
В дослідженні був проведений порівняльний аналіз підходів до прийнят-
тя управлінських рішень в Україні, країнах Європейської співдружності, Сполу-
чених Штатах Америки та Японії 1,2,3. На основі отриманих результатів були
зроблені висновки стосовно особливостей прийняття управлінських рішень на
підприємствах України, зокрема особлива увага була приділена галузі електрое-
нергетики.

Так, авторами були виділені наступні особливості:
1. Вплив історичного фактору зумовлює велику частку директивних рі-

шень.
2. Невідповідність існуючих моделей умовам нестабільної економіки

України.
3. Низька автоматизованість процесу управління на підприємствах.
4. Низька обізнаність персоналу щодо сучасних систем прийняття рішень.
5. Неможливість отримання достовірної інформації, що часто надходить до

системи не безперервним потоком, а дискретно.
6. На більшості підприємств відсутня система чіткого розподілу повнова-

жень щодо прийняття рішень та визначення відповідальності за його впрова-
дження та результати.

7. Необхідність отримання консультації в процесі прийняття рішення.
8. Відсутність контролю та зворотного зв’язку за реалізованим рішенням.

В процесі аналізу вищевказаних особливостей були розроблені методичні
рекомендації відносно удосконалення процесу прийняття управлінського рі-
шення з урахуванням цих особливостей.

Таким чином, можна зробити висновки, що врахування розглянутих ав-
торами особливостей прийняття управлінського рішення в умовах економіки
України дозволить значно підвищити якість та швидкість прийняття управлін-
ського рішення, дасть науковцям змогу розробити детальні методичні рекомен-
дації стосовно використання методів та моделей прийняття управлінських рі-
шень з урахуванням цих особливостей.
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
З ПРИВОДУ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ,

ТА МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ

Наведені результати аналізу досвіду деяких країн Європейського Союзу з приводу
застосування податку на нерухомість. Освічується проблематика введення податку
на нерухомість в Україні, що включає в себе податок на землю та податок на неру-
хоме майно для юридичних та фізичних осіб.

Приведены результаты анализа опыта некоторых стран Европейского Союза в во-
просах использования налога на недвижимость. Описывается проблема внедрения
налога на недвижимость в Украине, который включает в себя налог на землю и на-
лог на недвижимое имущество для юридических и физических лиц.

The results of analysis of Europe Union’s countries experienced in using real estate tax are
shown. The problems of real estate tax implementation in Ukraine, which consist of land tax
and tax on property for both natural and legal persons, are given.

У світовій практиці державного регулювання економіки податкова сис-
тема є одним із найголовнішим інструментів регулювання.

На протязі останніх 18 років формування української державності, про-
ходить і становлення податкової системи.

Удосконалювати податкову систему України слід з урахуванням пози-
тивного досвіду розвинутих зарубіжних країн.

З ціллю дослідження можливостей розширення бази оподаткування і
винаходу нових джерел поповнення бюджетів всіх рівнів доцільно розглянути
досвід країн Європейського Союзу, що пов’язаний зі стягненням так званих
майнових податків.

Податки на майно, або як їх частіше називають податки на нерухомість,
в більшості країн Європейського Союзу це сукупність податків на землю, зе-
мельні ділянки, нові будівлі, нерухоме майно тощо.

В даній роботі за мету було поставлено аналіз досвіду деяких країн Єв-
ропейського Союзу з приводу стягнення податку на нерухомість, та доведення
доцільності саме застосування такого податку для нашої держави. На цей час у
розвинутих країнах західної Європи накопичено досить багатий досвід оподат-
кування нерухомості, можна виділити основні принципи, що характеризують
іноземні системи оподатковування нерухомості, які також тією чи іншою мі-
рою відбиті в законодавстві закордонних держав.

Виходячи з розглянутого, можна припустити, що введення такого виду
податку в Україні дозволить залучити додаткові кошти саме для регіонів, що є
вкрай важливим для нашої країни.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Розкрита суть і значення стратегічного маркетингу в умовах динамічного середови-
ща. Розглянуті підходи до створення маркетингових стратегій на підприємствах. Як
основні виділені концепції «Маркетинг Мікс» 4Р і 7Р. Проведений їх порівняльний
аналіз. Визначений найбільш ефективний метод.

