Малий, д-р екон. наук, проф.,
кафедра політекономії ф-тів управління та маркетингу

ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ
ТЕОРІЇ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Підготовка фахівців з економіки повинна включати весь
спектр суми теоретичних знань та практичних навичок, необхід-
них йому для успішного конкурування на ринку праці. Вільна
міжкраїнова міграція робочої сили та капіталу в різних його фор-
мах веде до вирівнювання вимог до спеціалістів з економіки та
загострення конкуренції на ринку праці. На сьогоднішній день в
Україні досить загострилась проблема дефіциту не тільки еконо-
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містів інституціонального рівня управління фірмами (банками,
фінансовими посередниками тощо), а й навіть спеціалістів серед-
ньої ланки. Тому вкрай важливими є питання адаптації навчально-
го процесу до постійно змінюваного зовнішнього середовища, до
новітніх тенденцій у сучасній економіці та в економічній науці.

До найбільш поширених та визнаних світовим науковим зага-
лом сучасних економічних концепцій слід віднести нову інститу-
ціональну теорію, очікування в економічній теорії, макроеконо-
мічну теорію відкритої економіки, теорію зростання державного
сектору, теорію мережених структур, теорію ігор і стратегічної
поведінки, теорію міжнародної координації макроекономічної
політики, теорію ринків, що змагаються, та детермінанти галузе-
вої структури, тощо. Лише короткий перелік означених теорій та
уважне ознайомлення з вітчизняними навчальними посібниками з
економіки дозволяє зробити висновок про невикористання новіт-
ніх наукових здобутків, що «збіднює» змістовну частину навчаль-
ного процесу. Мається на увазі те, що в процесі викладання від-
повідної дисципліни студенти повинні отримувати «випереджу-
вальні» знання по відношенню до господарської практики, тобто
бакалавр та особливо магістр з економіки повинні стати носієм
нових тенденцій та ідей, що намітились в економіці, розуміти їх
економічну природу. В першу чергу це відноситься до пояснення
складних суперечливих процесів трансформаційної економіки, до
яких й відноситься економіка України. Так, наприклад, в основі
зростання частки у ВВП фінансового сектору лежить теорія
трансакційних витрат, а низьку ефективність діяльності приват-
них підприємств в трансформаційній економіки можна пояснити
лише з позицій теорії прав власності; достовірність стратегічного
прогнозу економічного зростання неможливе без вимірювання
невизначеності на базі недосконалості приватної інформації. Я
вже не говорю про теорію зростання державного сектору, без ви-
користання здобутків якої не можна оминути при викладанні
більшості функціональних та галузевих економічних дисциплін.
Зверніть увагу, навчальна програма спеціальності «менеджмент
державних організацій» взагалі не включає таку дисципліну, як
економіка державного сектору, як об’єкт майбутньої професійної
діяльності означених фахівців.

Враховуючи сучасні тенденції поглиблення глобалізації, що
пронизують всю структуру національної економіки, вкрай важ-
ливим є не тільки читання дисциплін з міжнародної економіки, а
й розробка «інтеграційних» економічних курсів, що містять син-
тез національного та інтернаціонального (регіонального). В про-
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цесі «вживлення» новітніх наукових результатів у навчальний
процес хочу застерегти колег від «методологічної затятості» та
звернути увагу на конвенціоналізм у філософії (в тому числі і в
економічній теорії), це коли при виборі відповідної теорії керу-
ються довільним погодженням економістів, що у вітчизняній
економічній науці широко розповсюджено. Підтвердженням
означеного є перебільшення значимості теорії загальної рівнова-
ги для пояснення економічної політики. Важливо остерігатися
логічного позитивізму, логічного фальсифікаціонізму та методо-
логічного анархізму, які змінюють один одного.

Р. Малий, Ю. Дяченко, аспіранти,
КНЕУ імені Вадима Гетьмана

СКЛАДНІСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Відмітною рисою розвитку суспільства на сьогодні є фінансо-
ве поглиблення економіки. На відміну від торгівлі та сфери по-
слуг фінансовий сектор починає відігравати провідну роль у за-
безпеченні економічного зростання. Фінансовий капітал виконує
системно утворюючу роль. Інвестиції, заощадження, кредити,
цінні папери та інші фінансові ресурси пронизують усі сфери
економічної діяльності, економічна природа яких змінюється, що
ускладнює сам процес їх пізнання. Адекватним віддзеркаленням
суперечливості впливу фінансових інструментів на економіку є
поява різних фінансових теорій, що ускладнює сам процес ви-
вчення фінансових дисциплін.

Формування фінансового посередництва супроводжується ви-
никненням величезної кількості різного роду фінансових посеред-
ників, які змінили обличчя економіки ХХІ ст. Зазначимо, що фі-
нансове посередництво в елементарному розумінні — це будь-
яка посередницька діяльність на фінансовому ринку щодо вико-
ристання вільних фінансових коштів. Всі ці процеси супрово-
джуються появою нових фінансових фірм (кредитних спілок,
страхових, лізингових, факторингових та інших компаній), щодо
причин виникнення яких економічна наука не дає однозначного
трактування.

Необхідно погодитись з думкою, що кожний новий економіч-
ний інститут виникає внаслідок необхідності скорочення витрат


