
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.
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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
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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



гімназії. У 1902р. після реформ Г.Зенгера було затверджено гімназії і реальні
училища, де економіка вивчалася в складі інших дисциплін, та комерційні учи-
лища, де опанування економічних явищ і процесів відбувалося під час вивчення
курсів з бухгалтерії, історії комерції, торгівлі, політичної економії.

Другий етап профілізації тривав з 1917р. до кінця 50-х рр. ХХ ст. На по-
чатку 20-х рр. було прийнято резолюцію про загальну шкільну освіту протягом
семи років навчання та ,,Положення про єдину трудову школу”. В цей період в
школах України не було єдиного навчального плану. Економіка вивчалась побі-
жно під час опанування політграмоти, історії класової боротьби, географії Укра-
їни, краєзнавства. З 1934р. було запроваджено на всій території СРСР єдиний
навчальний план, що призвело до уніфікації системи освіти та розриву зв’язків
між школою та спеціалізованими ВНЗ. Економіка в школах України не вивчала-
ся як окремий предмет.

З кінця 50-х років ХХ ст. розпочався третій етап профілізації економіч-
ної освіти. Так, у 1957р. Академія педагогічних наук РСФСР запропонувала
провести експеримент, в якому передбачалось проведення диференціації за
трьома напрямами: фізико-математичним і технічним, біолого-агрономічним,
соціально-економічним і гуманітарним. Тут було вперше виділено соціально-
економічний напрям. Але слід зазначити, що в школах України учні знайомили-
ся з економікою, як правило, під час вивчення суспільствознавства.

З середини 1980-х до 1991р. здійснювався четвертий етап профілізації
освіти, який відрізнявся професійною спрямованістю змісту навчання. Вводили-
ся нові навчальні плани і програми, де передбачалося вивчення наукових основ
сучасного виробництва в навчальних предметах фізико-математичного і біоло-
го-географічного циклів. Вивчення економіки здійснювалось в межах політехні-
чної освіти та мало практичний характер.

З 1991р. почався п’ятий етап профілізації економічної освіти, який три-
вав до 2001р. та був пов’язаний з появою нових типів ЗНЗ, які орієнтовані на
поглиблене навчання учнів за обраними ними освітніми галузями. З 1992р. в
Україні починає працювати Центр економічної освіти. В школах починають
проводити факультативні заняття, а потім й уроки з основ економіки.

З 2001р. (шостий етап) в навчальний процес у школах було запровадже-
но нормативну дисципліну ,,Економіка”. У 2003р. було прийнято Концепцію
профільного навчання в старшій школі, де було визначено суспільно-
гуманітарний профіль, до складу якого входить економічний напрям, а з 2004р.
економіка є обов’язковою для вивчення як в профільній (на всіх напрямах), так і

безпрофільній старшій школі. Цей етап профілізації характеризується норма-
тивно-правовим і загальним характером профілізації економічної освіти.

Отже, профільне навчання економіці нараховує 6 етапів свого станов-
лення: 1-й (1864–1917 рр.) – вивчення економічних дисциплін у комерційних
училищах, 2-й (1917– кін. 50-х рр.) – вивчення економіки в складі інших навча-
льних предметів, 3-й (кін. 50-х – сер. 80-х рр.) – знайомство з економікою під
час вивчення суспільствознавства, 4-й (сер. 80-х – поч. 90-х рр.) – вивчення
економіки в межах політехнічної освіти, 5-й (1991–2001 рр.) – запровадження в
навчальний процес уроків з основ економіки, 6-й (2001 р. – сьогодення) – ви-
вчення економіки є обов’язковим для профільних та універсальних ЗНЗ.

Секція 10. Правові аспекти регулювання господарської
діяльності підприємств в Україні.
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ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

Комунальні підприємства на сучасному етапі розвитку підприємництва існують для
здійснення своїх прав по господарському використанню та обслуговування свого май-
на територіальними громадами Було проаналізовано важливі питання з приводу цієї
теми, та можна зробити висновок, що цей вид підприємств, ще довгий час буде
залишатися важливою складовою господарського комплексу країни.

Коммунальные предприятия на современном этапе развития предпринимательства
существуют для осуществления своих прав по хозяйственному использованию и
обслуживанию своего имущества территориальными громадами. Были проанализи-
рованы важные вопросы темы, и можно сделать вывод, что этот вид предприятия
еще долгое время будет оставаться важной составляющей хозяйственного ком-
плекса государства.

The municipal enterprises at the present stage of development of business exist for realiza-
tions of the rights on economic use and service of the property by territorial bulks. The im-
portant questions of a theme have been analyzed, and it is possible to draw a conclusion, that
this kind of the enterprise still long time will remain the important component of an econom-
ic complex of the state.

Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права належить такому
суб'єктові, як підприємство. Стаття 1 Закону України від 7 лютого 1991 р. «Про
підприємництво»[3] визначає підприємництво як самостійну ініціативу, систе-
матичну, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню
робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

На сучасному етапі розвитку підприємництва функціонує на базі публі-
чних (державної та комунальної) форм власності.


