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ня чинного законодавства, систематизації переліків первинних
документів, облікових регістрів та статей фінансових звітів за
кожною операцією. Розподіл завдань у межах підгруп і їх вирі-
шення студенти здійснюють самостійно. На аудиторному занятті
студенти кожної підгрупи роблять презентацію результатів міні-
тренінгу.

Інноваційні технології навчального процесу за дисципліною
«Організація обліку»(дистанційне навчання, активні методи
практично-орієнтованого навчання, застосування мультимедіа
для розкриття теоретичного матеріалу на лекціях), що викорис-
товуються в процесі підготовки фахівців магістерського рівня за
програмою «Облік і аудит в управлінні банками», сприяють фор-
муванню конкурентоспроможних спеціалістів, які володіють ши-
роким діапазоном сучасних знань і здатністю адаптуватися до
змін в інформаційному полі, що супроводжують реформування
облікової системи у вітчизняних банках.

Ларікова Т. В., асистент
кафедри обліку в кредитних

і бюджетних установах та економічного аналізу

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ
«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

У практиці професійної підготовки спеціалістів різних галу-
зей, усе активніше використовуються інноваційні технології на-
вчання. Вітчизняні дослідники і практики, які займаються питан-
нями професійної підготовки майбутніх спеціалістів з еконо-
мічної сфери, останнім часом успішно запроваджують інновацій-
ні технології та їх елементи в навчальний процес.

Серед інноваційних технологій викладання можна виділити
впровадження тренінгових технологій у навчальний процес. Під
тренінговими технологіями розуміють створення системи тренін-
гів за спеціальністю, які проводяться поряд зі спеціальною про-
фесійною підготовкою і де також відображені основні проблеми
та питання з навчальної дисципліни.
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Тренінг — це запланований процес модифікації ставлення,
знання та поведінкових навичок студентів, для досягнення ефек-
тивного виконання завдань в окремих видах діяльності або галу-
зі. У навчальному процесі тренінги спрямовані на розвиток здіб-
ностей індивіда та задоволення поточних і майбутніх потреб
студента.

Застосування тренінгових технологій у практиці кафедри об-
ліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
чітко скоординовані для того, щоб отримані навички прикладно-
го характеру, наприклад, аналізу фінансового стану підприємст-
ва, могли бути використані в реальній роботі фінансового аналі-
тика.

Для проведення тренінгу з дисципліни «Економічний аналіз»
під назвою «Аналіз фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства» можна виділити кілька етапів:

І. Підготовчий. Кожна навчальна група студенів розбивається
на п’ять підгруп (по 5—6 осіб) і обирає будь-яке підприємство
для виконання тренінгу, на сайті: http://smida.gov.ua;

ІІ. Основний. Студенти проводять аналіз фінансово-
господарської діяльності підприємства за такими напрямами: зо-
внішній аналіз (SWOТ-аналіз, SPACE-аналіз, PEST-аналіз, BCG-
аналіз); аналіз фінансової звітності (аналіз фінансового стану,
аналіз ділової активності, аналіз та оцінка фінансової стійкості,
аналіз рентабельності, аналіз грошових потоків); управлінський
аналіз (аналіз собівартості, аналіз якості, аналіз асортименту про-
дукції (АВС-аналіз, матриця Марконі).

ІІІ. Заключний. Презентація тренінгу із використанням про-
грами Power Point для оприлюднення результатів аналізу, підби-
вання підсумків, формування висновків та надання пропозицій
щодо покращення діяльності підприємства в сучасних умовах го-
сподарювання

Тренінг передбачає, що кожен учасник групи має продемонс-
трувати вміння самостійно виконувати практичні дії. Для цього
потрібно виділити додатковий час, окреме заняття та необхідне
обладнання.

При застосуванні тренінгових технологій у вивченні дисцип-
ліни «Економічний аналіз» студенти будуть уміти здійснювати
комплексний аналіз діяльність підприємства, формувати необ-
хідну аналітичну інформацію для зовнішніх і внутрішніх корис-
тувачів, що дозволить керівникам підприємства приймати управ-
лінські стратегічні рішення, а аналітикам отримувати достойну
заробітну плату.




