
ві показники сукупності підприємств для побудови оптимальної дискримінант-
ної моделі. Моделювання дає змогу з певним ступенем імовірності визначити
динаміку показників залежно від впливу чинників на розвиток фінансових про-
цесів у майбутньому. Найбільш відомі методи, засновані на побудові дискримі-
нантної функції: 1) моделі оцінки ймовірності банкрутства на основі Z-критерію
Альтмана; 2) галузеві оцінки ймовірності банкрутства; 3) метод рейтингового
числа; 3) модель Р. Ліса оцінки фінансового стану; 4) R-модель прогнозу ризику
банкрутства; 5) модель PAS-коефіцієнта. [2]

Розрахунок фінансових коефіцієнтів на основі звітності підприємства має
різні процедури виходячи із інформаційної бази, технічного забезпечення, дос-
віду фахівців. Як приклад можна навести систему показників У.Бівера,
І.А. Бланка. [3]

Прогнозування можливого банкрутства повинне відбуватися з урахуван-
ням специфіки, галузі діяльності. Для отримання надійнішого фінансового про-
гнозу економіко-математичне моделювання доповнюють методом експертного
оцінювання, що дає змогу корегувати отримані у ході моделювання кількісні
значення фінансових процесів.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В INTERNET–СЕРЕДОВИЩІ

Розглядається перспективний спосіб розвитку та ведення бізнесу. Передбачається, що на
підставі аналізу системного дослідження взаємозв'язку показників витрат, обсягів реалізації
та прибутку можливо моделювати співвідношення цих показників з вибором оптимальної
моделі планування роботи підприємства

Рассматривается перспективный способ развития и ведения бизнеса. Предусматривает-
ся, что на основании анализа системного исследования взаимосвязи показателей расходов,
объемов реализации и прибыли возможно моделировать соотношение этих показателей с
выбором оптимальной модели планирования работы предприятия.

In this thesis discusses a promising way to develop and do business. It is envisaged that based
on the analysis of systems studies the relationship of expenses, sales and profits. possible to
model the relationship of these indicators with the choice of optimal planning model of the
enterprise.

Internet-підприємство є одним з найбільш перспективних способів ве-
дення та розвитку бізнесу в даний час, зниження невиправданих витрат, і, як
наслідок, збільшення прибутку фірми. Internet-підприємство дозволяє здійсни-
ти повний цикл продажу та обслуговування клієнтів при значному зниженні
витрат, пов'язаних зі зберіганням та обробкою замовлення.

Схема роботи Internet-підприємства полягає в наявності певної кількості поста-
чальників, з якими існують договірні відносини на придбання певних товарів за певною
ціною, і наявності клієнтської бази, яка здійснює замовлення, а також кур'єрської служ-
би, яка отримує у постачальників товари за заявками і доставляє їх на адресу покупця .
Оплата за придбані клієнтом товари проводиться в один із способів: готівковий розра-
хунок при отриманні товару чи безготівковий розрахунок.

Ринок електронної комерції зростає на 50-60% щорічно, не дивлячись на де-
які економічні коливання На думку експертів, часто українські роздрібні мережі
помилково сприймають online-майданчики як звичайні торговельні майданчики і,
виходячи на Internet-ринок, не знижують ціну на товари, як і раніше орієнтуючись
на звичайні магазини. Переважна більшість роздрібних мереж торгових компаній
створюють сайти швидше з міркувань престижу, ніж з метою заробітку.

Основними витратами при створенні Internet-підприємства є витрати на ре-
єстрацію електронного підприємства; оплата єдиного податку; передоплата оренди
офісу за перші 6 місяців; створення торговельної марки. У вартість створення тор-
гової марки включається: розробка ексклюзивного дизайну сайту; первинне напов-
нення сайту текстами і графікою; система управління DOT-CMS, навчання персо-
налу з використання системи управління контентом. До витрат на створення і ро-
боту протягом одного року відноситься: оренда офісу; придбання і оплата теле-
фонного зв'язку та Internet; зарплата персоналу; накладні витрати.

Для проведення аналізу прибутку Internet-підприємства розглядається
динаміка і структура товарообігу за певний термін функціонування в Internet-
середовищі. На підставі аналізу "витрати-обсяг-прибуток" виконується систем-
не дослідження взаємозв'язку показників та моделюється їх співвідношення з
вибором оптимальної моделі планування роботи підприємства.

