
Достовірність отриманих результатів перевірялась безпосеред-
ньо учасниками тренінгу, оскільки побудова кожного наступного 
рахунку базувалась на обчисленні балансуючої статті попере-
днього рахунку. Це дозволило реалізувати магістрами функцію 
не тільки спостереження, а й управління та контролю власного 
процесу навчання.  

Використання таких інноваційних методів навчання сьогодні 
допоможе активізувати навчальний процес, сприятиме збагачен-
ню форм викладання, посилить практичну складову навчального 
процесу та в кінцевому рахунку підвищить компетентність май-
бутніх управлінців національної економіки. 

 
Т. В. Мусієць, канд. екон. наук, доц., 

 кафедра міжнародних фінансів,  
 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
СТУДЕНТІВ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ  
ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 
Одним із важливих завдань, що стоїть перед вищими навчаль-

ними закладами України, є удосконалення практичної підготовки 
студентів, що має сприяти підвищенню їх конкурентоспромож-
ності. Конкурентоспроможність випускників вищих навчальних 
закладів сьогодні обумовлюється якістю отриманих знань і вмін-
ням поєднувати дані знання із сучасними вимогами підприємств 
до спеціалістів. Заклади вищої освіти мають адаптуватися до но-
вих потреб, до запитів суспільства і до необхідності розвитку на-
укових знань і здобуття практичних навичок. 

Національна вища школа відрізняється належним рівнем тео-
ретичної підготовки і, на жаль, недостатнім ще рівнем форму-
вання практичних навичок, необхідних у майбутній професійній 
діяльності. Тому важливим завданням перед вищою освітою сто-
їть гармонійне поєднання фундаментальних знань з професійно-
практичною підготовкою. 

Рішення цього питання поєднує, на наш погляд, у собі кілька 
складових. 

По-перше, удосконалення практичної підготовки студентів пе-
редбачає проведення практично-семінарських занять у вигляді 
створення малих груп, організації дискусій, презентацій, дидактич-
них ігор, інсценізації, проведенні мозкових атак, аналізу конкретних 
ситуацій Особливу увагу заслуговує упровадження у навчальний 
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процес тренінгових технологій, зокрема проведення тренінгу у ма-
гістрантів, який об’єднує дисципліни обраної магістерської програ-
ми. Дуже важливо проводити такі тренінги із запрошенням фахівців 
певних установ, в яких студенти проходять виробничу і переддип-
ломну практику. Такий досвід існує на магістерській програмі 
«Міжнародний інвестиційний менеджмент». Організація тренінгів 
за участю представників виробництва сприяє зацікавленості в них 
студентів. Присутність фахівців з установ бази практики дозволяє 
студентам перевірити свої професійні знання і практичні навички, 
отримані у процесі навчання і проходження практики, бо тренінги 
на магістерській програмі мають суто практичний характер і розро-
бляються за участю представників підприємництва. 

По-друге, має бути організований відповідний вибір баз прак-
тики для майбутнього фахівця високої кваліфікації. При прохо-
дженні виробничої і переддипломної практики студент, в першу 
чергу, має бути сам зацікавлений в отриманні максимальних 
знань, які йому знадобляться у подальшій практичній діяльності і 
що сприятиме підвищенню його власної конкурентоспроможно- 
сті. Крім того, індивідуальні завдання, які отримує студент з дис-
циплін обраної магістерської програми мають спрямувати студен-
та на удосконалення своєї професійної кваліфікації. 

По-третє, важливу роль в удосконаленні практичної підготовки 
студентів має відігравати і практична підготовка викладача. Ста-
жування викладачів певний період на підприємствах і в установах 
надасть можливість поєднати фундаментальні знання з практич-
ними і розробити різноманітні навчальні комплекти для проведен-
ня імітаційних методів навчання, що сприятиме забезпеченню від-
повідної якості професійно-практичної підготовки студентів.  

Крім того, для викладачів необхідно організовувати зустрічі за 
участю представників різних галузей підприємництва, які змогли 
б зорієнтувати на вимоги до сучасних фахівців, що сприятиме 
покращенню викладацької діяльності. 

По-четверте, важливе місце у професійній підготовки студен-
тів має участь у міжнародних спеціалізованих виставках, конфе-
ренціях, ярмарках. Це сприятиме формуванню комунікативного 
уміння, отриманню навичок прийняття професійних рішень, роз-
витку менеджерських здібностей. 

По-п’яте, важливу роль у підвищенні конкурентоспроможності 
студентів вищих навчальних закладів має відігравати зацікавле-
ність роботодавців у підвищенні професійної підготовки майбут-
ніх фахівців. Ця зацікавленість має реалізуватися через тісний кон-
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такт з навчальними установами шляхом організації відповідної ба-
зи практики для студентів, прямого спілкування зі студентами. 

Всі вище перераховані заходи, на нашу думку, мають сприяти 
творчому застосуванню студентами набутих знань у практичній 
діяльності, що стане запорукою забезпечення якості економічної 
освіти і зробить наших випускників конкурентоспроможнішими 
на ринку праці. 

 
О. Ю. Ничипорук, канд. екон. наук, доц., 

кафедра економіки агропромислових формувань 
 
 
ПОСИЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Сучасний навчальний план дає можливість студенту само-

стійно обирати частину дисциплін згідно з його уподобаннями та 
перспективами працевлаштування. Вибираючи ту чи іншу дис-
ципліну студент має на меті отримати певну суму теоретичних 
знань та практичних навичок у певній вузькій предметній облас-
ті. Тому програма курсу вибіркових дисциплін повинна відпові-
дати цій меті. 

Однією з таких вибіркових дисциплін на спеціальності «Бух-
галтерський облік» є «Бізнес-планування» (як і на багатьох інших 
спеціальностях). Студенти-обліковці усвідомлюють, що на під-
приємствах, де відсутня планово-економічна служба, обов’язки 
по розробці бізнес-планів, техніко-економічного обґрунтування 
покладається, як правило, на бухгалтера. Тому дисципліна корис-
тується досить високою популярністю. 

Особливістю викладання дисципліни «Бізнес-планування» для 
студентів-бухгалтерів є те, що вони вже опанували більшістю дис-
циплін, знання з яких необхідні для розробки бізнес-плану (еко-
номіка підприємства, маркетинг, фінанси підприємств, податко-
вий облік), але не мають підготовки та навичок у галузі 
планування. Тому система викладання та поточно-модульного 
контролю по даній дисципліні направлена на те, щоб студент 
отримав необхідні теоретичні знання та обов’язково набув відпо-
відних практичних навичок. З цією метою програмою курсу пе-
редбачається, що кожен студент повинен розробити бізнес-план. 
Бізнес-плани розробляються студентами в умовах наближених до 
реальності: вони самостійно збирають весь обсяг необхідної ін-
формації, викладач лише консультує їх з питань можливих дже-
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