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його захист. Мета створення проекту — не просто знайти правиль-
ні відповіді на запитання, а усвідомити проблему, знайти причи-
ни її виникнення та шляхи її розв’язання. А це передбачає необ-
хідність інтегрування знань, умінь використовувати знання з різ-
них сфер науки, техніки, технології. Проект включає наступні
кроки: ідея, прийняття рішення в результаті обговорення причин
та цілей, слабких і сильних сторін, вибір структури, назви та об-
грунтування даного вибору, планування та реалізація.

Презентація проекту відбувається в усній формі з використан-
ням таблиці. Мета захисту (презентації) проекту — розвиток пев-
них презентативних навичок і вмінь: демонстрація розуміння
проекту, аналіз пошуків рішення, демонстрація вибраного рішен-
ня, проведення самоаналізу успішності та результативності вирі-
шення проблеми.

Вибір методу проектів дає студентам можливість отримати різ-
ні вміння: розуміти постановку завдання, планувати процедуру
дії та кінцевий результат, виконувати узагальнений алгоритм
конструктивного спілкування та самостійного пошуку інформа-
ції, оцінювати результат.

Мусієць Т. В., канд. екон. наук, доц.,
кафедра міжнародних фінансів

РОЛЬ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ»

Глобалізація світової економіки, складової частиною якої є
фінансова глобалізація і наслідком якої є сучасні фінансові кри-
зи; складність сучасного світу, де діють різні національні валюти
та правила валютного регулювання , різні валютні і політичні си-
стеми потребує від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
таких знань як визначення вартості іноземної валюти, вміння
аналізувати платіжний баланс країни та робити відповідні виснов-
ки щодо її фінансового стану і характеру фінансових операцій,
визначати сучасні тенденції розвитку сегментів світового фінан-
сового ринку, давати оцінку процесам , що відбуваються у світо-
вому фінансовому середовищі. Ось чому міжнародні фінанси по-
сідають особливе місце у системі сучасного міжнародного
бізнесу, а «Міжнародні фінанси» — одна з важливих дисциплін
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підготовки фахівців спеціальності «Міжнародна економіка та ме-
неджмент». «Міжнародні фінанси» — це дисципліна бакалаврсь-
кого рівня, як вивчається на 4 курсі, коли формування студентів
як фахівців майже завершується. Одним із сучасних методів, що
застосовується при вивченні названої дисципліни є використання
тренінгових технологій. За даною дисципліною розроблений тре-
нінг на тему «Фінансова і монетарна політика Європейського ва-
лютного і економічного союзу. Країни-учасниці євро-зони і ви-
конання ними критеріїв конвергенції», який дозволяє формувати
певні професійні компетенції у студентів на бакалаврському рівні
і формує певні ділові навички економіста-міжнародника. Основ-
на мета даного тренінгу полягає в аналізі фінансово-економіч-
ного розвитку країн на момент входження до євро-зони і сьогод-
ні. Кожен студент має уяснити позитивні і негативні моменти да-
ного процесу та на макрорівні дату власну оцінку процесам, що
відбувались і відбуваються у країнах, що ввійшли до Європейсь-
кого економічного і валютного союзу та запропонувати подальші
шляхи економічного розвитку для власної країни. Це дозволяє
сформувати у студента не тільки якості фахівця, але вміння фор-
мувати свою власну громадську позицію, яка має позитивно
вплинути на розвиток національної економіки, на вміння захища-
ти і відстоювати національні економічні інтереси.

Тренінг проводиться за класичною схемою. Студенти поділя-
ються на групи за бажанням (до складу групи входять 3—4 сту-
денти). Кожна група самостійно вибирає собі країну, яка є учас-
ницею Європейського економічного і валютного союзу і одини-
цею розрахунку якої є «євро», та аналізує фінансово-економічний
стан країни за запропонованими питаннями: 1) загальна характе-
ристика фінансового і економічного розвитку країни в момент
входження до Європейського економічного і валютного союзу та
причини її входження; 2) виконання країною критеріїв конверген-
ції на момент входження до євро-зони та їх сучасний стан;
3) наслідки для країни її входження до євро-зони: сучасна моне-
тарна політика, фіскальна політика, розвиток фінансової системи
(фінансових ринків) країни. Результатом роботи є виступ кожної
групи перед аудиторією і загальний звіт, у підготовки якого при-
ймає участь кожний учасник групи.

Використання тренінгових технологій дозволяє опанувати до-
датковими джерелами отримання інформації, яка більш деталь-
ніше розкриває питання теми дисципліни; формує вміння вибра-
ти з існуючого матеріалу тільки необхідні дані; проаналізувати
інформацію та зробити певні висновки. Також сприяє розвитку
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навичок працювати в команді та одночасно висловлювати свою
думку і відстоювати свої позиції. Пошук матеріалу для тренінгу
формує у студентів вміння самостійного навчання, яке йому зна-
добиться у ході підвищення своєї професійної кваліфікації вже
під час роботи; навички чітко відповідати на поставленні йому
запитання; здатність ефективно вирішувати проблеми. Крім того,
тренінг надає можливість ширшого спілкування викладача зі сту-
дентами, надає можливість більш широко студенту розкрити свої
здібності.

Взагалі, на наш погляд, основна мета застосування тренінго-
вих технологій під час опанування будь-якої дисципліни — це
сприяння формуванню студента як висококваліфікованого фахів-
ця, який має оволодіти професійними компетенціями, що знадоб-
ляться йому під час роботи, незалежно від виконуючих функцій.

Ніколенко А. П., канд. філол. наук, доц.,
кафедра іноземних мов

ПІДГОТОВКА З ІНОЗЕМНИХ МОВ
ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Проблема професійної підготовки студентів економічних спе-
ціальностей сьогодні тісно пов’язана з вирішенням багатьох пи-
тань, одне з чільних місць серед яких посідає проблема ґрунто-
вної підготовки з іноземних мов, і, особливо, з англійської мови,
яка набула статусу засобу міжнародної комунікації.

Особливості функціонування мови як засобу спілкування ви-
значаються потребами людського колективу на певному етапі іс-
торичного розвитку. Характерною ознакою сьогодення є глобалі-
зація, що пов’язана з поширенням усіх сфер людських контактів
за межі окремої країни — на світовий рівень. Глобалізація люд-
ських відносин, розвиток міжкультурних зв’язків, стали голов-
ним чинником, що визначив особливу актуальність іншомовної
комунікативної компетенції як необхідної передумови для реалі-
зації цих зв’язків.

Вищезазначене є головною причиною суттєвого підвищення
вимог до фахівців на сучасному ринку праці: вимог як до суто


