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- підвищення курсу долара США (з початку 
квітня) по відношенню до валюти основних 
країн-експортерів. 
Висновки. Виробництво цукру є привабли-

вою галуззю з точки зору довгострокової перспе-
ктиви. На світовому ринку, як відомо, існує дефі-
цит продовольства. В першу чергу зерна (що на-
далі може позначиться на виробництві м’яса і 
молока), а також цукру. Виробництво солодкого 
продукту з цукрового буряку зараз є менш конку-
рентоздатним, чим з цукрової тростини. Посіви 

під цукровими буряками вимагають набагато бі-
льших затрат, тому багато країн стали вирощува-
ти її значно менше. Проте площі, які задіяні під 
вирощування тростини, обмежені і експлуатують-
ся майже на межі. Тому надалі нарощувати виро-
бництво цієї культури буде проблематично. А ось 
світовий попит на цукор найближчими роками 
прогнозується високий, а значить, ціни на цей 
продукт безпосередньо залежатимуть від можли-
вості відродження у світовому масштабі вироб-
ництва цукру з цукрового буряку.  
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В статье обобщены основные тенденции, изменения и прогнозы развития мирового рынка са-

хара. Рассмотрены и проанализированы наибольшие мировые производители сахара. Освещен 
прогноз мирового производства и мирового экспорта сахара в 2011/2012 маркетинговом году. 
Проанализированы цены на сахар-сырец и сахар белый, выявлены факторы, влияющие на мировые 
цены на сахар.  

 
The major trends, developments and forecasts for the world sugar market are summarized in the article. 

The world's largest sugar producers are considered and analyzed. The world production and world exports of 
sugar in 2011/12 marketing year are prediction. The prices of raw sugar and sugar-white are analyzed, their 
impact on world prices for sugar is found. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ВУЗІ 

 
Н. М. Пономаренко, к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет  
 

Удосконалення навчального процесу при викладанні економічних дисциплін в вузі. В статті роз-
глядаються питання удосконалення навчального процесу при викладанні економічних дисциплін в 
вузі, визначаються інноваційні підходи до його організації. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Україна сьогодні бере курс на нову якість 
соціально-економічного розвитку, який передба-
чає здійснення глибоких кардинальних змін в ви-
рішальній сфері людської діяльності – економіці. 
Їх суттєвість полягає в проведенні радикальних 
економічних реформ, що забезпечують форму-
вання ефективних ринкових відносин. Але хід 
реформ, які здійснюються останнім часом пока-
зав, що багатьом господарникам і спеціалістам 
не вистачає якісно нових економічних знань. Ви-
рішити цю проблему, насамперед пов’язану з ус-
піхом економічного реформування, в першу чер-
гу, і головним чином, покликана добре організо-
вана система економічної освіти. В зв’язку з цим 
важливе значення має формування і функціону-

вання системи економічної освіти, яка дозволяє 
здійснити якісно новий підхід не тільки до підго-
товки кадрів високої кваліфікації в сфері економі-
ки і управління, але і перепідготовки кадрів та 
підвищення кваліфікації спеціалістів, а також еко-
номічної освіти всіх верств населення. Важливу 
роль при цьому може відігравати удосконалення 
організації учбового процесу при викладенні еко-
номічних дисциплін в аграрних університетах на 
основі впровадження інноваційних технологій і 
активних методів навчання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми удосконалення навчального процесу 
при викладенні економічних дисциплін пригорта-
ла увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених 
та практикуючих викладачів. Цим питанням при-
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свячені праці таких дослідників, як Н.М. Чухрай, 
І.М. Фомина, Н.М. Кузнецова, Л.Ю. Гаврилович, 
Н.П. Дерябина, І.Я. Лернер, М.Н. Снаткіна, 
І.В. Гревцова, Т.Н. Скринцова та ін. 

Певний внесок у розвиток економічної освіти 
в Україні зробили такі вчені, як В. Семиноженко, 
З.І. Тимошенко, Е.В. Астахова, Л.І. Романкова, 
Н. Белуха, Ю. Богомолов, Е. Бойко, І. Герасімова, 
В. Приходько, О. Величко та ін. 

