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Ще однією важливою вимогою щодо підвищення якості на-
вчання є тісний зв’язок між викладачем, який читає лекції, і ви-
кладачем, який проводить семінарські і практичні заняття. Вони
повинні працювати як одна команда, дотримуватись певних ви-
мог і бути коректними у відносинах один до одного.

Бенч Л. Я., канд. екон. наук, доц., кафедра фінансів

СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»

Приєднання України до Болонського процесу вимагає змі-
нити підходи до системи вищої освіти згідно вимог європей-
ських країн. Болонський процес має для України не лише
просвітнє та пізнавальне значення, а є засобом набуття нових
ознак і формування системи високоякісних освітніх послуг. В
умовах інтеграції та глобалізації вища освіта вимагає постій-
ного поповнення новітніми матеріалами, запровадження су-
часних технологій навчання з високим рівнем інформатизації
навчального процесу.

Вивчення дисципліни «Фінанси» передбачає формування
базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей
функціонування фінансів на макро- і мікрорівнях як теорети-
чної основи фінансової політики і розвитку фінансової систе-
ми. Засвоєні теоретичні знання студенти повинні застосову-
вати для вирішення конкретних практичних ситуацій, що
дозволить сформувати необхідні професійні навички. Для ви-
рішення цього завдання пріоритетну роль має використання у
навчальному процесі активних методів навчання. При цьому
роль студента трансформується із пасивного слухача до акти-
вного учасника навчального процесу.

Для активізації навчальної діяльності при вивченні дисциплі-
ни «Фінанси» використовуються проблемні лекції, тренінги, під-
готовка доповідей, міні-лекцій, ділові ігри, участь у дискусійних
клубах та наукових конференціях.

Проведення проблемних лекцій дає змогу висвітлити теоре-
тичні засади фінансів і відобразити особливості функціонування
елементів фінансової системи на макро- і мікрорівнях, виявити
сучасні проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення. Лекції
з використанням інтерактивних технологій дозволяють підви-
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щити ефективність сприйняття та засвоєння матеріалу, забезпе-
чують розвиток аналітичного мислення, відображають зв’язок
теорії з практикою. Як підкреслює Г.О. Ковальчук, «знання ма-
ють засвоюватися не заради самого засвоєння або успішного
складання іспитів, а нести цілком визначену змістовну функцію,
яка обумовлює комплекс пізнавальних і професійних мотивів та
інтересів студентів» [1, с. 81].

Під час проведення семінарів-дискусій глибше розгляда-
ються питання, які обговорювалися на проблемних лекціях. За
рахунок використання активних методик навчання у студентів
формуються власні погляди на певну проблему та первинні на-
вички й уміння фахової діяльності. Використання ділових ігор
сприяє розумінню теоретичних положень, творчому викорис-
танню знань для вирішення професійних проблем, створенню
умов для активного обміну думками та поглядами. Ґрунтовне
вивчення теоретичних засад фінансової науки у поєднанні з
активними методами навчання дозволить студентам виявляти
проблеми державних і приватних фінансів, пропонувати ефек-
тивні шляхи їх вирішення.

Використання активних методик навчання дозволяє диференці-
ювати систему оцінювання, враховуючи особливості та здібності
кожного студента. Процес навчання розглядається як інтегратив-
ний, тобто який не фіксується за допомогою одного інструмента,
призначеного для оцінювання певного типу результатів. Сьогодні
викладачі американських університетів майже одностайно відмов-
ляються від традиційних форм оцінки знань студентів, зокрема ек-
заменів і стандартизованих підсумкових тестів, властивих так зва-
ному фіксувальному оцінюванню, на користь стратегій
кооперативного навчання [2, с. 14]. Це сприяє зміщенню пріоритету
оцінки на пріоритет навчання.

Отже, постійне вдосконалення методик навчання, що ґрунту-
ється на синтезі традицій та інновацій, є запорукою успішної те-
оретичної та практичної підготовки фахівців, конкурентних на
світовому ринку праці.
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