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Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора Університету 
доц. Барни М. Ю. “Про використання віртуальних навчальних підприємств у практичній 
підготовці студентів Університету” вчена рада відзначає, що використання тренінгових 
технологій у формі віртуального навчального підприємства сприяє формуванню професійних 
знань, умінь, навичок і розвиток особистісних якостей, необхідних для ефективного 
формування професійної компетентності майбутніх фахівців і високого рівня їхньої 
конкурентоспроможності на ринку праці. 

Випусковими кафедрами Університету активно проводиться робота із створення та 
впровадження в освітній процес в якості практичної складової підготовки студентів 
віртуального навчального підприємства як однієї з найефективніших методик наближення 
середовища навчання до реальних умов роботи майбутніх фахівців. 

В якості віртуального підприємства кафедрою маркетингу у навчальному процесі 
використовується програмна система “БЕСТ-Маркетинг”, яка надає зручний інструментарій 
оцінки ринкових позицій підприємства в умовах конкуренції. Система призначена для 
використання на виробничих, торговельних підприємствах та у сфері послуг. 

Кафедрою бухгалтерського обліку при навчанні студентів бакалаврського рівня 
використовуються два віртуальні підприємства: ПАТ “Автовектор” (основні види діяльності 
торгівля оптова, роздрібна, виробництво); ТОВ “ВМВ Компані” (торгівля оптова, роздрібна, 
виробництво). На базі цих віртуальних підприємств підготовлено комп’ютерний комплекс 
навчально-методичного забезпечення з дисциплін “Облік у системі 1С: Підприємство” та 
“Облік у прикладних програмних рішеннях”. 

При кафедрі фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу функціонує 
лабораторія інформаційних систем навчального банку “Академія”. До складу лабораторії 
входить навчальний банк “Академія”, що дає змогу набути навичок роботи з використанням 
автоматизованої банківської системи “СКАРБ-ОСВІТА” як всередині банку, так і для 
здійснення міжбанківських розрахунків. Зміст практичної підготовки студентів визначається 
тематикою, яка повністю віртуально відображає особливості функціонування банків й 
здійснення банківських операцій і послуг. 

Кафедрою підприємництва, торгівлі та логістики при вивченні дисциплін “Інтернет в 
бізнесі”, “Електронна комерція”, “Основи бізнесу” та “Торговельне підприємництво” 
підприємств електронної торгівлі активно використовуються можливості щодо набуття навичок 
моделювання поточної господарської діяльності бізнес-структур з використанням мережі 
Інтернет, організації та документального відображення комерційних процесів за моделями 
“В2В” та “В2С”, аналізу методів і способів поведінки суб’єктів бізнесу в умовах сучасної 
конкуренції із застосування можливостей Інтернету, розробки заходів з удосконалення 
організації господарської діяльності з використанням можливостей Інтернету та ін. 

Кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи створене віртуальне навчальне 
готельно-ресторанне підприємство на основі програмного комплексу “Парус-Готель” та 
“Парус-Ресторан”, яке дає змогу студентам освітнього рівня бакалавр оволодіти навичками 
автоматизації бізнес-процесів обслуговування клієнтів підприємств готельного та ресторанного 
господарств.  

На кафедрі аудиту, аналізу та оподаткування використовуються ситуаційні ігри та 
навчальні симуляції окремих етапів аудиторського процесу (наприклад, проведення нарад з 
планування аудиту чи презентації аудиторського звіту перед Аудиторським комітетом 
компанії). В планах є розробка комп’ютерної симуляції аудиторського процесу, яка дозволить 
студентам виконувати типові функції учасників аудиту, як з боку аудиторської фірми, так і з 



боку замовника. 
Кафедра фінансів, кредиту та страхування працює над створенням віртуального 

підприємства у формі фінансової (аналітичної) компанії. Для цього викладачами кафедри 
розроблене програмне забезпечення для проведення комплексного оцінювання фінансового 
стану підприємства. Це програмне забезпечення використовувалось впродовж останніх років в 
процесі проведення навчального тренінгу для студентів 3 курсу напряму підготовки “Фінанси і 
кредит” денної і заочної форм навчання. Базою для обрання підприємств слугувала 
інформаційно-аналітична система емітентів публічних цінних паперів, яка ведеться 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

З метою підвищення якості освітнього процесу та підвищення рівня практичної 
підготовки студентів шляхом використання концепції віртуального навчального підприємства 

вчена рада у х в а л и л а: 
1. Інформацію першого проректора Університету доц. Барни М. Ю. “Про використання 

віртуальних навчальних підприємств у практичній підготовці студентів Університету” 
прийняти до відома. 

2. Створити робочу групу з числа завідувачів випускових кафедр та гарантів освітніх 
програм із створення на платформі Університету віртуального навчального підприємства з 
метою підвищення рівня практичної підготовки студентів різних спеціальностей, що 
навчаються за різними освітньо-професійними програмами. 

3. При створенні віртуального навчального підприємства врахувати, що: 
- віртуальне навчальне підприємство повинно мати не локалізований характер 

розв’язання ізольованих навчальних завдань для певних професій, а комплексний характер, 
коли студент під час роботи на такому підприємстві послідовно відпрацьовує повний комплекс 
завдань у всіх фінансово-економічного підрозділах підприємства, з урахуванням наявних 
інформаційних взаємозв’язків між ними, компетенцій та відповідальності кожної посадової 
особи; 

- в процесі навчання на віртуальному підприємстві потрібно передбачити набуття 
студентами навичок розв’язання не тільки традиційних завдань, що зазвичай виконуються 
фахівцями первинних посад фінансово-економічних підрозділів підприємства, а й інноваційних 
завдань, пов’язаних з розробкою й упровадженням принципово нових проектів, спрямованих на 
удосконалення діяльності підприємства з урахуванням існуючого стану його зовнішнього та 
внутрішнього середовища; 

- побудова відносин на віртуальному підприємстві базується на ідеях, компетентності та 
партнерства студентів, які виступають у ролі співробітників певної бізнес-структури. 
Віртуальний характер роботи полягає в командній співпраці і внутрішній мотивації, що 
потребує постійної взаємодії між умовними працівниками та підрозділами для виконання 
відповідних завдань у межах віртуального підприємства; 

- віртуальне підприємство реалізується як набір програмних модулів, що забезпечує 
можливість підготовки та проведення навчального процесу й реалізації функціональних 
обов’язків будь-якої категорії користувачів за програмою; 

- робота студентів на віртуальному підприємстві призначена для оволодіння ними 
сучасних методів і прийомів прийняття управлінських рішень з питань загального та 
функціонального менеджменту, бізнес-планування, економіки, фінансів, бухгалтерського та 
податкового обліку, маркетингових досліджень, управління персоналом, опанування навичок 
проведення господарсько-фінансових операцій та виконання службових обов’язків на окремих 
робочих місцях підприємства; 

- основними суб’єктами віртуального навчального підприємства при підготовці й 
реалізації навчального процесу є науково-педагогічні працівники і студенти різних форм 
навчання. 

4. За результатами Ухвали видати наказ. 
5. Контроль за виконання ухвали покладається на першого проректора і проректора з 

наукової роботи Університету. 
 


