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Таблица 3 – Результаты анализа эффективности снижения цен в сети магазинов ―Алми‖ 

 

Наименование товара 

Эластичность, Коэффициенты  эффективности изменения цен 

Е по выручке, Кв по прибыли, Кп 
по рентабель-

ности, Кр 

Средство для мытья  по-

суды ―Morning Fresh‖,  

450 мл 

0,98 1,00 0,38 0,35 

Шампунь ―Gliss Kur‖,  

250 мл 
2,24 1,47 2,57 1,84 

Кофе ―Nescafe Gold‖, 75 г 1,01 1,00 0,23 0,20 

Скумбрия с/м, кг 2,03 1,48 0,58 0,33 

Кастрюля н/с d=24 см 4,20 1,36 1,16 0,77 

 

Результаты, приведенные в таблице 3, наглядно показывают, что высокой эластичности спроса 

не всегда соответствуют высокие темпы роста выручки, причем прибыль и рентабельность реали-

зованной продукции могут даже снижаться. Это говорит о том, что при разработке решений по 

управлению ценами наряду с показателями эластичности в обязательном порядке следует в каче-

стве ориентиров использовать предложенные в работе модели (2), (3) и (4) для расчета коэффици-

ентов  эффективности изменения цен. 
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Сучасний стан функціонування та розвитку підприємств України є вкрай нестійким, адже 

викликаний як внутрішньонаціональними, так і зовнішніми геополітичними конфліктами. Як 

наслідок, зниження ділової активності, погіршення платоспроможності, виникнення диспропор-

ційності виробництва, зростання збитковості підприємств. Особливо актуальним це виступає для 

інноваційно активного сектору економіки, в якому особливе місце займає пріоритетна галузь – 

машинобудування. Тому вивчення проблем управління стійким розвитком інноваційно активних 

машинобудівних підприємств України, діяльність яких більшою мірою є експортноорієнтованою є 

важливим науковим і практичним завданням. 

Слід відмітити, що останнім часом велика кількість науковців спрямовує свої дослідження в 

напрямку вивчення особливостей управління стійким розвитком підприємств. Так, Бичков О.О. [1] 

досліджує теоретичні  засади, передумови та імперативи забезпечення стійкого розвитку машино-

будівних підприємств в умовах нестійкого середовища, Васюткіна Н.В. [3] розкриваючи особли-

вості формування системи управління сталим розвитком підприємства, вказує на її основні скла-

дові, ієрархічні рівні, зауважуючи, що «повна взаємоузгодженість усіх зв’язків, які формуються в 

системі, забезпечується за рахунок функціонування контрольно–адаптаційної підсистеми та підси-

стеми інформаційно–аналітичного забезпечення» [3, с. 97]. Колесніков А.П. в своїй роботі [4] роз-

криває основні принципи стійкого розвитку підприємств, а також види, елементи та показники 

стійкості господарської діяльності підприємств. Ним пропонується використання 5 елементів ме-

ханізму стійкого розвитку підприємства: ресурси, методи, принципи, функції, потоки. Більш ґрун-

товно до вирішення питання забезпечення стійкого економічного розвитку підходять Шубін О.О. 

та Іванчук К.О. [5]. Вони пропонують використовувати 6 етапів під час здійснення управління що-

до забезпечення стійкого розвитку підприємства, застосовуючи модель ієрархічної діагностики 
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потенційних станів, будуючи площину стійкого простору із врахуванням граничних можливостей 

підприємства, вихідного базису процесів розвитку, впливу факторів зовнішнього середовища. Ра-

зом з тим, аналізуючи зміст представлених підходів, не зважаючи на глибокий та обґрунтований 

характер досліджень, слід відмітити, що вчені не приділяють достатньої уваги проблемам управ-

ління стійким розвитком підприємств і не розглядають можливі шляхи їх вирішення. 

В Україні нині існує найбільш економічно стійкий сектор підприємств, здатних протидіяти 

факторам зовнішнього середовища та формувати високу конкурентоспроможність – сектор інно-

ваційного машинобудування. 