Слід відмітити, що кожний з зазначених вище 
авторів вніс свій вклад в методологію організації 
вищої економічної освіти в тому чи іншому окре-
мому аспекті, але з огляду на важливість цих 
проблем теоретичні, а особливо практичні питан-
ня удосконалення навчального процесу викла-
дання економічних дисциплін в вузах залишають-
ся і надалі актуальними. 

Формування цілей дослідження. Метою 
статті є розгляд інноваційних технологій і актив-
них методів викладання економічних дисциплін в 
вузі, які сприяють удосконаленню організації на-
вчального процесу, спрямовують останній на під-
готовку професійних кадрів нової формації, що 
більш відповідає вимогам ринку. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Основна цільова установка при вдосконален-
ні навчального процесу з економічних дисциплін - 
перехід до інтегрованого навчання в контексті 
предмету, що вивчається, тобто замість вивчення 
основних тем, завдані, і окремих питань - перене-
сення центру уваги з пошуків правильних відпові-
дей на розвиток уміння вирішувати проблеми. 
Заміна пасивного навчання активним, при якому 
студент є думаючим учасником навчання; заміна 
контролю за навчальним процесом викладача - 
контролем самих студентів. Контроль виконуєть-
ся за принципом - «мета навчального процесу - 
ступінь досягнення цілей студентом, що навча-
ється», а не «завдання - ступінь виконання за-
вдань студентам, що навчається».  

При удосконаленні  організації навчального 
процесу вивчення економічних дисциплін доціль-
ним є використання бізнес-освіти, яка від тради-
ційної відрізняється тим, що вона направлена на 
навчання чому-небудь, а не чого-небудь. Бізнес-
навчання базується на постановці правильних 
питань, відповідями на які є реальні дії.  

Основним результатом виступає факт появи 
здібності до змін; головне завдання – підготовка 
спеціалістів, які здатні не стандартно, гнучко і 
своєчасно реагувати на зміни, що мають місце в 
світі. 

Важлива особливість бізнес-освіти - сумісне 
вирішення чужих проблем. Студент, який вчиться 
на чужому досвіді, розвивається за рахунок цього 
досвіду. Навчання дією - це навчання тому, чого 
не знає ніхто. 

Організація навчального процесу на основі 
бізнес-освіти добре поєднується з технологіями 
навчання, які називають «діяльністними» [1]. Така 

технологія включає аналіз виробничих ситуацій, 
вирішення ситуаційних завдань, ділові ігри, мо-
делювання професійної діяльності в учбовому 
процесі, контекстне навчання, організацію про-
фесійно орієнтованої навчально-дослідницької 
роботи. Важливими елементами цієї технології 
стають: «кейси», конференції, дискусії, учбові 
тренінги, творчі твори, есе, бінарні заняття, зма-
гання, конкурси, екскурсії. 

Діяльність студентської групи при такій тех-
нології охоплює наступні стадії: 

– з'ясування змісту/значень понять і термінів; 
– визначення проблеми; 
– аналіз проблеми і її наслідків (тобто розбит-
тя її на складові елементи і завдання); 

– ранжування по важливості виділених елеме-
нтів і встановлення зв'язків між ними; фор-
мування завдання;  

– пошук додаткової інформації; звіт перед гру-
пою про обраний метод вирішення проблеми 
і його обговорення. 
Практика показує, що «діяльністна» техноло-

гія навчання дозволяє значно підвищити резуль-
тативність навчального процесу. Так, при викори-
станні групових форм роботи засвоюваність ма-
теріалу може скласти до 90%, застосуванні дис-
кусій - до 75%, тоді як при традиційних лекціях - 
5%, при роботі з підручником - 15% [2]. Важливо-
го значення для ефективної організації навчаль-
ного процесу набувають методи активізації за-
нять, такі як «мозковий штурм», підгрупи «швид-
кого обговорення», «демонстрація трудового до-
свіду», «постановка експерименту» і дебати та ін. 

