
Щодо видової структури закордонних відряджень фахівців і 
студентів КНЕУ, слід зазначити, що впродовж 2003—2005 рр. 
найбільш пріоритетними напрямками роботи були:  

— опанування студентами часткового курсу навчання — 
48,4 %, 44,6 %, 44,3 % (відповідно 2003, 2004, 2005 рр.);  

— участь у конференціях, з’їздах і т. ін. — 29,7 %, 26,9 %, 
22,8 % (відповідно 2003, 2004, 2005 рр.); 

— наукове стажування — 5,5 %, 3,8 %, 9,4 % (відповідно 2003, 
2004, 2005 рр.); 

— мовні курси — 12,1 %, 7,4 %, 6,7 % (відповідно 2003, 2004, 
2005 рр.). 
Як видно з видової структури закордонних відряджень КНЕУ, за 

останні роки більше уваги приділялося теоретичній складовій стажу-
вання фахівців і студентів. Дані про практичну складову стажування 
на сьогодні на жаль відсутні. А саме практика господарювання най-
більш приваблює майбутніх фахівців. У навчальному процесі ВНЗ в 
кожному курсі передбачено висвітлення зарубіжного досвіду госпо-
дарювання. Тому саме ознайомлення вочевидь з механізмами діяль-
ності динамічних компаній не тільки вітчизняних, а й закордонних 
може суттєво вплинути на рівень підготовки фахівця, сформувати у 
нього уявлення про успішне ведення бізнесу, про економічну культу-
ру підприємництва та крос-культурні особливості співпраці. 

Підсумовуючи все сказане слід наголосити на тому, що для під-
вищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців необхідно: 

— студентам забезпечити доступ до можливості отримання 
освіти і практичної підготовки, а також до відповідних супутніх 
послуг у провідних академічних установах та успішних компані-
ях України та світу;  

— викладачам, дослідникам і адміністративному персоналові за-
безпечити визнання й зарахування часу, який витрачений на прова-
дження досліджень, викладання і стажування в зарубіжних країнах. 

 
 

Г. О. Сабадош, канд. екон. наук, доц., 
кафедра макроекономіки і державного управління 

 
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГІВ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ» 
 
Ринкова трансформація економіки України спрямована на 

створення умов самовираження і самореалізації людини, що мо-
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жливо шляхом корінних перетворювань у соціально-трудовій 
сфері. 

Сьогодні в Україні є актуальною проблема підготовки високо-
кваліфікованих фахівців для державних установ. Навчання управ-
лінню в значній мірі відрізняється від існуючих процесів передачі 
знань у традиційних областях природних і гуманітарних наук. До 
методів, які дозволяють реалізувати концепцію навчання управ-
лінню в умовах занять в аудиторії, відносяться тренінги. 

Головна ідея цього методу полягає у тому, що навчання 
управлінню базується на думці про те, що управління — це біль-
ше навички і уміння, чим просто знання. Розвиток цих якостей 
досягається через моделювання певних дій.  

Розглянемо деякі напрямки більш ефективного використання 
тренінгів у навчальному процесі підготовки фахівців для держав-
них установ: 

— наголос на корисності та практичності — можливо через 
справжні дослідження та реальні проекти; 

— увага до відповідності затрат учасників тим результатам, 
які вони отримують; 

— конкуренція традиційному викладанню з боку навчання із 
залученням сучасних технологій та Інтернету; 

— зростаючий акцент на «активне навчання» (поняття, яке 
включає широкий спектр взаємодії викладача із студентом: від 
обговорення ситуаційних вправ в аудиторії до інтерактивного на-
вчання через Інтернет); 

— нетрадиційні програми навчання (дистанційне навчання та 
навчання через Інтернет) стають звичайним компонентом освіти. 

Управлінська дія тим ефективніша, чим глибше вона ґрунту-
ється на вивченні реальних фактів, що впливають на відносини 
людей у процесі досягнення поставленої мети. Тому всебічне і 
своєчасне інформаційне забезпечення є одним з найважливіших 
чинників ефективності менеджменту. 

Навчаючись управлінню за допомогою тренінгів студенти 
можуть поліпшити своє розуміння процесів, які відбуваються в 
Україні, розвинути навички логічного мислення, пошуку відповід-
ної інформації, аналізу і оцінки фактів і розробок альтернатив, 
необхідних для рішення проблем.  

Робота над конкретною ситуацією під час використання тре-
нінгів надає наступні можливості:  

1. бачити певну проблему очима спеціаліста;  
2. більш точно зрозуміти основні концепції управління;  
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3. осмислити проблеми, факти, звірити своє рішення з інши-
ми, обмінятися з ними досвідом;  

4. розвинути свої комунікативні навички і уміння;  
5. навчитися захищати свою позицію;  
6. зіставити різні підходи і виробити в них деяку типологію.  
Метою тренінгу є набуття студентами певного рівня профе-

сійної компетентності шляхом освоєння теоретичних засад дер-
жавного регулювання економікою та формування практичних 
умінь та навичок аналізу та розрахунків, прийняття та виконання 
управлінських рішень, а також досвіду групової роботи.  

Таким чином, застосування тренінгів у підготовці фахівців зі 
спеціальності «Менеджмент державних установ» є важливим ін-
струментом у роботі викладачів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ  

ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ  
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Підвищення ефективності практичної підготовки магістрів пе-

редбачає активізацію процесу навчання, посилення прикладного 
характеру навчальних дисциплін без зниження якості теоретич-
ної підготовки студентів. Для цього необхідно частіше застосува-
ти інноваційні методи викладання у вигляді практичного тренін-
гу, що моделює діяльність реальної організації. 
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