ся, одночасно значна увага приділяється самостійній роботі, яка є
важливим фактором засвоєння навчального матеріалу.
Метою самостійної роботи є формування у студента вмінь,
знань, навичок, що здійснюється опосередковано через зміст i
методи всіх видів учбових занять.
Самостійна робота — це робота студентів, яка планується та
виконується по завданню і при методичному керівництві викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна робота студентів необхідна не тільки для оволодіння певною дисципліною,
але й для формування навичок самостійної роботи взагалі в навчальному, науковій, професійній діяльності, здібності приймати
на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення, вихід із непередбачуваних ситуації.
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ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ:
«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

Приєднання до Болонського процесу покликане включити
Україну в загальноєвропейський освітній простір. Це дозволяє
значно спростити процес уніфікації українських дипломів працедавцями та приймальними комісіями навчальних закладів Європи, впроваджувити європейський досвід освіти у вітчизняний навчальний процес і, головним чином, забезпечити студентів європейським рівнем освіти.
Західний рівень знань передбачає досягнення достатнього рівня компетентності майбутніми фахівцями в певній сфері діяльності. Компетентність працівника слід розглядати як свідоме використаня набутих знань у практичній діяльності. Її складовими
можна вважати теоретичну підготовку, вміння використовувати
теоретичні знання в практичній діяльності, комунікативні уміння,
особистісні характеристики і, що є особливо важливим для управ192

лінців, здатність об’єктивно оцінювати ситуацію, контролювати
її та приймати самостійні управлінські рішення. Процес навчання
забезпечує інформаційне наповнення та взаємодію вказаних напрямків освіти студентів за принципом оптимізації, коли максимально вирішуються завдання освіти, виховання й розвитку студентів за раціональних витрат часу та зусиль викладача.
Теоретична підготовка відбувається через аудиторну, самостійну та індивідуальну роботу студента. Зменшення кількості
аудиторних годин навчання і збільшення передбачуваного часу
самостійної роботи формує у студентів постійну потребу в самоосвіті, самовдосконаленні, а не пасивному споживанні знань, дбайливо відібраних викладачем. Постійна потреба в навчанні існує і
в практикуючого бухгалтера чи економіста. Вона зумовлена недосконалістю і змінами в законодавстві, що регулюють та впливають
на діяльність підприємств. То ж базове фахове навчання не може
бути достатнім для здійснення кар’єри протягом всього життя.
Сучасний бізнес потребує гнучкого та кваліфікованого працівника, готового до професійної діяльності. Випускники часто навіть
при широкій загальнотеоретичній підготовці мають невисокий рівень практичних навичок роботи. Хоч активне практичне навчання
дозволяє надійно закріпити нещодавно отримані теоретичні знання.
Сьогодні це питання залишається відкритим для студентів денної
форми навчання та, частково, заочної, що отримують освіту не за
фахом нинішньої роботи. Ця неузгодженість вирішується. Шляхом
розгляду на практичних заняттях реальних господарських операцій,
виробничих ситуацій, обирання шляхів їх вирішення.
В розвинутих країнах поширюється тенденція щодо навчання
фахівців широкої кваліфікації, на відміну від вітчизняного досвіду, де практикується широка теоретична підготовка та вузька
професійна спеціалізація.
Вказані особливості нашої освіти не завжди дозволяють студенту та молодому фахівцю сприймати закладені знання з різних
предметів як цілісну систему, що допомагає чітко орієнтуватись
та керувати ситуацією, що складається на практиці.
Оцінимо напрямки навчання з дисципліни «Економічний аналіз». Традиційно на підприємствах сфери виробництва і, особливо, сільського господарства основну частину доходу становлять
надходження від реалізації товарної продукції. Тому на питаннях
суворого дотримання договірної дисципліни щодо обсягу, асортименту, якості продукції, ритмічності відвантаження та своєчасності розрахунків завжди зосереджена увага відповідних функціональних підрозділів підприємства та аналітиків. Проте часи,
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коли виробляли скільки могли, а не скільки потрібно, давно минули. Виробництво повинно орієнтуватись на споживача, конкурента, гнучко реагувати на зміни ринкової кон’юнктури.
