венно, на базе этой системы можно автоматизировать управление практически
любой компанией. Помимо элементов ERP, система содержит и все необходимые элементы CRM, что позволяет более эффективно вести работу с заказчиками. С помощью «1С:Предприятия» легко разработать и организовать индивидуальный 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 підприємства
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 advantages 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 маркетингом”. Така не одностайність в теорії призводить до появи великої кількості
принципів управління маркетингом на практиці. Але дедалі частіше можна почути думку про те, що більшість з них неможливі для використання на практиці
в Україні у сучасному становищі.
Перешкодами у поширенні ефективного управління маркетингом на підприємствах України фахівці вважають нехтування необхідністю проведення
маркетингових досліджень, що призводить до браку достовірної маркетингової
інформації, неадекватні маркетингові дії щодо цієї інформації, відсутність процесу 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 збільшення прибутковості, знаходження можливостей зробити товар найбільш при-

вабливим для споживачів, визначення напрямів досягнення конкурентних переваг. 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 ефективного 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 (18641917 рр.) здійснення диференціації навчання в школі можна віднести до 1864р.,
коли за ініціативою О. Головіна було створено класичні та реальні семирічні

