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Наступною вимогою до молодого спеціаліста ставало знання і вміння організувати управлін-
ський і податковий облік із забезпеченням оптимального податкового навантаження та збере-
ження комерційної таємниці. Крім того, саме від бухгалтера очікують вміння дипломатично за-
лагоджувати питання трудових відносин з колективом.

Список може бути продовжений, але потрібно визнати, що в умовах гострої необхідності за-
безпечити конкурентоспроможність вищим навчальним закладам слід виходити із інтересів здо-
бувачів вищої освіти і результату, якого вони повинні досягнути, отримавши диплом про вищу
освіту. При розробці навчальних планів і програм, виборі спеціалізацій орієнтуватися необхідно
на ті компетенції, які дозволять випускнику отримати базові навики професійної та особистісної
адаптивності.

Зокрема, для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Облік і аудит» слід запровадити такі
позиції:

1) підвищити обсяг тренінгових курсів, забезпечивши їх ситуаційними завданнями із практи-
чної діяльності. Часто наголошується на доцільності запрошувати працівників практики. Проте
поспішати з цим слід обережно, оскільки навчити студента адаптації можна лише професійно
оперуючи методиками викладання. Теоретичні курси доцільно супроводжувати практичними
прикладами, що підвищить гнучкість здобувачів і вміння вирішувати проблемні ситуації зі змін-
ними вихідними;

2) включати до навчальних програм ті дисципліни, які відображають компетенції, сформовані
на запит роботодавців;

3) вводити додаткові тренінги, які б підвищували психологічну стійкість і вміння спілкуватися.
Робота бухгалтера супроводжується стресовими ситуаціями кількох рівнів. Запорукою успіху ви-
ступають навики гнучкого діалогу на основі емпатії та вміння не допустити розвиток конфлікту.

Орієнтація на потреби здобувачів вищої освіти забезпечить необхідну навчальному закладу
високу запитаність і здатність побудувати надійну систему фінансування з різними джерелами
надходжень.

Охотнікова О.М., к.ю.н.,
доцент кафедри конституційного

та адміністративного права

ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Прагнення України стати повноправним членом Європейської спільноти вимагає орієнтації
системи вищої освіти на підготовку фахівців із високим рівнем професійної компетентності,
конкурентоспроможних і мобільних на ринку праці.

Проблема підвищення якості освіти у студентів-юристів через призму студентоцентризму є,
безумовно, актуальною та такою, що потребує, в першу чергу, всебічного розвитку особистості
студента.

Саме особистісний підхід, на наш погляд, є найефективніший у царині студентоцентрованого
навчання. У якості нового парадигмального підходу, що може сприяти утворенню знаннєвих орієн-
тацій вищої освіти, підготовці цілісної, освіченої, духовно багатої, інтелектуально зрілої, відповіда-
льної особистості майбутнього юриста, здатної розкрити власну індивідуальність у процесі профе-
сійної самореалізації, у контексті Болонського процесу нами запропонований особистісний підхід.

Для цього, на наш погляд, потрібно відкинути колективістський підхід, де всі студенти рівні,
та поступово запроваджувати особистісний до кожного студента шляхом використання його різ-
номанітних елементів: спирання на зарубіжний досвід, практику, проведення аналогій з інших
галузей науки, введення факультативних курсів, пропонування альтернативних підходів до ви-
рішення стандартних задач і обов’язкове запровадження заохочення тих, хто приймає нестандар-
тні рішення складних юридичних ситуацій, що є дуже важливою складовою у формуванні студе-
нтоцентрованого навчання майбутніх юристів, оскільки саме вибір того чи того альтернативного
підходу до вирішення конкретної задачі виявляє загальні, спеціальні здібності юриста, його логі-
ку мислення, менталітет.

При цьому слід наголосити на тому, що спроби прийняття майбутніми юристами нестандарт-
них рішень у складних ситуаціях повинні заохочуватися викладачем, навіть коли рішення вияв-
ляється невдалим. Це мотивує студента до самостійного прийняття рішень та примушує до гли-
бшого аналізу своїх помилкових рішень. А також, що особливо важливо для майбутнього
юриста, краще прийняття та реалізація будь-якого рішення, чим неприйняття його та бездіяль-
ність взагалі.
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Такий особистісний підхід до кожного студента мотивує його самостійність у прийнятті рі-
шень і примушує глибше проаналізувати причини досягнення бажаного результату. Майбутній
юрист не повинен боятися прийняття та реалізації самостійних рішень, але завжди слід
пам’ятати, що від його рішення у більшості випадків залежить доля людей.

