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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)
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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].

У світі лізингова діяльність досить розширена, тому що лізинг є необхідною складовою ринкової економіки. Світовий досвід свідчить про широке використання лізингу для розвитку інвестиційної діяльності, як вигідного засобу
переоснащення і модернізації основних фондів підприємств, а так само про застосування лізингу як одного з альтернативних засобів реалізації товару.
Перешкодами у розвитку лізингу в Україні фахівці вважають недосконалість законодавства, несприятливий податковий клімат, обмеження в страхуванні лізингових активів, великі терміни амортизації, відсутність вторинного ринку,
сучасних технологій по обслуговуванню великої кількості угод, проектного
фінансування, яке потребує супроводу, а також кваліфікованих кадрів.
В процесі вивчення цього питання був встановлений ряд переваг лізингової операції перед кредитним договором, встановлені основні вигоди для учасників лізингової операції (лізингодавець, лізингоотримувач, продавець, банк).
Крім того був визначений основний недолік лізингової операції, що полягає в
складності процесу її організації, зокрема – за великої кількості учасників [5,6].
В умовах високих ставок на кредити банків лізинг – практично єдина
можливість здійснювати технічне переозброєння виробництва, не маючи достатніх власних засобів і не привертаючи позиковий капітал.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що сьогоднішня економічна ситуація в Україні сприяє лізинговій діяльності. Ефективність фінансування покупки
за допомогою лізингу значно вище порівняно з кредитом, а часто є єдино можливим офіційним джерелом фінансування для підприємств завдяки більшій доступності. Таким чином, це одна з найперспективніших форм кредитування в
Україні, здатна забезпечити нові технологічні передумови для виходу нашої
економіки з кризи.
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
Розглянуті можливості підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом
оптимізації управління запасами матеріально-технічних засобів. Проведено розгляд
можливих кроків по мінімізації їх запасів і створенню відповідної інформаційної системи.

Рассмотрены возможности повышения конкурентоспособности предприятий путем оптимизации управления запасами материально-технических средств. Проведено рассмотрение возможных шагов по минимизации их запасов и созданию соответствующей информационной системы.
Considered possibilities of increase of competitiveness of enterprises by optimization of inventory control of material and technical facilities. Consideration of possible steps on minimization is conducted their supplies and creation of the proper informative system.

Загальну ідею підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства в умовах дефіциту ресурсів можливо виразити наступною послідовністю ланок «стратегія – дія – інформаційна система». Ці ланки характеризуються глибиною опрацювання, і найбільша глибина властива процесу створення чи удосконалення на підприємстві інформаційної системи (ІС) [1]. Очевидно, що цьому процесу має передувати кропітка праця по організаційним перетворенням у відповідності з прийнятою стратегією розвитку підприємства, яка
включає в себе реорганізацію бізнес-процесів всіх рівнів, у тому числі і матеріально-технічного забезпечення (МТЗ). Не слід забувати, що ІС є тільки інструментом планування, управління і контролю операцій на підприємстві, а всі ці
операції мають бути оптимізовані і інтегровані як частина бізнес – процесів [2].
Щодо заходів по підвищенню ефективності МТЗ, то вони передбачають
використання оптимізаційних процедур та алгоритмів для підтримання та реалізації програмних рішень по скороченню витрат на закупівлю матеріальних
ресурсів, складських витрат, транспортних витрат та фінансових витрат.
Основними задачами, на вирішення яких має бути направлено впровадження автоматизованої системи є: 1) зниження рівня запасів матеріальнотехнічних ресурсів; 2) зниження об’ємів перевалки товарно-матеріальних цінностей на території підприємства; 3) мінімізація витрат на утримання складів;
4) зниження витрат на організацію закупівель; 5) зниження витрат на закупівлі
шляхом формування оптимальної конкурентної карти постачальників; 6) мінімізація простоїв виробництва за рахунок оптимального постачання сировини та
обладнання.
Заходи по зниженню рівня запасів матеріально технічних ресурсів.
Неоптимальне управління запасами викликане наступними системними
факторами: 1) рішення про об’єм поповнення запасів приймаються не на основі
типових оптимізованих алгоритмів, а відповідними керівниками; 2) рішення
про джерело поповнення запасів приймаються не на основі розширеної конкурентної карти, а також відповідними керівниками; 3) відповідальність за визначення необхідного об’єму поповнення запасів «розмито» між підрозділами та
їх керівниками; 4) відсутність або необ’єктивність інформації про точну кількість наявних запасів на складі; 5) відсутність мотивації персоналу щодо оптимального оперативного управління запасами.

