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кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу роз-
почата науково-дослідна робота по дослідженню потенціалу під-
приємств різних галузей та розробленню рейтингової оцінки на-
дійності кредитних спілок та страхових компаній, до чого
проявили інтерес газета «Україна БізнесРевю» і професійні
об’єднання, в якій активну участь приймають студенти обліково-
го факультету та факультету міжнародної економіки та менедж-
менту.

Участь студентів у науково-дослідних гуртках має бути вклю-
чена у навчальні плани і включатисяу вибіркову складову. Поді-
бна форма наукової роботи має проводитись на старших курсах і
може слугувати основою при написанні дипломних робіт.

Семениченко Ю. К., канд. екон. наук, доцент,
докторант кафедри обліку в кредитних і

бюджетних установах та економічного аналізу

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОГО
ПРОЦЕСУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

ЯК СКЛАДОВА ПЛАНІВ ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ

Науково-дослідна робота кафедри обліку в кредитних і бю-
джетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана» полягає в розбудові теоретико-методичних,
методологічних та організаційних аспектів аналізу діяльності ба-
нків. Серед досліджень кафедри є роботи, які присвячені вивчен-
ню технології аналітичного процесу в банках України. Зазначи-
мо, що визначення технологічного аспекту аналізу являється
науковою проблемою в тій частині, яка відноситься до віднесен-
ня технології до питань визначеної кафедрою спеціальності. В
широкому сенсі технологією в управлінні є спосіб досягнення
мети від моменту її визначення до отримання результату в будь-
якій конкретній формі і передачі цього результату споживачу.
Задачею управління є пошук ефективної технології досягнення
мети. Технологію аналітичного процесу необхідно розглядати у
вузькому сенсі.
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Треба зазначити, що технологія аналізу відрізняється від
технології виробництва або надання послуг. У вузькому сенсі
технологія виробництва або надання послуг — це комплекс
наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці,
наборах факторів виробництва, способів їх з’єднання для ство-
рення продукту або послуги, що відповідають визначеним ви-
могам. Рівень технології визначається галуззю та долею виро-
бника на ринку того чи іншого товару (послуги). Так як
економічний аналіз представляє собою структурований процес
дослідження економічних явищ, в тому числі в банківській
сфері, і оцінки їх чутливості до змін факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища і управлінського впливу, то техно-
логію аналітичного процесу треба розглядати як комплекс
ефективних методів побудови та організації процесу дослі-
дження явищ в банківській сфері діяльності.

Технологія аналітичного процесу багато в чому подібна до
інформаційної технології. В загальному плані технологію ана-
літичного процесу можна розглядати як комплекс взаємо-
пов’язаних наукових та технологічних знань, направлених на
створення ефективної організації праці банківських працівни-
ків, зайнятих збором, обробкою та передачею аналітичної ін-
формації; технічного забезпечення, а також методів організації
і взаємодії з людьми, обладнанням, їх практичного викорис-
тання в аналізі; зв’язані з цим усім соціальні та економічні
проблеми. Побудова технології аналітичного процесу вимагає
складної підготовки, значних початкових витрат та наукоміст-
ської техніки, комп’ютерних аналітичних програм. Раціональ-
но побудовані технології аналізу сприяють підвищенню ефек-
тивності діяльності банківської установи, мають системний
характер, прискорюють інноваційний процес, дозволяючи про-
стіше та швидше оброблювати масиви інформації. Банки
України повинні спиратися на досвід науковців в сфері банків-
ського менеджменту та аналізу розвинутих країн, зокрема
США, Німеччини та Японії, сучасні системи управління бан-
ками яких орієнтуються на творчі технології третього (вищого)
рівня. Вони охоплюють повний інформаційний цикл — виро-
бітку інформації (нових знань), обробку, їх передачу, викорис-
тання для удосконалення ведення банківської діяльності та до-
сягнення нових вищих цілей (вироблення ефективної стратегії
ведення банківського бізнесу).

Технологія аналітичного процесу в банках в основному вклю-
чає етапи аналізу діяльності банку. Дослідження науковців кафе-
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дри включає розгляд різних напрямів аналізу діяльності банку:
комплексного аналізу діяльності, фінансового аналізу та систем-
ного аналізу. Технологія аналітичного процесу потребує такої ор-
ганізації, яка б забезпечувала реалізацію етапів аналізу відповід-
но до вимог банківського менеджменту.

Семеняка А. А., ассистент
 кафедри обліку підприємницької діяльності

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

Впровадження інноваційних технологій в освітній процес
сприятиме підготовці якісно нових спеціалістів — стратегічно
мислячих фахівців найвищого ґатунку. Навчальному процесу
треба надати продуктивний, творчий та пошуковий характер.

Основним шляхом впровадження сучасних інновацій у на-
вчання є пошуки можливостей поєднання традиційних методів
проведення навчального процесу з новими методами його інтен-
сифікації та активізації.

У цих умовах зростають вимоги до підготовки фахівців з еко-
номічних спеціальностей, у тому числі і спеціалістів з обліку та
аудиту, які повинні вміти за допомогою спеціальних методів і
прийомів оперативно підготувати, проаналізувати та інтерпрету-
вати інформацію, необхідну для прийняття ефективних управлін-
ських рішень. У зв’язку з цим дисципліна «Управлінський облік»
посідає визначне місце у фаховій підготовці бакалаврів спеціаль-
ності «Облік і аудит».

На сьогоднішній день більшість практичних занять з дисцип-
ліни «Управлінський облік» проводиться з урахуванням інфор-
мації про необхідність критичного мислення про вирішення по-
ставлених задач та прийманню відповідальних рішень.

Широкого застосування набуває використання на практичних
заняттях з дисципліни «Управлінський облік» інформаційно-




