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РОЛЬ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Докорінна трансформація економіки країни потребує фахівців
нової генерації, здатних мислити креативно та системно, опера-
тивно та адекватно реагувати на непередбачувані зміни в ринко-
вому середовищі, швидко пристосовуватись до мінливих вимог
бізнес-простору. Відповідно загострюється проблема підготовки
вищою школою таких фахівців, особливо у сфері економіки та
управління підприємствами. Тренінгові технології залишаються
одним sз найдієвiших інструментів вирішення поставленого зав-
дання.

Цінність сучасного фахівця з економіки підприємства полягає
в оволодінні практичними навиками та вміннями вчасно та аргу-
ментовано пропонувати обґрунтовані управлінські рішення та
ефективно їх реалізовувати. Проте формування таких компетент-
ностей у студентів вищих навчальних закладів економічного
спрямування практично неможливо без участі у навчальному
процесі представників бізнес-структур (підприємств різних сфер
діяльності, а також професійних асоціацій та консалтингових
фірм). Одним з інструментів, що дозволяє, у певній мірі, виріши-
ти цю проблему є використання у гавчальному процесі тренін-
гових технологій, зокрема на основі різноманітних бізнес-си-
муляцій.

Важливим аспектом впровадження тренінгових технологій у
навчальний процес є пошук ефективних організаційних форм ре-
алізації такої діяльності. У даному контексті, одним з найприваб-
ливіших форматів організації такої діяльності є створення факуль-
тетських навчально-тренінгових центрів (НТЦ). Дворічний до-
свід функціонування на факультеті економіки та управління по-
дібного структурного підрозділу засвідчує його високу ефектив-
ність. Сьогодні на базі НТЦ ЕУП реалізується низка тренінгових
заходів як для студентів факультету, так і для «зовнішніх клієн-
тів». Зокрема, для студентів спеціальності «Економіка підприєм-
ства» вперше організовано та проведено тренінг-курс із форму-
вання та використання інформаційно-аналітичної бази підпри-
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ємства у системі 1С:УНФ (144 год). У 2013 році успішно прове-
дено навчальний семінар-тренінг «Управління бізнес-процесами
підприємства в бізнес-симуляції «Sigam-market» з консолідацією
ключових показників в «1С:УНФ», за результатами якого було
сертифіковано 28 викладачів інших навчальних закладів України.
У 2014 році за ініціативою кафедри стратегії підприємств НТЦ
ЕУП реалізує новий проект у сфері популяризації економічного
фаху та виявлення перспективної молоді – всеукраїнський дистан-
ційний навчальний турнір «Стратегія фірми», що ґрунтується на
платформі бізнес-симуляції «Vial+».

Переконаний, що подальше активне застосування тренінго-
вих технологій у навчальних закладах дозволить наблизити на-
вчальний процес до потреб конкретних спеціальностей, дозво-
лить підвищити ефективність практичної підготовки студентів,
відкриє нові перспективи у професійній орієнтації молодого по-
коління.

О. М. Гребешкова,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ
УНІВЕРСТИТЕТУ З БІЗНЕС-СТРУКТУРАМИ

За умов знаннєвої економіки центром відтворення інтелекту-
ального потенціалу суспільства стає університет. Новий статус
університету в суспільстві та державі визначають два глобальних
завдання: 1) масова вища освіта задля загального інтелектуально-
го розвитку нації; 2) трансфер знань з метою скорішого та то-
тального поширення і впровадження інноваційних технологій
у різноманітних сферах діяльності. Задля успішного виконання
цих двох завдань університет у сучасних умовах має виконува-
ти роль інтегратора знань або інформаційного інтегратора сус-
пільства знань. Університет стає провідним учасником та ор-
ганізаційним посередником для кооперації освітніх і наукових
структур з виробництвом, культурними закладами, владними
структурами. Метою такого кооперування є об’єднання зусиль
для вирішення міждисциплінарних завдань освіти і науки, а




