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ПЕРЕДМОВА

Економічна освіта залишається однією з найважливіших умов роз-
витку суспільства. Вона забезпечує формування професійних компе-
тентностей майбутніх фахівців в процесі підготовки їх до роботи у 
сфері підприємництва та бізнесу.

Реформування економіки країни, зміни в організаційній структурі 
підприємств, поява нових відносин між власниками, адміністрацією, 
працівниками, ускладнення технологій управління підприємницькою 
діяльністю викликають необхідність наближення освіти до реальних 
умов діяльності суб’єктів господарювання.

Удосконалення кваліфікації та майстерності майбутніх фахівців, 
сприяння розвитку їх ділової компетентності відбувається через впро-
вадження в економічну освіту тренінгових технологій навчання. Тренінг 
як форма поглибленої практичної підготовки студентів запровадже-
ний у навчальний та позанавчальний процес Харківського інституту 
банківської справи Університету банківської справи Національного 
банку України на базі навчально-тренувального комплексу, до складу 
якого входять навчально-тренувальний банк  (НТБ) та чотири нав-
чально-тренувальні фірми (НТФ) різних форм власності та різних видів 
діяльності (приватне підприємство, акціонерне товариство, товари-
ство з обмеженою відповідальністю, страхова компанія).

Запроваджена система послідовно-логічного тренінгу, починаючи 
з міні-тренінгів по окремих дисциплінах, організації міжпредметних 
тренінгів та закінчуючи комплексним підприємницьким тренінгом на 
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матеріалах змодельованих фірм та банку, дозволяє студентам ово-
лодіти сучасними методами та прийомами прийняття рішень з пи-
тань загального і функціонального менеджменту, бізнес-планування, 
економіки, фінансів, бухгалтерського і податкового обліку, маркетин-
гових досліджень, управління персоналом, опанування навичок про-
ведення господарсько-фінансових операцій та виконання службових 
обов’язків на окремих робочих місцях.

Завдяки тренінгу студенти набувають навички розв’язання не тільки 
традиційних завдань, що зазвичай виконуються фахівцями первинних 
посад апарату управління, а й інноваційних завдань, що пов’язані з роз-
робкою і впровадженням нових проектів, спрямованих на удосконален-
ня діяльності підприємств та банку з урахуванням існуючого стану 
зовнішнього та внутрішнього середовища,  в яких вони працюють.

Об’єктом навчальних тренінгів обрані навчально-тренувальні 
фірми та їх функціональні відділи: планово-економічний, маркетингу і 
логістики, фінансовий та бухгалтерія.

Робота НТФ здійснюється у нестандартних умовах, що пов’язано з 
постійним оновленням складу студентів-співробітників фірм, можли-
вою зміною видів діяльності у межах статуту та зміною потенційних 
контрагентів (покупців і постачальників).  Робота в межах відділів ор-
ганізовується таким чином, щоб навчити студентів розв’язувати кон-
кретні виробничі ситуації, максимально наближені до реальних умов 
роботи підприємств.

У процесі тренінгу студенти-співробітники планово-економічного 
відділу здійснюють моніторинг діяльності фірм у внутрішньому сере-
довищі: обговорюють чисельність працівників та витрат на утриман-
ня персоналу; обґрунтовують розвиток матеріально-технічної бази 
фірм; розробляють планову калькуляцію продукції, робіт та послуг; 
визначають ціни на товари, роботи, послуги. У відділі маркетингу і 
логістики здійснюється моніторинг діяльності фірм у зовнішньому 
середовищі: пошук комерційної інформації щодо потенційних поста-
чальників та покупців; формування електронної та паперової бази да-
них щодо кожного; підготовка угод (договорів) закупівлі та продажу; 
проведення рекламних компаній щодо створення позитивного іміджу 
фірм. Фінансовий відділ забезпечує оперативну діяльність фірм не-
обхідними фінансовими ресурсами завдяки розробки фінансового плану; 
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моделюванню грошових потоків та аналізу їх ритмічності; формуван-
ню матеріальних активів; моніторингу податкового законодавства; 
аналізу та плануванню податкових та інших обов’язкових платежів. 
Бухгалтерія реєструє та накопичує інформацію щодо діяльності фірм у 
паперовому та електронному вигляді, забезпечує її достовірне відобра-
ження у фінансовій звітності. Така інформація відображає взаємодію 
засновників щодо формування статутного капіталу; розрахунки з по-
стачальниками та покупцями відповідно до підписаних договорів; роз-
рахунки з власними працівниками щодо оплати праці та інших нараху-
вань; взаємодію фірм з податковою адміністрацією, позабюджетними 
фондами, банком тощо.

