му; чорний на білому; жовтий на чорному; білий на чорному; зелений на червоному; синій на білому; червоний на жовтому; білий на синьому та інші.[1]
Крім того психологічний вплив рекламного зображення зростає не тільки
тоді, коли кольори узгоджені між собою, а й тоді, коли кольори узгоджені з формою. Розрізняють 3 базові форми, для кожної з яких характерні певні особливості психологічного впливу: круг, трикутник і квадрат. Відповідно до психологічних властивостей кругу в області кольору відповідає синій колір, трикутнику
– світло-жовтий, квадрату – червоний. [3; с.76]
Для гідного суперництва з конкурентами необхідно використовувати
можливості, які відкриває знання психологічного впливу кольорів і форм. Тому
ми пропонуємо такий алгоритм процесу розробки рекламного повідомлення:
1. Виділення основних рис рекламованого товару.
2. Визначення очікуваної психологічної реакції споживача.
3. Вибір кольорів та базової форми з урахуванням особливостей їх психологічного сприйняття.
4. Формування макету зображення на основі обраних кольорів і форми.
5. Написання тексту рекламного повідомлення, який гармонічно поєднується із зображенням, посилюючи його дію.
Останнє завдання потребує окремого аналізу інформації, однак проведене нами дослідження дає змогу реалізувати решту кроків, багатократно збільшуючи шанси на проведення успішної рекламної кампанії.
Список літератури: 1. Андреева И.А. Мировая реклама: правила хорошего тона. Вокруг
цвета // КомпьюАрт. – 2005. – № 11. – с.28-32. 2. Вознюк Л.Р. Роль логотипа в бизнесе и
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пер. с нем. Л. Монаховой – М: Д. Аронов, 2000. – 128с. 4. Мокшанцев Р.И. Психология
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АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Розглянуті аспекти планування обсягів та структури виробництва. Проаналізоване
сучасне становище вугільної промисловості України. Наведено проблеми на рішення
яких варто направити основні зусилля.
Рассмотрены аспекты планирования объемов и структуры производства. Проанализировано современное положение угольной промышленности Украины. Представлены
проблемы, на решение которых следует направить основные усилия.
The aspects of planning of volumes and pattern of production are considered. Modern position
of coal industry of Ukraine is analyzed. Problems are presented, on the decision of which it is
necessary to send basic efforts.

У ринковій економіці жодне підприємство не зможе домогтися стабільного успіху, якщо не буде чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, позицію
конкурентів на них, так і про власні перспективи і можливості.
Планування обсягів та структури виробництва повинно починатися з
дослідження потреб ринку, його місткості, сегментації, каналів реалізації, динаміки цін на товарну продукцію тощо.
Планування обсягу виробництва і реалізації випуску продукції потребує
вірного і точного вимірювання кількості продукції, що випускається. Основними вимірювачами обсягу продукції на підприємствах є натуральні, умовнонатуральні і вартісні одиниці вимірювання [1].
В роботі аналізується вугільна промисловість, яка на даний час залишається найважливішим джерелом електроенергії, вона є початковою технологічною сировиною для багатьох продуктів хімічної промисловості; кам'яновугільний кокс необхідний для виплавки металу; вугілля для комунально-побутових
потреб.
Реконструкція шахт проводилася досить незадовільно, часто не в повному обсязі. Головні причини цього: недостатнє фінансування й нераціональне
використання виділених капітальних вкладень.
Вугільна промисловість відрізняється досить складними й небезпечними умовами праці, що, на жаль, підтверджується більшою кількістю аварій з
важкими й трагічними наслідками. Крім того, видобуток вугілля впливає на
навколишнє середовище, приводить до погіршення забудованих територій, а
терикони отруюють атмосферу [2].
На державному рівні планування основні зусилля варто направити на
рішення таких проблем:
1) диверсифікованість джерел імпорту енергоресурсів, у першу чергу,
на створення необхідної інфраструктури доставки внутрішнім споживачам
вугілля морським і залізничним транспортом;
2) стимулювання максимального зниження енергоємності продукції
українських підприємств, зменшення споживання енергії в побуті.
3) фінансування, у тому числі з державного бюджету, наукових розробок, дослідно-конструкторських робіт зі створення й промисловим використанням альтернативних і перспективних джерел енергії.
4) знизити до прийнятого рівня втрати при транспорті електроенергії,
для чого реконструювати й побудувати нові лінії електропередач на сучасній
науковій і технологічній основі [3].