У сучасних умовах, коли навколишнє сере-
довище схильне до швидких змін, нової актуаль-
ності набувають проблемні лекції. Для таких лек-
цій необхідний чітко продуманий сценарій, засно-
ваний на аналізі і відборі ключового матеріалу, 
виборі основних проблем і трансформації їх в 
проблемні ситуації. У сценарії обдумуються логі-
ка і методика вирішення кожної проблеми (про-
блема вирішується групою з 4-6 чоловік). Напра-
цювання сценарію проблемної лекції починається 
з відбору проблемних питань, кожне з яких міс-
тить в собі діалектичне протиріччя і вимагає для 
вирішення не відтворення знань, а роздумів, по-
рівнянь, пошуку нових знань, або використання 
отриманих раніше. 

Сценарій проблемної лекції включає в себе: 
– аналіз і відбір основного матеріалу – побу-
дови «логічного кістяка»; 

– вибір основних проблем, їх трансформація в 
проблемні ситуації (3-4); 

– комплектування матеріалу в цілісну систему; 
– програвання лекції; 
– корегування і завершальна підготовка змісту 
і методики; 

– викладання лекційного матеріалу. 
Проблемні лекції формують комунікаційні 

вміння студентів, при цьому рішення проблем 
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стає ключовою компетенцією студентів, яка під-
вищує рівень їх конкурентоздатності. 

Доцільно також впровадження в навчальний 
процес компетентносного підходу і «системи на-
вчальних асистентів» [3]. Остання формується з 
числа студентів старших курсів бакалаврата і ма-
гістратури, які таким чином отримують досвід ви-

кладацької діяльності. Відбір студентів прово-
диться на внутрішньому конкурсі. 

Схема включення в навчальний процес су-
часних технік, технологій і методів навчання по-
казана на рис. 1. 

 

 
Необхідне укрупнення і посилення дисциплін 

економічного циклу, які включаються в навчаль-
ний план по вибору. Можливо це буде декілька 
дисциплін так званого «жорсткого ядра», кожна з 
яких вивчається не менше року. Можливо такі 
дисципліни складатимуться з модулів, що чита-

ються різними кафедрами.  
Безперечно необхідне активне впроваджен-

ня в навчальний процес при вивченні економіч-
них дисциплін інформаційно-комп'ютерних тех-
нологій. Наприклад, ми рекомендуємо студентам 
при вивченні дисципліни «Організація агробізнесу 

Використання сучасних технологій, технік і методів навчання при викладанні дисципліни 
 «Організація підприємництва і агробізнесу» 

л е к ц і ї 

При викладанні всіх 12 тем лекцій вико-
ристовуються елементи: 

• бізнес-навчання 
• проблемного навчання 
• методів інсценування і генерації ідей 
• програмованого навчання 
• технологій діяльністного навчання 
• тренінгових технологій навчання 
• формування систем  «учбових асис-

тентів» 
• системи інтегрованого навчання 
• кросвордів як форми рубіжного конт-

ролю 
• ситуаційних методів 
• технік учбово-наукових досліджень 
• компетентностного підходу 
• інфографіки 
• створення підгруп швидкого обгово-

рення 
• демонстрація досвіду 
• інші 

К у р с о в е   п р о е к т у в а н н я 

При розробці курсових робіт використо-
вуються методи бізнес-моделювання, 

бізнес-проектування і бізнес-
планування. Презентація результатів 
курсових робіт будується на основі ви-
користання програми «Power Point». 

Кращі курсові проекти приймають участь 
в конкурсах за межами СНАУ 

п р а к т и ч н і    з а н я т т я 

Т. 4. Групова дискусія з використанням «мозкового штурму» по 2-м 
проблемам: «Мотивування як загальна функція менеджменту діє 
таким чином, що стримує зростання продуктивності праці в аграр-
ному підприємстві», «Недостатньо висока кваліфікація управлінсь-
ких кадрів не дозволяє забезпечити ефективне управління агробіз-
несом». Тестування по методу анкетування. 

Т. 5. Використання методу – вирішення ситуацій, пов’язаних  з під-
приємницьким ризиком та організацією орендних відносин в аграр-
ному бізнесі. 

Т. 7. Моделювання фінансової частини бізнес-плану. 