В результаті проведення аналізу витрат, що плануються в перші місяці роботи
роблять висновки і вибирають пріоритетні напрямки роботи в Internet-середовищі: а)
найбільшу питому вагу в загальних витратах на створення Internet-підприємства за-
ймає оренда офісу, що диктує якнайшвидше придбання власних офісних площ у най-
коротші терміни; б) суттєвої величиною витрат є заробітна плата персоналу, що має
тенденцію до постійного збільшення, причому кваліфікація персоналу вимагає пос-
тійного вдосконалення; в) реєстрація торгової марки вимагає значних витрат, але це



обов'язкова умова отримання доменного імені і скорочення цих витрат не представля-
ється можливим у силу специфіки Internet-середовища.
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Секція 2. Маркетинг та економіка знань
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Розглянуто поняття «комунікація» з погляду різних підходів: лінгвістичного, філо-
софського, соціального, психологічного й економічного. Сформульовано поняття «ко-
мунікація» з урахуванням різних трактувань виділених підходів.

Рассмотрено понятие «коммуникация» с точки зрения различных подходов: лингвис-
тического, философского, социального, психологического и экономического. Сформу-
лировано понятие «коммуникация» с учетом различных трактовок выделенных под-
ходов.

The concept "communications" is considered from the point of view of the various approach-
es: linguistic, philosophical, social, psychological and economic. The concept "communica-
tions" is formulated in view of various treatments of the selected approaches.

У сучасному розумінні маркетинг розглядають як глобальну функцію
управління підприємством, що включає управління виробництвом, персоналом,
фінансами, інформацією і комунікацією [1].

На підставі аналізу поняття «комунікація» можна створити класифікацію
основних підходів до визначення даного терміна.

Існують такі підходи до визначення терміна «комунікація»: лінгвістич-
ний, філософський, соціальний, психологічний, економічний.

Відповідно до лінгвістичного підходу «комунікація» є процесом фізично-
го і соціального обміну інформацією між суб’єктами інформаційного простору з
використанням певних знаків.

Згідно з філософським підходом, комунікація – це процес обміну інфор-
мацією між суб’єктами інформаційного простору за допомогою певної інтенції
(інтенція – передача інформації за допомогою комплексного використання мо-
ви, жестів, поз, емоцій, погляду, манери спілкування та їх адекватне сприйняття
одержувачем).

Соціальний підхід дає таке визначення комунікації: комунікація – це соціаль-
на взаємодія людей на основі змістовного обміну інформацією між ними, ство-
рення умов для нормального існування людини, культури і суспільства в цілому.

Згідно з психологічним підходом комунікація – це процес обміну пси-
хологічною енергією між суб’єктами інформаційного простору, який ґрунту-
ється на системі обміну інформацією між людьми під час спілкування.

Розгляд поняття «комунікація» у межах лише лінгвістичного, соціально-
го і психологічного підходів є недостатнім для потреб підприємницької діяль-
ності через його однобокість. Комунікація – це не тільки обмін інформацією
між суб’єктами інформаційного простору за допомогою слів і знаків (у лінгвіс-
тиці), але і соціальна взаємодія (у соціології), і психологічна енергетика відп-
равника й одержувача інформації (у психології). Отже, можна сказати, що ко-
мунікація – це явище суспільного життя, його невід’ємний елемент, сутність
якого полягає у веденні розмови, формуванні вітання та аспектів поведінки
людини, безпосереднього спілкування. Комунікацію можна визначити як про-
цес передачі емоційного та інтелектуального змісту.

В економічній літературі комунікація означає в більшості випадків об-
мін інформацією між людьми для формування ділових відносин. З економічної
точки зору комунікацію розглядають як обов’язковий інструмент управління підприєм-
ством. Тому, відповідно до економічного підходу, комунікація – це процес
обміну інформацією між людьми для формування відносин.

У широкому розумінні термін «комунікація» означає зв’язок, спілку-
вання, яке охоплює всі процеси людської діяльності.

Таким чином, комунікація – це процес обміну за допомогою різних спо-
собів зв’язку, знаків і символів з метою створення двостороннього психологіч-
ного контакту й умов для нормального функціонування людини, організацій та
суспільства в цілому. Таке визначення поняття «комунікація» дозволяє
об’єднати різні його трактування з урахуванням виділених підходів.
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ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ І ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЗВ’ЯЗКІВ З
ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК НАУКИ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Організації (підприємства) створюють і підтримують зв'язки з громадськістю:
споживачами, конкурентами, урядами, акціонерами і кредиторами, місцевим насе-
ленням, міжнародною спільнотою. Метою діяльності у сфері зв’язків з громадськіс-
тю є управління образом компанії. Ефективне управління у сфері зв’язків з громадсь-