Раскрыта сущность и значение стратегического маркетинга в условиях постоянно
меняющейся среды. Рассмотрены подходы к созданию маркетинговых стратегий на
предприятиях. Как основные выделены концепции «Маркетинг Микс» 4Р и 7Р. Прове-
ден их сравнительный анализ. Определен наиболее эффективный метод.

The essence and value of strategic marketing in the conditions of constantly varying environ-
ment is opened. Approaches to creation of marketing strategy at the enterprises are consid-
ered. As the cores are allocated concepts «Marketing Mix» 4Р and 7Р. Their comparative
analysis is carried out. The most effective method is defined.

Как научное понятие маркетинг возник в начале ХХ века. За время своего
развития он испытал существенные изменения, вектор которых, однако, был
однозначным: круг заданий, разрешимых маркетингом, его теоретическое и
практическое значения неизменно росли. Маркетинг определяется как процесс
планирования, реализации и контроля деятельности предприятия, ориентиро-
ванной на удовлетворение потребностей рынка и достижение внутренних стра-
тегических целей компании.

Предприятие – это сложная система, состояние которой зависит не толь-
ко от того, что происходит внутри, но в большей степени от того, что происхо-
дит вокруг. Стратегический маркетинг помогает эффективно и сбалансировано

использовать имеющиеся ресурсы предприятия с учетом изменений внешней
среды. Именно поэтому автор считает необходимым рассмотреть, какими ин-
струментами пользуются украинские компании для достижения своих страте-
гических и тактических целей. И выделить наиболее эффективные из них.

Основным подходом к созданию маркетинговой стратегии является
концепция «Маркетинг Микс» или 4Р, которая впервые была изложена в статье
Н. Бордена «Концепция Маркетинг Микса» в 1965 году. Многие авторы (Мел-
лер, Кент, Браун) считают эту теорию универсальной, так как она легко приме-
нима на практике. Позднее в 1981г. эта теория была расширена до 7Р такими
авторами как Бум и Битнер.

4Р это пожалуй один из самых простых и популярных инструментов
создания маркетинговой стратегии. Но актуален ли он сейчас, в условиях ми-
ровой глобализации? Возможно, сейчас более эффективной окажется теория
7Р. Ниже приведена сравнительная характеристика этих теорий.

Таблица 1. Сравнительная характеристика теорий 4Р и 7Р
Теория 4P Теория 7P

Сильные
стороны

 Простая и легкая в использовании
 Легко запоминающаяся
 Хороший педагогический инстру-
мент особенно для вводного марке-
тинга
 Сжатость, краткость теории
 Концептуальная структура
Может быть адаптирована к различ-
ными стратегическим проблемам.

 Более полная
 Более детальна
 Более совершенная
 Имеет широкие перспективы
развития
 Включает такие составляю-
щие как Люди(People) и Про-
цесс(Process)

Слабые
стороны

 Слишком простая, недостаточно
обширная
 Недостает следующих элементов:
Люди(People), Участники(Participants),
Процесс(Process)
 Не охватывает отношения с клиен-
тами
 Не охватывает возможные услуги
 Недостаточная связь/взаимосвязь
между переменными
 Статическая природа теории 4Р

 Более сложная в использова-
нии
 Некоторые элементы могут
быть упрощены до 4Р
 Управляемость новых эле-
ментов

В результате сравнения двух подходов к формированию стратегии
можно сделать следующий вывод: что использование теории 7Р, хотя и являет-
ся более затратным по трудовым и временных ресурсам, однако позволяет ох-
ватить и детализировать большее количество областей хозяйственной деятель-
ности компании. Внедрение в стратегию таких понятий, как персонал и про-
цессы, происходящие на территории предприятия и вне его (во внешней среде)
позволяет контролировать и регулировать деятельность штатного персонала и