За сучасних ринкових умов господарювання вказаних напрямків аналізу реалізаційної діяльності недостатньо. Кожне підприємство перед плануванням обсягу виробництва, формуванням
виробничої потужності оцінює ринкові умови, внутрішнє та зовнішнє економічне середовище, реальних та потенційних конкурентів, визначає асортимент продукції, обсяги її можливої реалізації, ціну на продукцію, тобто проводить певні маркетингові
дослідження. Маркетингові розробки вийшли за межі самого маркетингу і поступово стають частиною економічного аналізу діяльності підприємства. Фактично, маркетингові розробки повинні
передувати не лише виробничим подіям, а й їх плануванню, визначати тактику підприємства наперед. Постійно проводяться вони
і в ході господарської діяльності, коли здійснюється пошук нових
ринків збуту, споживачів, видів продукції. Результати маркетингових досліджень виступають регулятором постачання, виробництва, збуту, орієнтиром для виробничої діяльності підприємства.
Маркетингові дослідження знижують ступінь невизначеності та
ризику, підвищують шанси на успіх в діяльності. За сучасних умов
такі заходи — це частина аналітичної роботи, методикою якої повинен володіти кожен фахівець економічної спеціальності. Тому
недопустимо, щоб молоді спеціалісти не вміли аналізувати вихідні
дані та визначати перспективи діяльності підприємства.
Аналіз навчальної літератури останніх років засвідчує, що між
науковцями не склалось однозначної думки про необхідність включення до тематики курсу економічного аналізу теми: «Аналіз
маркетингової діяльності підприємства». Так, В. М. Івахненко,
М. І. Горбаток [2, с. 12], Г. В. Савицька [6, с. 71], М. А. Болюх,
В. З. Бурчевський [1, с. 321], Т. М. Чебан [7, с. 12], вважають необхідним викладати методику аналітичної роботи за цим напрямком окремою темою, А. В. Череп [9], М. Я. Коробов [4, с. 185]
притримуються позиції, що аналіз реалізаційної діяльності слід
обмежити аналізом обсягу реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань. Більшість вчених, хоч і не відокремлює аналіз маркетингової діяльності, проте включає в склад питань для
вивчення аналіз окремих складових маркетингових досліджень.
І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, О. І. Мозіль [8, с. 19] наводять
оцінку конкурентоздатності продукції, П. Я. Попович визначає
фактори та способи впливу на попит [5, с. 103], обгрунтовує порядок формування найоптимальнішої системи каналів та методів
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збуту [5, с. 118]. Вважаємо за необхідне ввести до курсу економічного аналізу тему «Аналіз маркетингової діяльності підприємства».
Порівняння напрямків аналізу збутової та маркетингової діяльності свідчить, що вони різняться між собою за багатьма ознаками. Так, маркетингова діяльність охоплює більший обсяг питань
до вирішення. Аналіз реалізації продукції найчастіше оцінюється
за досягнутим рівнем як впливова складова фінансового результату діяльності підприємства, а аналіз маркетингової діяльності —
постійний напрямок роботи, пов’язаний з оцінкою досягнутого
рівня та розробкою проектів на майбутнє.
Основними напрямками аналізу реалізації вважають оцінку
досягнутих показників та можливості збільшення обсягів реалізації, визначення впливу цінового фактора на фінансовий результат, дотримання графіка відвантаження продукції в оптимальні
строки, відповідність фактичних поставок плановим за показниками якості, наповненості партій.
Аналіз маркетингової діяльності передбачає проведення аналітичних досліджень в таких розрізах: аналіз попиту на продукцію, аналіз ринків збуту продукції, аналіз цінової політики, аналіз
системи розповсюдження товарів, аналіз конкурентоспроможності продукцї, оцінка кон’юнктури ринку нового товару та оцінка ефективності маркетингової діяльності.
Основним завданням маркетингового аналізу вважається вивчення попиту на продукцію і формуваня портфеля замовлень,
що визначає обсяги виробництва, задіяні виробничі ресурси, а в
кінцевому випадку і отримані результати діяльності. Визначаються фактори, що впливають на попит, оцінюється еластичність
попиту і важелі управління нею.