Список літератури: 1. В.С. Каретнікова Планування діяльності підприємства: Навч.посібник – Харків: ХДПУ, 1999. – 266 с. – Укр. мовою. 2. А.П. Михайлусов О ходе реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса. //Уголь Украины. – 2008.
– №3. 3. Б. Райхель Что делать с угольной промышленностью//День. – 2007. – №217.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОМ ПОЛНЫХ ИЗДЕРЖЕК
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Розглянуто роль цінової політики в забезпеченні конкурентоздатності продукції в
сучасних умовах. Наведено види витрат, які використаються для формування ціни.
Визначено переваги й недоліки формування ціни методом повних витрат.
Рассмотрена роль ценовой политики в обеспечении конкурентоспособности продукции в современных условиях. Приведены виды затрат, которые используются для
формирования цены. Определены преимущества и недостатки формирования цены
методом полных издержек.
The role of a price policy in maintenance of competitiveness of production in modern conditions is considered. Kinds of expenses which are used for price formation are resulted. Advantages and lacks of formation of the price are defined by a method of full costs.

В условиях рыночной экономики целью любого предприятия является
получение прибыли, которое возможно только при эффективной работе предприятия. Одним из определяющих факторов эффективной работы предприятия
является его ценовая политика. Цены обеспечивают предприятию запланированную прибыль, конкурентоспособность продукции, спрос на нее. Благодаря
правильному выбору метода установления цены, предприятие может реализовывать свои коммерческие цели.
Метод полных издержек (Full Cost Pricing, Target Pricing) – это способ
формирования цен на основе всех затрат, которые списываются на единицу того
или иного изделия и к которым добавляется необходимая фирме прибыль. Кроме того, данный метод используют для определения минимальной цены. Расчет
цены методом полных издержек представлен в формуле (1) [1; 2]:
(1)
R ,

  C * 1 

 100 

где Р – цена продаж;
С – полные издержки на единицу продукции;
R – ожидаемая (нормативная) рентабельность.
Очевидно, что метод полных издержек отличается простотой, полной
прозрачностью для производителей, потребителей, контролирующих органов.
Но данный метод ориентирован не на рыночный спрос, а на производство, поэтому возможна ситуация, когда товар при данной цене не будет пользоваться
спросом, а продукция конкурентов может быть лучше по качеству и более известна покупателю благодаря рекламе и т. д.так же использование этого метода

не позволяет выявить резервы снижения затрат, так как деление затрат при нем
на прямые (затраты непосредственно связаны с производством определенного
вида продукции: сырьё и материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие, оплата труда основных производственных рабочих и т.п.) и косвенные
(затраты, связанные с процессом производства в целом или хотя бы с его значительной частью и не могут поэтому быть отнесены к отдельным видам продукции (амортизация, арендные платежи, затраты на цеховое и общезаводское
управление) условно [3; 4; 5].
Рассмотренный метод полных затрат целесообразно использовать тем
предприятиям, положение которых близко к монопольному и сбыт продукции
которых практически гарантирован.
Несмотря на указанные недостатки метода полных издержек, в современных условиях в большинстве отраслей национального хозяйства используется именно этот метод.
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ЛІЗИНГ В УМОВАХ КРИЗИ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
Досліджується договір фінансової оренди (лізинг) як один з видів кредитування. Розглянуті його переваги і відмінності від форми звичайного кредитування. Обґрунтована роль лізингу в підвищенні ефективності національної економіки.
Исследуется договор финансовой аренды (лизинг) как один из видов кредитования.
Рассмотрены его преимущества и отличия от формы обычного кредитования.
Обоснована роль лизинга в повышении эффективности национальной экономики.
The contract of financial tenancy (leasing) is probed as one of types of crediting. His advantages and differences are considered from the form of the ordinary crediting. A leasing
role is grounded in the increase of efficiency of national economy.

Під час кризи фірми також існують і їм необхідно розвиватися. У такій
ситуації лізингова діяльність стає для українських товаровиробників зручним
джерелом фінансування, засобом економії грошових коштів, методом зменшення ступеня інвестиційного ризику і забезпечення інтенсифікації і структурної перебудови виробництва.
Щодо економічної суті лізингу поки що немає єдиної думки вчених –
економістів. Зміст і роль його в теорії і практиці трактуються по-різному. Одні
розглядають лізинг як своєрідний спосіб кредитування підприємницької діяльності, а інші інтерпретують лізинг як дію за чужий рахунок [3].

