
стики объекта недвижимости. В качестве функциональной формы зависимости
нами предлагается использовать лог-линейную модель следующего вида:

 BalBrickFloorLogKitSPLogDistLogPlanLogLivSPiceLog 76543210Pr 
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При такой спецификации коэффициенты при независимых переменных
можно интерпретировать как эластичность (полуэластичность в случае бинар-
ных переменных) цены на недвижимость по соответствующему фактору. Это
позволяет упростить формирование прогнозов для объектов с характеристика-
ми, отличающимися от содержащихся в выборке объектов.

Проведенный анализ показывает, что регрессия достаточно хорошо опи-
сывает существующие данные, коэффициенты при всех независимых перемен-
ных оказываются статистически значимыми при 95% доверительной вероятно-
сти. Коэффициент детерминации регрессии R2 составляет 0.91.

Полученные результаты позволяют моделировать реакцию рынка на но-
вые рыночные предложения объектов, с большей точностью прогнозировать
объективную цена объекта при заданных характеристиках, моделировать дина-
мику развития рынка. Данная модель, по нашему мнению, представит интерес
для риэлторов, строительных компаний, банков, специализирующихся на ипо-
течных кредитах и всех остальных участников рынка недвижимости.
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М.В.ВИТРЯК, магистрант, НТУ «ХПИ»,
Д.А.САГАЙДАЧНЫЙ, НТУ «ХПИ»

АВТОМАТИЗАЦИЯ СФЕР БИЗНЕСА

Посвящена изучению средств автоматизации основных функций сфер бизнеса неза-
висимо от отраслевой принадлежности. Рассмотрены особенности применения
программного продукта «1С:Предприятие» для упрощение ведения основной дея-
тельности любого предприятия и облегчения работы при оформлении необходимой
документации. Рассмотрены основные компоненты системы управления, которые
применяются в данном программном продукте.

Присвячена вивченню засобів автоматизації основних функцій сфер бізнесу незалежно
від галузевої приналежності. Розглянуто особливості застосування програмного про-
дукту «1С: Підприємство» для спрощення ведення основної діяльності будь-якого
підприємства і полегшення роботи при оформленні необхідної документації. Розгля-

нуто основні компоненти системи управління,які застосовуються в даному програ-
мному продукті.

Devoted to the study of automation of the basic functions of business fields, regardless of
industry sector.The features of application software "1C: Enterprise" for the simplification
of the core activities of any enterprise and facilitate the work in the design of the necessary
documentation. The main components of the management systemused in this software prod-
uct.

Автоматизация производства на основе системы «1С:Предприятие» –
это комплексное решение различных проблем связанных с жизнедеятельно-
стью предприятия. «1С:Предприятие» позволяет объединить информационные
потоки подразделений предприятия в единую базу, а также предлагает широ-
кие возможности поиска необходимой информации в этой объединенной базе.
Система сама отслеживает все тенденции, которые появляются в компании.
Благодаря этому появляется возможность избежать кризисов производства в
будущем.

Термин «1С:Предприятие» обозначает систему ПО, в которую входят и
платформа, и наборы прикладных решений (разного масштаба и разной отрас-
левой специфики), а также различных методик. Поэтому, как о средстве разра-
ботки, правильно говорить именно про платформу «1С:Предприятие».

«1С:Предприятие» как предметно-ориентированная среда разработки
имеет определенные преимущества. Поскольку круг задач более точно очер-
чен, то и набор средств и технологий можно подобрать с большей определен-
ностью. В задачу платформы входит предоставление разработчику интегриро-
ванного набора инструментов, необходимых для быстрой разработки, распро-
странения и поддержки прикладного решения для автоматизации бизнеса.

Применение «1С:Предприятия» существенно сокращает сроки приня-
тия решений. Автоматизация учета финансовой деятельности компании на базе
этой системы позволяет избежать лишних производственных затрат, система
постоянно проводит аудит финансового состояния компании.

«1С:Предприятие» – это еще и контроль сотрудников. Данная система
идеально подходит для компаний, которые имеют разветвленную структуру, в
которых работает более ста сотрудников. Деятельность каждого сотрудника
точно отображается в системе и она четко отслеживает эффективность работы
сотрудника.