Т. 8. Проектування виробничого бюджету на основі використання 
технологій бюджетування 

Т. 10. Використання методу експертних оцінок для визначення ін-
вестиційної привабливості аграрного бізнесу 

Т. 11. Прогнозування результатів реструктуризації в підприємниць-
кій структурі 

Т. 12. Групові дискусії в процесі семінарського заняття по темі 
«Проблеми реінжинірингу агробізнесових процесів» 

В и к о р и с т а н н я    с у ч а с н и х    і н ф о р м а ц і й н и х    т е х н о л о г і й 
 (програми для бізнесу «Audim Expert», “Project Expert”, “Comfar III Expert”, “Майстер проектів: бюджетний підхід», 

«Майстер проектів: предварительная оценка», «Альфа-Проект», «Business Plan: PL», “Мастерская бізнес-
планування» для Exsel, “Инєк-Аналитик», Бизнес-План PL 3.6.0 – методика ТЭО – Инвест», «Альт-Инвест», «Би-

знес-План PL Light”, “Бизнес-План PL Next”, «Бизнес-План М.», «Мастер проектов». 

Рис. 1. Сучасні технології, техніки і методи навчання 

Т. 2. Ситуаційні ролеві ігри «Проведення засновницьких зборів по 
створенню підприємницької структури», «Проведення процедури 
реєстрації власної справи» 
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і підприємництва» використання таких програм і 
програмних продуктів: електронні таблиці Excel, 
«Audim Expert», "Project Expert", "Comfar III 
Expert", «Майстер проектів: бюджетний підхід», 
«Майстер проектів: предварительная оценка», 
«Альфа-Проект», «Business Plan: PL», "Мастерс-
кая бізнес-планування» для Exсel, "Инєк-
Аналитик», Бизнес-План PL 3.6.0 - методика ТЭО 
- Инвест», «Альт-Инвест», «Бизнес-План PL 
Light", "Бизнес- План PL Next", «Бизнес-План М.», 
«Мастер проектов».  

Інноваційні технології навчання і викорис-
тання активних методів навчання потребують 
забезпечення навчального процесу таким мето-
дичним інструментарієм і техніками навчання, як 
електронні посібники, комп’ютерні презентації, 
інтерактивні дошки, програми тестування, інфор-
маційно-пошукові системи, електронно-навчальні 
технології, ролеві і організаційні заняття, «бліц-
контрольні», навчальні тренажери тощо. 

Висновки. Узагальнення результатів дослі-
дження, окремі положення якого викладені в 
статті дозволяє зробити такі висновки: 
– основне завдання удосконалення навчаль-

ного процесу викладання економічних дис-

циплін пов’язане з формуванням спеціаліс-
тів, які здатні вирішувати проблеми, вміють 
гнучко і своєчасно реагувати на зміни, не 
стандартно мислять і мають творчі креативні 
навички; 

– удосконалення навчального процесу з еко-
номічних дисциплін потребує впровадження 
нових технологій навчання, таких як бізнес-
освіта, діяльністна технологія, компетентніс-
тна технологія, проблемне навчання, про-
грамоване навчання, інтерактивне навчання 
тощо; 

– до числа методів, які активують навчальний 
процес економічних дисциплін і формують 
його інноваційну спрямованість можна відне-
сти: кейси, конференції, дискусії, твори і есе, 
бінарні заняття, змагання і конкурси, «мозко-
вий штурм», підгрупи швидкого обговорення, 
постановка експерименту, дебати та ін.; 

– удосконалення навчального процесу еконо-
мічних дисциплін повинно ґрунтуватись на 
інформаційно-комп’ютерних технологіях і 
впровадженні нових технік і методичного ін-
струментарію проведення занять. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ  
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
О.В. Захарченко, к.е.н., доцент, Одеська державна академія будівництва та архітектури 

 
В статті розглянуті питання взаємодії людини і природи з історичних часів і дотепер, уза-

гальнено історичний досвід  щодо управління біоресурсами і природокористуванням. 
Ключові слова: біоресурси, природокористування, управління, удосконалення, розвиток приро-

ди, аналіз, людська діяльність. 
Вступ. Історично склалося так, що в процесі 

взаємодії людини і природи людство використо-
вувало природу здебільшого по-хижацькому. Від-
бувалася вирубка і знищення величезних лісових 
масивів для створення сільськогосподарських 

угідь, велика рогата худоба випасалась неконт-
рольовано. Внаслідок високого рівня інтенсифі-
кації сільського господарства відбувалося висна-
ження грунтів, засолення зрошувальних земель 
призвело до деградації величезних площ і зане-


