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ТРЕНІНГ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ:
РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ

Актуальність. Тренінг є необхідним форматом проведення
занять по вивченню економічних дисциплін через можливість
моделювання практичних ситуацій у навчальному процесі. Адап-
тація студентів до середовища практичної діяльності після пра-
цевлаштування буде більш легкою, а досягнення успішних ре-
зультатів у професійній діяльності буде більш стрімким, якщо
студент уже матиме певні ділові компетенції. Такі компетенції
можуть бути сформовані вже під час навчання за допомогою
використання тренінгових технологій. І завданнями викладачів
при цьому є максимальне врахування всіх важелів впливу на
рівень компетенцій майбутнього фахівця при створенні концепції
тренінгу.
Постановка завдання. Визначення основних напрямів фор-

мування особистості майбутнього фахівця та ідентифікація необ-
хідних для цього компетенцій є важливим при розробці концепції
тренінгового заняття (типів завдань, методів і прийомів навчання,
змістовного наповнення).
Результати дослідження. Тренінги в економічній освіті

мають своїм предметом досвід і поведінковий ресурс, а також
сприяють формуванню складових професійної компетентності
майбутнього фахівця з економіки [1, с. 18]. У свою чергу, компе-
тентність сучасного економіста є сукупністю наступних скла-
дових: професійної, соціальної, особистісної та методичної. Кож-
на із них є невід’ємною складовою особистості майбутнього
фахівця, зокрема сформульовано і доповнено авторами на основі
[1, с. 18, 73, 81]:
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професійна компетентність — являє собою сукупність теоре-
тичних знань і навичок щодо їх практичного застосування, забез-
печується виконанням завдань теоретичного характеру із викори-
станням методів активізації сприйняття змісту (лекції, пре-
зентації, дискусії тощо) та методів активізації пошуку ідей (ана-
ліз кейсів, SWOT-аналіз, методи вирішення проблем на основі
стимулювання творчої активності та прийняття колективних рі-
шень, симуляції тощо);

соціальна компетентність — проявляється через здатність
студентів до ефективної взаємодії та конструктивного спілкуван-
ня, формується шляхом участі студентів у спільних проектах із
використанням методів активізації взаємодії (робота малих груп,
дискусії, рольові ігри, міні-конференції, бізнес-симуляції тощо);

особистісна компетентність — виражена у самоідентифікації
особистості, адекватній самооцінці, прагненні до саморозвитку та
самонавчання, умінні приймати рішення та брати на себе відпо-
відальність за них; формується як у ході спільної роботи студен-
тів, так і при виконанні індивідуальних завдань, із використанням
методів активізації індивідуальної роботи та презентації (індиві-
дуальні звіти, виступи на міні-конференціях із презентацією ре-
зультатів дослідження тощо);

методична компетентність — представляє собою здатність са-
мостійно розв’язувати проблеми, уміння орієнтуватися в інфор-
маційному просторі та правильно використовувати інформацію,
можливість комплексно та системно підходити до розв’язання
проблемних ситуацій на підприємстві, уміння ефективно органі-
зовувати роботу; формується шляхом активізації аналітичної ро-
боти студентів і в процесі прийняття рішень щодо розв’язання
виявлених проблем.

Тобто, при закінченні університету, студент уже як потен-
ційно готовий економіст-фахівець має оволодіти всім необхідним
набором потрібних компетенцій, щоб реалізувати свої знання та
особистісні навички на практиці. Чи повинен кожен окремий
тренінг охоплювати все коло можливих компетенцій, чи має бути
спрямований лише на певні навички та можливості? Згадаємо
слова відомого іспанського філософа Бальтасара Грасіана: «Біда
людей універсальних та вчених полягає в тому, що намагаючись
пізнати одночасно все, вони врешті-решт не знають нічого».