Серед ключових проблем управління стійким розвитком інноваційно активних машинобудів-

них підприємств України в період 2009–2013 рр. слід виділити: 

1. Зосередження уваги на коротко– та середньострокових пріоритетах розвитку (лише 36 % 

підприємств використовують ефективні антикризові стратегії, жодне підприємство невзмозі було 

підтримати довгострокову стратегічну перспективу). Це свідчить про недостатність застосування 

механізмів стратегічного планування. 

2. Роззосередження уваги на ліквідації часткових проблем (інвестиційних (виникають у 80,6 % 

випадків); ринкових (виникають у 77,4 % випадків); інноваційно–організаційних (виникають у 

71,0 % випадків); виробничих (виникають у 61,3 % машинобудівних підприємств); фінансових 

(виникають у 58,1 % випадків); соціальних (виникають у 58,1 % випадків); маркетингових (вини-

кають у 54,8 % випадків); зовнішньоекономічних (виникають у 45,2 % випадків), що свідчить про 

недостатню увагу щодо комплексного підходу в організації їх вирішення. 

3. Недостатня увага питанням мотивації. Середньомісячна заробітна плата на підприємствах 

найбільш прогресивного сектора економіки (3,8 тис. грн.) ледь дотягує до середньомісячної по 

промисловості (4,1 тис. грн.). 

4. Контроль на досліджуваних підприємствах найчастіше пов’язаний із процесами виробництва 

та реалізації продукції. Менше уваги приділяється питанням фінансового контролю. Ще менше – 

питанням діагностики та контролю стану підприємства. 

Зрозуміло, що вирішувати існуючі проблеми управління на підприємствах досить складно, але 

можливо. Так, ряд інноваційно активних підприємств почали застосування в управлінні принципів 

нооменеджменту, тобто системного менеджменту, який має багатоцільове комплексне спрямуван-

ня; реалізується менеджерами з позицій системного мислення та є синтезом результатів аналізу, 

оцінювання та діагностування реалізовуваних на підприємстві процесів із врахуванням впливу 

факторів зовнішнього середовища; виражає нове ставлення до людей, техніки та інновацій, а та-

кож до системи знань; створює можливість моделювання майбутнього стану соціальних систем 

підприємства; забезпечує моніторинг цілісності системи управління; відзначається посиленою 

увагою до організаційної діяльності, а також обґрунтовує перехід до нооменеджменту комплекс-

ною та структурною зміною середовищ функціонування підприємства, у т.ч. із використанням су-

часних інформаційних технологій. Прикладом впровадження такої системи управління нині є ПАТ 

«Мотор Січ», на сьогодні найбільш потужне підприємство інноваційного сектору машинобудівних 

підприємств. 

Разом з тим, для розв’язання існуючих проблем потрібно вирішити головне завдання – постійно 

підтримувати самодостатність і цілісність інноваційної системи, здатність її до розширеного 

відтворення та саморозвитку на принципах збалансованості. З цього випливає, що основним 

принципом розвитку інноваційно активних машинобудівних підприємств України є формування 

механізму, збалансованого у нерозривній системі використання та відтворення багатогранних ре-

сурсів, який забезпечує взаємоузгоджений рух відповідно до головних стратегічних напрямів їх 

інноваційного розвитку. 

Важливим моментом, що здатен сприяти підвищенню ефективності управління економічною 

стійкістю машинобудівних підприємств інноваційного сектору економіки, є встановлення у якості 

домінант формування інноваційного розвитку таких напрямів як [2]: 

1. Трансцендентність управління на макрорівні з інтеграцією в мезо– та мікропроцеси. 

2. Зміна вектору інвестиційного забезпечення з інвестиційно–інноваційної моделі на інно-

ваційно–інвестиційну. 

3. Орієнтація на управління інноваційно стійким саморозвитком. 