Разумеется, «1С:Предприятие» — не универсальное, а специализиро-
ванное (предметно-ориентированное) средство разработки. Конечно, ни один
инструмент не может претендовать на решение всех мыслимых проблем, одна-
ко универсальные средства разработки ориентированы на достаточно широкий
спектр задач, а платформа «1С» — на задачи автоматизации бизнеса. Собст-



венно, на базе этой системы можно автоматизировать управление практически
любой компанией. Помимо элементов ERP, система содержит и все необходи-
мые элементы CRM, что позволяет более эффективно вести работу с заказчика-
ми. С помощью «1С:Предприятия» легко разработать и организовать индивиду-
альный подход к каждому клиенту.

Н.Ф.СНЄГІРЬОВА, магістр, НТУ “ХПІ”

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У доповіді досліджується процес управління маркетингом на підприємстві. Виявлені
основні переваги та недоліки введення процесу управління маркетингом в сучасних
умовах. Обґрунтована роль служби маркетингу в підвищенні прибутковості підпри-
ємства

В докладе исследуется процес управления маркетингом на предприятии. Изучены
основные преимущества и недостатки внедрения процесса управления маркетингом в
современных условиях. Обоснована роль службы маркетинга в увеличении прибыли
предприятия

In report is examining the process administration of marketing in the enterprise. His ad-
vantages and defect was considered. Marketing’s service role is grounded in the increase of
profit of enterprise.

Багато підприємств в сучасних умовах створюють відділи маркетингу, в
яких працює чимала кількість спеціалістів. Однак далеко не всім із них вдається
досягти поставлених цілей. Причина цьому неефективні маркетингові рішення,
що приймаються через непродуману організацію самого процесу управління
маркетингом.

Щодо сутності цього питання поки що не було виявлено єдиного погляду
маркетологів-практиків на визначення поняття “процес управління маркетин-
гом”. Така не одностайність в теорії призводить до появи великої кількості
принципів управління маркетингом на практиці. Але дедалі частіше можна по-
чути думку про те, що більшість з них неможливі для використання на практиці
в Україні у сучасному становищі.

Перешкодами у поширенні ефективного управління маркетингом на під-
приємствах України фахівці вважають нехтування необхідністю проведення
маркетингових досліджень, що призводить до браку достовірної маркетингової
інформації, неадекватні маркетингові дії щодо цієї інформації, відсутність про-
цесу позиціонування, лише поверхнева оцінка конкурентів, брак кваліфікованих
кадрів [1] .

У ході вивчення цього питання були встановлені такі основні переваги
запровадження ефективного управління маркетингом на підприємстві, як збіль-
шення прибутковості, знаходження можливостей зробити товар найбільш при-

вабливим для споживачів, визначення напрямів досягнення конкурентних пе-
реваг. Крім цього був визначений основний недолік впровадження процесу
управління маркетингом, що полягає у дуже високій вартості маркетингових
заходів [3, 4].

Цей недолік треба прийняти як належне, адже витрачаючи великі кошти
на маркетинг зараз це дасть змогу підприємству заощаджувати значні кошти
потім.

Отже, підводячи підсумки, треба зазначити, що впровадження ефектив-
ного управління маркетингом на Україні в сучасній економічній ситуації дасть
змогу підприємствам витрачати кошти лише на обґрунтовані витрати, обмінати
непотрібні заходи та завдяки цьому у перспективі збільшувати свій прибуток.
Таким чином служба маркетингу на підприємстві перейде з стану затратної, на
таку що приносить значні кошти та виправдовує найоптимістичніші прогнози.
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Секція 9. Економіка України: історичний погляд

Т.Г.ГУЦАН, викладач, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди

РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Здійснено аналіз шкільної економічної освіти в ХІХ-ХХІ ст., досліджено профільне
навчання економіці, з’ясовано етапи його становлення і розвитку в Україні.

Проведен анализ школьного экономического образования в ХIХ-ХХI ст., исследовано
профильное обучение экономике, раскрыто этапы его становления и развития в
Украине.

The analysis of school economic education in ХIХ-ХХI cent. is conducted, the profile studies
of economy is investigational, the stages of its becoming and development in Ukraine are
exposed.

На теренах української держави протягом останніх двох століть було
здійснено декілька спроб профілізації шкільної освіти. Першу спробу (1864-
1917 рр.) здійснення диференціації навчання в школі можна віднести до 1864р.,
коли за ініціативою О. Головіна було створено класичні та реальні семирічні


