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Пропонований вашій увазі між предметний тренінг магістер-
ської програми «Управління міжнародним бізнесом»це початок
зміни технологій навчання. Велика частина визначених програ-
мою тренінгутехнологій крос-культурного менеджменту була
апробована на семінарських, практичних заняттях з нормативних
дисциплін, що викладаються в розрізі магістерської програми, в
наукових роботах аспірантів кафедри.

Управління — це практика, що вимагаєпоєднання великої долі
ремесла (досвіду) з певною частиною мистецтва (інтуїції) і ви-
значеним об’ємом науки (аналізу). Освіта, що приділяє перебі-
льшену увагу науці, приводить до артистичного стилю управлін-
ня. А бізнесу потрібні не випускники МВА, а управлінці. І
створити їх у навчальній аудиторії неможливо. Потрібно вбудо-
вувати ремесло і мистецтво управління в навчальний процес за
рахунок зміни вибору слухачів магістерських програм та методів
і технологій навчання.

Федірко О. А., доцент,
 кафедра міжнародної економіки

МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ НАВЧАННЯ

Засвоєння нормативних дисциплін та формування відповідних
компетенцій у студентів магістерської програми «Європейська
інтеграція» потребує не лише набуття певного обсягу знань, але й
розвитку комплексу вмінь та навичок їх практичного застосуван-
ня. Необхідність підвищення кваліфікації випускників вищих на-
вчальних закладів на робочому місці з метою приведення їх ком-
петенцій у відповідність до вимог роботодавців, які працюють в
умовах глобальної конкуренції, може бути значно зменшена за
рахунок упровадження у навчальний процес інноваційних техно-
логій, зокрема тренінгових занять, що базуються на інтенсивному
використанні активних методів.

Тренінг загальним обсягом 36 год. (1 кредит) проводиться піс-
ля засвоєння студентами у повному обсязі нормативних дисцип-
лін магістерського циклу (зокрема, «Управління міжнародною
конкурентоспроможністю») та після прослуховуваннялекційних
курсів зі спеціалізованих навчальних предметів («Європейська
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інтеграційна політика», «Європейські стратегії України»). Інши-
ми базовими навчальними предметами, на які спирається тренінг,
є дисципліни бакалаврського циклу «Європейська інтеграція»,
«Міжнародна економіка», «Міжнародна економічна діяльність
України», «Міжнародна торгівля».

Метою тренінгу є формування у магістрантів на основі реалі-
зації діяльнісного підходу до навчання комплексу вмінь, навичок
і фахових компетенцій щодо ідентифікації адекватних механізмів
реалізації національних економічних інтересів України, насампе-
ред у процесі євроінтеграції, а також комплекс аналітичних, твор-
чих та комунікаційних здібностей у студентів задля їх підготовки
до практичної діяльності за обраним фахом.

Суб’єктами, що розглядаються під час тренінгу, є: державні
органи влади (у частині регулювання міжнародної економічної
діяльності, розробки та реалізації національної зовнішньоеконо-
мічної політики, забезпечення умов економічного розвитку краї-
ни з урахуванням національних економічних інтересів); регіо-
нальні та специфічні регулятивно-управлінські органи; міжна-
родні економічні організації (урядові та неурядові); міжнародні
підприємства (корпорації, у т.ч. транснаціональні); підприємства
(організації), що здійснюють окремі види міжнародної економіч-
ної діяльності; індивідуальні (малі) організаційні форми ведення
міжнародного бізнесу, професійні асоціації (союзи, спілки) та
громадські організації; а об’єктами — процеси конвергенції та
реалізації національних економічних інтересів України та ЄС.

Основними завданнями тренінгу у контексті формування
професійних компетенцій студентів є насамперед формування
професійних компетенцій щодо застосування знань, отриманих
під час опанування нормативних дисциплін; розвиток творчих
ініціатив щодо практичного використання знань, умінь та нави-
чок, отриманих за період навчання в університеті; цільова конк-
ретизація професійно-особистісної мотивації у межах сфер і ви-
дів міжнародної економічної діяльності; орієнтація на очікувані
творчі та фінансово-матеріальні результати на стартовому етапі
майбутньої діяльності; вибудовування лінії поведінки у реально-
му середовищі, контроль над емоційним станом, виявлення проб-
лемних ситуацій та адекватне їх врегулювання; отримання нави-
чок формалізованого викладення і представлення своїх профе-
сійно-кар’єрних намірів, формування культури складання відпо-
відних офіційних документів за міжнародними стандартами.

В умовах обмеженої можливості використання досвіду учас-
ників (студенти стаціонару переважно не мають досвіду практич-
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ної діяльності, окрім проходження переддипломної практики) під
час тренінгу активно використовується поведінковий ресурс, сфор-
мований при теоретичному освоєнні нормативних та спеціальних
дисциплін магістерських програм.

Загальна логіка будови тренінгу полягає у тому, щоб від розу-
міння сутності категорії національних економічних інтересів, їх
видів та ієрархії (Розділ І. Засади формування та захисту націо-
нальних інтересів країни) через визначеннянаціональних інтере-
сів, основою яких є конкурентні переваги держави чи підпри-
ємств (Розділ ІІ. Ідентифікація конкурентних переваг та пріори-
тетних галузевих економічних інтересів суб’єктів міжнародних
економічних відносин) та шляхом уточнення завдань на базах
практики (Розділ ІІІ. Обґрунтування зв’язку бази практики з те-
мою дипломної роботи) перейти до імітації практичної ситуації
захисту інтересів суб’єктів в процесі європейської інтеграції
України (Розділ IV. Інструменти та механізми захисту національ-
них економічних інтересів в процесі євроінтеграції).

Ільницький Д. О., канд. екон. наук, доц.,
 кафедра міжнародної економіки

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ
НА МАГІСТЕРСЬКОМУ РІВНІ ОСВІТИ

Сучасна система освіти в Україні та в світі в цілому знахо-
диться під тиском змін, що викликані необхідністю пошуку від-
повідності між можливостями системи освіти та потребами рин-
ку праці, які в свою чергу постійно трансформуються завдяки
науково-технічному прогресу та, можливо головним чином, ак-
тивному поступу інформаційного суспільства. Необхідність змін
не викликає сумнівів, але при цьому необхідно спиратися, в пер-
шу чергу, на досягнутий еволюційним чином рівень розвитку си-
стеми освіти.

Наш університет спроможний досягати більшості вимог щодо
підготовки випускників, що висуває сучасний ринок праці Украї-