Проведення аналізу ринків збуту продукції дозволяє вивчити
місткість ринку чи його сегменту, динаміку реалізації, структуру
та доходність ринків, положення товарів на ринках збуту, отже,
знати перспективи розвитку підприємства на майбутнє.
Цінова політика, що проводиться підприємством, формується
не лише під впливом ринкової ціни на товар, а й з врахуванням
короткострокових та довгострокових цілей підприємства, пов’язаних з реалізацією конкретного товару. Це може бути максимізація прибутку, оволодіння певною часткою ринку, завоювання
частки покупців, проведення політики стимулюючих цін та інші.
За таких умов встановлена виробником ціна фіксується на деякий
час на певному рівні і вважається інструментом програми просування товарів на ринку.
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Аналіз системи розповсюдження товарів проводиться з метою
оцінки системи збуту продукції (через які торговельні точки
здійснюється реалізація та які методи торгівлі використовуються), пошуку невикористаних резервів та розробки пропозицій щодо
полібшення торговельної мережі.
Діюча система торгівлі та сервісного обслуговування значною
мірою визначають конкурентоспроможність продукції. Оцінка
конкурентоздатності продукції базується на дослідженні потреб
покупців та вимог ринку, а також показує відмінність товару одного виробника від іншого за ступінню відповідності конкретній
суспільній потребі та величині затрат на її задоволення. В цьому
розділі доцільно провести оцінку ризику виробництва продукції,
що не матиме попиту, адже така ситуація може негативно вплинути на фінансовий стан підприємства.
Якщо на підприємстві вже проводились маркетингові дослідження, необхідно спостерігати за отриманою віддачею з метою
визначення ефективних та бездієвих заходів такої роботи.
Практичне заняття за цією темою дуже об’ємне і трудомістке,
потребує зусиль не лише від студентів, а й від викладача, який
розробляє завдання. В межах аудиторних годин комплексну оцінку показникам підприємства зробити важко, доцільно виділити
для опрацювання певний напрямок досліджень, а решту — на
самостійне вивчення.
Таким чином, маркетингові дослідження виходять за рамки
свого предмету і при правильному налагодженні інформаційного
забезпечення стають важливою складовою комплексу заходів з
системного аналізу діяльності підприємства.
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ПОШУК СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІН ОБЛІКОВОГО СПРЯМУВАННЯ

Класик англійської економічної думки А. Сміт вперше вжив поняття «економічної людини» як людини — економіста, здатного
приймати вивірені рішення, які не суперечать інтересам держави,
різним формам господарювання. Сучасна підготовка таких фахівців
включає систему форм, методів та технологій отримання економічних знань та формування економічного мислення для ефективного
використання в практичній діяльності. Адже, «економічне знання —
суттєвий елемент у структурі людської цивілізації, воно є фундаментом, на якому стоять сучасна індустрія, а також усі моральні, інтелектуальні, технологічні та терапевтичні досягнення останніх століть. Воно залишає на розсуд людей, чи скористаються вони належним чином багатством цього знання, чи залишать його
невикористаним. Але якщо їм не вдасться скористатись ним, і вони
віднесуться зневажливо до його вчень, то вони не анулюють економіку, вони знищать наше суспільство та рід людський» [1, с. 89].
Економічна підготовка фахівця тісно пов’язана з суспільнополітичним ладом держави. В країнах з розвиненою ринковою
економікою бізнесменів починають готувати практично з раннього дитинства. В США, наприклад, є спеціальна громадська організація «Бізнес кідс» (ділові діти), мета якої навчити юних американців премудрості «робити гроші». Ринкова система поставила
перед суспільством нові вимоги до якості підготовки спеціалістів. Україні потрібні грамотні, творчі, кваліфіковані кадри в галузі економіки та організації бізнесу, рівень підготовки яких має
відповідати суспільним потребам. Важливим в умовах ринку став
розвиток особистої господарської самостійності, відповідальності за свою справу, зацікавленості у максимальній продуктивності
праці, ощадливості, ініціативності, можливості самостійно приймати рішення стосовно всіх аспектів своєї діяльності, пошук нових економічних розв’язків, природної турботи про власний доб197