Такі ж професійні якості та творчу активність у студентів розвивають і інші зазначені елемен-
ти особистісного підходу: факультативні курси, практична діяльність,використання методів ана-
логій і порівняння з іншими країнами.

Кожний з цих елементів має свої особливості, але в одному вони єдині – в сприянні розвитку
особистості з високими професійними та діловими якостями майбутніх юристів.

Отже, наведений нами підхід не є, безумовно, єдиним і вичерпним. Кожний викладач може
використовувати різні методи та підходи для досягнення єдиної мети – забезпечення якості осві-
ти. Але саме особистісний підхід до студентів, на наш погляд, є головною складовою студенто-
центрованого навчання та виступає запорукою високої якості освіти майбутніх юристів.

Паєнтко Т.В., д.е.н.,
доцент, професор кафедри фінансів

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ФІНАНСОВОЇ ОСВІТИ

Забезпечення якості вищої освіти є одним з головних пріоритетів розвитку сучасного суспіль-
ства. Радикальні зміни, які зачепили українське суспільство на початку 90-х рр. тривають і сьо-
годні, не оминули вони і сферу вищої освіти, особливо фінансової. Початок 90-х рр. минулого
століття ознаменувався безпрецедентною економічною кризою, яка відобразилася і на подаль-
шому розвитку освіти. У той період відбувався бурхливий розвиток малого і середнього бізнесу,
який формував попит на фінансистів для цієї сфери. Необхідність розвитку фінансового сектору
стала підґрунтям для формування попиту на фахівців з фінансів для фінансових корпорацій. На
той час здобуття кваліфікації фінансиста давало можливість знайти роботу, тому багато фахівців
технічних і гуманітарних спеціальностей приймали рішення про зміну професії на користь фахі-
вця з фінансів. Внаслідок цього сформувався потужний попит на освітні послуги у сфері фінан-
сів. Як результат, вищу фінансову освіту стало можливо здобути не тільки у профільних вишах,
але і таких, які не мали відношення до економічного фаху, а також у численній мережі приватних
вищих закладах освіти, де якість підготовки фахівці була сумнівною. Фактично сформувалася ці-
ла індустрія з виробництва дипломів фахівців-фінансистів, що наразі негативно позначається як
на іміджі самих фахівців, так і на закладах, які їх готують.

Якість вищої фінансової освіти стала наріжним каменем сучасної парадигми реформування
освіти в Україні. Слід зауважити, що забезпечення якості вищої фінансової освіти передбачає не
тільки утримування певних щаблів у вітчизняних і зарубіжних рейтингах, але й створення інститу-
ціонального середовища для підготовки творчої особистості, яка матиме не тільки високий рівень
професійних компетентностей, але і постійне прагнення до самовдосконалення і саморозвитку.

Інституціональне середовище якості вищої фінансової освіти є сукупністю основоположних
юридичних, економічних і соціальних правил, які визначають рамки людської поведінки і утво-
рюють базис для підготовки фахівця-фінансиста. Принципами формування інституціонального
середовища мають стати:

1. Прозорість, яка забезпечує передбачуваність процесів забезпечення якості вищої фінансової
освіти. Дотримання цього принципу відбувається на основі взаємодії юридичних та економічних
інститутів, у результаті чого формується ефективна (направлена на підняття престижу вищої фі-
нансової освіти) і прозора система фінансового забезпечення освіти.

2. Об’єктивність, що передбачає незаангажованість системи вищої фінансової освіти. Досяг-
нення принципу об’єктивності передбачає забезпечення формування запитів на якість вищої фі-
нансової освіти знизу (від роботодавців), а не згори (від Міністерства освіти і науки України).
Також об’єктивність передбачає ліквідацію корупційної складової у процесі підготовки студен-
тів, а для цього треба мінімізувати фінансовий тиск на викладачів (що реалізується через гідну
заробітну плату, достойні умови праці та високі вимоги до професіоналізму та самовдосконален-
ня), а також відійти від постулату домінування кількості студентів над їх якістю.

3. Інтегрованість, яка забезпечується впізнаваністю навчального закладу, який здійснює під-
готовку фахівців-фінансистів, його інтернаціоналізацією (через мобільність студентів і кадрів),
впливовістю (що реалізується через нарощування авторитету у випускників і роботодавців).

Розбудова інституціонального середовища на зазначених принципах стане основою зростання
якості вищої фінансової освіти в Україні.