Водночас неможливо лишати поза увагою антикризову компоненту, яка все більше стає 

невід’ємним елементом процесу управління сучасним підприємством. Тому останню домінанту 

слід розглядати як орієнтацію на управління інноваційно стійким саморозвитком на антикризових 

засадах. 
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Таким чином, для підтримання та забезпечення стійкого розвитку інноваційно активних маши-

нобудівних підприємств слід неухильно створювати умови для ефективного управління ними 

задля перетворення наявних стратегічних можливостей у потенційні чи унікальні, забезпечуючи 

тим самим високий рівень ефективності господарювання та підвищення їхньої конкурентоспро-

можності. 

 
Список використаних джерел: 

1. Бичков, О.О. Забезпечення стійкого розвитку підприємств в умовах нестійкого середовища: Дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за вида-

ми економічної діяльності) / Бичков Олександр Олексійович. – Київ:  НТУУ „Київський політехнічний ін-

ститут‖, 2012. – 253 с. 

2. Бояринова, К.О. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління / К.О. 

Бояринова // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 230–235. 

3. Васюткіна, Н.В. Формування системи управління сталим розвитком підприємства / Н.В. Васюткіна // 

Економіка розвитку. – 2014. – № 2 (70). – С.93–98. 

4. Колесніков, А.П. Засади механізму забезпечення стійкого розвитку підприємств / А.П. Колесніков // 

Інноваційна економіка. – 2013. – № 3(41). – С. 97–100. 

5. Шубін, О.О. Методичний підхід до забезпечення стійкого економічного розвитку торговельного 

підприємства / О.О. Шубін, К.О. Іванчук // Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – № 1 

(16). – С. 195–202. 

 

 

УДК 339.1 

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

И.А. Кузнецова, А.С. Кравец 
Полесский государственный университет, kuznet_sova@mail.ru 

 

Образование представляет одну из ведущих отраслей экономики. Любой вуз, школу или кол-

ледж можно рассматривать как организацию по производству услуг, состоящую из ряда достаточ-

но автономных элементов – факультетов, кафедр, лабораторий, классов. Сегодня усилия многих 

белорусских  вузов направлены на выработку новых организационных схем и экономических ме-

ханизмов,  которые соответствуют роли высшего образования в современном мире. 

В  условиях перехода к рынку каждый вуз должен реализовать свою собственную систему дей-

ствий, перестраивать складывавшиеся многие годы направления подготовки специалистов, рас-

ширять набор образовательных услуг, а также, что особенно важно, осваивать маркетинг образо-

вательной и научной деятельности 

Реальными участниками маркетинговых отношений являются не только потребители (отдель-

ные личности, предприятия и организации), широкие круги посредников (включая службы занято-

сти, биржи труда, органы регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных учре-

ждений и др.), но и  образовательные учреждения, а также общественные институты и структуры, 

причастные к продвижению образовательных услуг  на рынке.  

Маркетинг в сфере образования имеет дело со всеми  категориями его объектов. Для обучаю-

щихся (особенно в вузе), как правило, немаловажно, где расположено образовательное учрежде-

ние и какими возможностями для их проживания оно располагает (в этой связи актуален марке-

тинг территорий). Весьма весом общественный престиж, статус самого образовательного учре-

ждения (маркетинг организаций) и реноме его преподавателей (маркетинг личностей). Не нужда-

ется в обосновании актуальность маркетинга идей, как важнейших компонентов образовательного 

процесса; причем речь должна идти как об идеях по профилю подготовки, так и о педагогических 

идеях. Вместе с тем ясно, что маркетинг в образовании – это преимущественно маркетинг образо-

вательных услуг. 

Особенностью образовательных услуг является то, что их потребитель сам активно участвует в 

процессе предоставления  услуги. Процессом, в данном случае является само обучение, а резуль-

татом – прирост или изменение в профессиональной квалификации или образовательном уровне, к  

которому стремится сам получатель услуги. 

Мы считаем, что можно выделить в качестве важнейших следующие проблемы, решение кото-

рых прямо определяет свойства и параметры образовательных услуг:  
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