
provides rational material resources usage, increases labor productivity as well as profitability
of manufacture.

Підвищення ефективності виробництва на підприємстві – одна із найва-
жливіших задач як держави так і економістів самих підприємств [1]. Згідно ана-
лізу існуючого стану підприємства що досліджується, встановлено, що вироб-
ничі фонди та виробничі потужності використовуються неефективно, існує не-
стача обігових коштів на придбання матеріалів на виконання планових обсягів
випуску товарної продукції, низький рівень механізації виробництва. Представ-
лена робота направлена на пошук ефективних шляхів розвитку суднобудівного
та судноремонтного підприємства, а також підвищення його ефективності. Для
вирішення даної задачі запропоновано заходи щодо підвищення ефективності
роботи підприємства, які зможуть значно знизити витрати на виробництво.

Головна ціль роботи – вдосконалення системи виробництва, шляхом по-
дальшої механізації виробництва, що дозволить, заміну ручної праці на автома-
тичну; впровадження нових технологій які забезпечують зниження собівартості
продукції; покращення процесу виробництва і тим самим забезпечують підви-
щення рентабельності.

Подовжити дослідження питання підвищення ефективності виробництва
планується за допомогою методу прогнозування. Він є процесом розробки нау-
кового передбачення у формі прогнозу [7]. За допомогою цього методу може
бути передбачена автоматизація лінії очистки, окраски та сушки металу на ме-
талообробній ділянці, що дозволить скоротити чисельність працівників, усунути
брак у виробництві та значно скоротити час у виробничому процесі. При впро-
вадженні цього заходу підприємство підвищить річний економічний ефект та
продуктивність праці.

У роботі проведено розрахунки економічного ефекту від запропонованих
заходів з використанням методу прогнозування та виявлено, що після впрова-
дження заходів отримано підвищення прибутку у розмірі 419242,19 тис. грн,
значно покращено фінансові показники та умови роботи на підприємстві.

Узагальнюючи наведені результати роботи, можна відмітити, що розгля-
нуті заходи у сукупності з методом прогнозування значно підвищують , ефекти-
вність роботи підприємства.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОФОРМЛЕННЯ РЕКЛАМНИХ ЗВЕРНЕНЬ

У статті розглянуто такі складові процесу розробки рекламних звернень, як вибір
гами кольорів та вибір форм відповідно до їх психологічних характеристик. Проана-
лізовано ефективність сприйняття різних кольорів споживачами. За результатами
дослідження запропоновано алгоритм процесу розробки рекламного повідомлення.

В статье рассмотрены такие составные процесса разработки рекламных сообще-
ний, как выбор цветовой гаммы и выбор форм с учетом их психологических характе-
ристик. Проведен анализ эффективности восприятия различных цветов потреби-
телями. В результате исследования был предложен алгоритм разработки рекламно-
го сообщения.

The following article is dedicated to important aspects of the advertisements working out
process such as choosing a color and choosing a form according to their psychological char-
acteristics. It contains the analysis of the consumer perception of different colors. As a result
of research the algorithm of the advertisements working out process is offered.

Від ефективності рекламного повідомлення може залежати хід усієї ре-
кламної кампанії. З усіх візуальних елементів оформлення реклами саме колір і
форма взаємодіють із підсвідомістю людини, викликаючи і формуючи широ-
кий спектр психологічних реакцій та відчуттів. Тому існує необхідність визна-
чення алгоритму розробки рекламного звернення, який би враховував особливе
значення психології сприйняття кольору і форми для реклами.

Науково доведено, що колір впливає на підсвідомість людини і викликає
позитивну або негативну реакцію протягом 90 секунд. Вдало обраний колір
здатний збільшити шанси рекламного повідомлення бути побаченим на 38%,
поліпшити сприйняття інформації на 40% і підвищити позитивне відношення
до продукту на 22%. Вважається, що кольори за ступенем ефективності залу-
чення уваги покупців розподіляються наступним чином: 100% – синьо-
фіолетовий; 90% – темно-синій; 85% – бірюзовий; 60% – інтенсивно-
лимонний; 47% – чорний; 42% – темно-фіолетовий; 22% – жовтий; 17,5% –
блакитний; 14,5% – синій; 9,5% – коричневий; 7,5% – рубіновий; 3,5% – черво-
но-рожевий. [4]

Кожен колір в грамотно підібраних колірних поєднаннях підкреслює
вплив іншого кольору, тоді як в невдалих – може просто звести нанівець його
емоційне забарвлення. За рівнем ефективності сприйняття комбінації кольорів
розташовуються в наступному порядку: чорний на жовтому; зелений на біло-



му; чорний на білому; жовтий на чорному; білий на чорному; зелений на черво-
ному; 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 фо-
рмою. Розрізняють 3 базові форми, для кожної з яких характерні певні особли-
вості психологічного впливу: круг, трикутник і квадрат. Відповідно до психоло-
гічних 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 пси-

хологічного сприйняття.
4. Формування макету зображення на основі обраних кольорів і форми.
5. Написання тексту рекламного повідомлення, який гармонічно поєдну-

ється із зображенням, посилюючи його дію.
Останнє завдання потребує окремого аналізу інформації, однак проведе-

не нами дослідження дає змогу реалізувати решту кроків, багатократно збіль-
шуючи шанси на проведення успішної рекламної кампанії.
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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. Проанали-
зировано 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 стабіль-
ного успіху, якщо не буде чітко й ефективно планувати свою діяльність, пос-
тійно 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, ди-
наміки цін на товарну продукцію тощо.

Планування обсягу виробництва і реалізації випуску продукції потребує
вірного і точного вимірювання кількості продукції, що випускається. Основни-
ми вимірювачами обсягу продукції на підприємствах є натуральні, умовно-
натуральні і вартісні одиниці вимірювання [1].

В роботі аналізується вугільна промисловість, яка на даний час залиша-
ється найважливішим джерелом електроенергії, вона є початковою технологіч-
ною сировиною для багатьох продуктів хімічної промисловості; кам'яновугіль-
ний кокс необхідний для виплавки металу; вугілля для комунально-побутових
потреб.

Реконструкція шахт проводилася досить незадовільно, часто не в пов-
ному обсязі. Головні причини цього: недостатнє фінансування й нераціональне
використання виділених капітальних вкладень.

Вугільна промисловість відрізняється досить складними й небезпечни-
ми 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 роз-
робок, дослідно-конструкторських робіт зі створення й промисловим викорис-
танням 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].