Документообіг господарсько-фінансових операцій, що моделюють-
ся, накопичується в паперовому та електронному вигляді в реальному 
режимі часу з використанням реальних комп’ютерних програм.

Координація дій учасників фірм та їх взаємодія з НТБ відбувається 
завдяки розробленим діловим та рольовим іграм.

Створені автоматизовані робочі місця для кожного співробітни-
ка НТФ передбачають використання сучасних інформаційних техно-
логій (програм «Ліга-Закон», Exсel, «Парус», «Інфо-бухгалтер», «1-С 
Підприємство», «Клієнт-банк» тощо). В ході запровадженого тренінгу 
на базі змодельованих бізнес-процесів студенти відпрацьовують усі 
етапи життєвого циклу навчально-тренувальних фірм: заснування і 
реєстрація; організація діяльності та її планування; визначення фінан-
сових результатів та оцінка їх ефективності. Завдяки цьому студенти 
поглиблюють своє розуміння умов діяльності сучасного підприємства, 
набувають досвіду роботи в колективі на первинних посадах апарату 
управління, що значно допомагає їм у подальшій адаптації на робочих 
місцях у процесі працевлаштування.

Питанням розвитку сучасних технологій навчання приділяють знач-
ну увагу професорсько-викладацькі колективи провідних вищих закладів 
освіти України: Київського національного економічного університету, 
Київського торгівельно-економічного університету, Житомирського 
інженерно-технологічного інституту, Житомирського педагогічного 
університету, Харківського національного економічного університету 
та багатьох інших.

Автори відомих творів з питань перебудови національної системи 
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освіти в Україні (А.Ф. Павленко, Г.О. Ковальчук, Н.Ю. Бутенко, М.В. 
Артюшина, Г.О. Швиданенко, І.М. Рєпіна, С.С. Вітвицька та інші) 
докладно розкривають навчальні, методичні та педогогічні прийоми 
застосування тренінгових технологій у процесі навчання та виховання 
сучасних студентів – майбутніх фахівців.

 Матеріали даного посібника містять практичний матеріал для за-
провадження ігрових ситуацій в навчальний і позанавчальний процес 
за багатьма напрямками підготовки фахівців впродовж всього періоду 
навчання: проведення практичних занять з дисциплін навчального плану 
підготовки студентів економічних спеціальностей; організації роботи 
студентів-співробітників НТФ на 1-2 курсах з питань налагодження 
бізнесу; на 3-4 курсах з питань облікового забезпечення  управління бізне-
су; на  5 курсі зі стратегічного аналізу та стратегічного управління; а 
також при організації і проведенні навчальної практики студентів на 
базі навчально-тренувального комплексу.

Сучасний бізнес не можливо уявити без застосування сучасних 
інформаційних та комп’ютерних технологій. Методичні рекомендації 
щодо використання комп’ютерних технологій в ході проведення діло-
вих і рольових ігор, наведені наприкінці посібника, дозволять виклада-
чу-тренеру організувати ігровий процес на більш високому технічному 
рівні.

Зважаючи на доцільність впровадження у процес підготовки 
майбутніх фахівців сучасних тренінгових технологій навчання, спо ді-
ваємось, що навчально-методичний  посібник буде актуальним і корис-
ним для викладачів вищих закладів освіти, організаторів навчання пер-
соналу, підготовки спеціалістів з управління персоналом в галузі знань 
«Економіка і підприємництво».