На нашу думку, викладач, готуючись до проведення тренін-
гу має чітко сформувати ціль та очікувані результати, а також той
набір і рівень компетенцій, на який буде спрямоване тренінгові
заняття.
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Наведемо приклади, які будуть слугувати джерелом прак-
тичного пізнання предмету нашого дослідження. При викладанні
таких дисциплін, як «Стратегія підприємства», «Мікроекономі-
ка», «Основи управлінського консультування», «Лідерство та парт-
нерства в бізнесі», «Тренінг-курс з формування та використання
інформаційно-аналітичної бази підприємства в системі 1С:УНФ»
ми використовуємо на практичних заняттях різні форми тре-
нінгів.

Наприклад, кейс-метод, який є невід’ємною складовою про-
ведення кожного заняття предмета «Стратегія підприємства», не
просто ілюструє практичний приклад, який відповідає темі за-
няття, а дає змогу студентам робити аналогії, вступати у дис-
кусію, застосовувати методики стратегічного аналізу та аналізу
середовища функціонування підприємства, робити висновки та
прогнозувати подальший розвиток підприємства, обґрунтовувати
пропозиції. У результаті формується методична та професійна
компетентність студентів.

На заняттях з курсу «Основи управлінського консульту-
вання» студенти створюють у групах консалтингову компанію,
намагаючись втілити всі знання та рекомендації, отримані під час
занять, а також підготувати консалтингові пропозиції для клієн-
та, зробити необхідні розрахунки та висновки. У даному випадку,
окрім формування професійної компетентності, тренінг розвиває
особистісну та показує, наскільки ефективно студенти здатні
взаємодіяти один з одним, працюючи у групах.

Участь у роботі малих груп, підготовка та презентація ре-
зультатів дослідження на міні-конференції, активне навчання у
ході рольової гри та інші методи активізації роботи студентів у
формі тренінгу під час вивчення дисципліни «Лідерство та парт-
нерства в бізнесі», а також робота студентів із використанням
сучасної інформаційної системи 1С:УНФ при вивченні курсу
«Тренінг-курс з формування та використання інформаційно-ана-
літичної бази підприємства в системі 1С:УНФ» також сприяють
формуванню особистості майбутніх фахівців з економіки під-
приємства.
Висновки. Звісно, залежно від суб’єктивних та об’єктивних

чинників рівень підготовки фахівців не буде однаковим. Але
наша задача, як викладачів, намагатися сформувати та розвинути
у студентів той набір компетенцій, які будуть для них найбільш
корисними у подальший самореалізації. І тренінгові технології в
цьому розумінні є одним з найбільш доступних, цікавих і твор-
чих засобів подачі інформації зі сторони викладача, який реалі-



24

зується у всьому різномаітті форм: будь-то симуляція, кейс-
метод, робота у малих групах чи ділові гра.
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ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ

ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Актуальність питань удосконалення системи вищої освіти
зумовлена багатьма обставинами, серед яких особливо можна
виділити зростання безробіття серед випускників. У доповіді
Міжнародної конфедерації праці 2012 року зазначено, що кожен
четвертий з десяти безробітних — молодь, а ймовірність безро-
біття серед молоді втричі вища, ніж серед дорослого населення.
Впродовж 90-х років рівень безробіття серед молоді не переви-
щував 11 %, а з 2008 по 2009 рік безробіття збільшилось з 11,9 %
до 12,8 %, а це — найбільший річний приріст за останні 20 років.
[1]. Зростання безробіття серед молоді з вищою освітою нівелює
поширену думку про те, що вища професійна освіта забезпечує
підвищення продуктивності праці та розширює можливості праце-
влаштування. Серед причин такого становища можна назвати не
лише невідповідність між попитом та пропозицією на ринку
праці, завищеними очікуваннями випускників щодо отриманої
кваліфікації, а й зниження якості вищої освіти [2]. Саме тому до-
цільним є звернення до вивчення можливостей такого інтерак-
тивного методу навчання, як тренінг, оскільки інтерактивні ме-
тоди дозволить вирішити багато проблем освітнього характеру.
Постановка завдання. Тренінг як один з видів навчальної діяль-

ності набув бурхливого розвитку останнім часом у нашій країні.
Тренінги для практичних працівників сучасних підприємств та
організацій потрібні для підвищення власної ефективності та




