
подход позволит установить пределы стоимости объекта, что, в свою очередь,
даст возможность для экономического маневра при принятии конкретного
управленческого решения.
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СУТНІСТЬ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БРЕНДУ

Представлена класифікація підходів, методів оцінки вартості брендів, переваги та
недоліки.
Представлена классификация подходов, методов оценки стоимости брендов, пре-
имущества и недостатки.
The classification and characteristics of methods for assessing the value of brands and ana-
lyzed their negative sides.

Після створення бренду постає питання щодо оцінки його вартості. На
рис.1 наведено класифікацію підходів та моделей визначення вартості бренду.

Рисунок 1 – Класифікація підходів та моделей визначення вартості
бренду

Далі охарактеризуємо та проаналізуємо основні моделі визначення вар-
тості бренду представлені на рисунку 1.

Модель Brand Asset Valuator характеризується ефективністю вимірю-
вання споживчої цінності бренду, оцінкою ступеня охоплення бренду, послідо-
вністю методології, глибиною оцінки. Негативними рисами є описовий харак-
тер моделі та відсутність конкретних результатів.

Модель марочного резонансу характеризується тим, що підкреслює дві
сторони бренду: раціональний шлях до створення бренду та емоційний шлях.
Негативними рисами є те, що дані для аналізу збираються засобами опитувань,
які можуть бути нечіткими або сфабрикованими.

Метод звільнення від ліцензійних виплат характеризується тим, що оці-
нює майбутній продаж і відповідний рівень виплат для визначення доходу.
Негативними рисами є те, що спосіб визначення ставки «роялті» суб’єктивний
(або засно-ваний на порівняльному підході).

Метод оцінки ділової репутації (гудвіл) характеризується тим, що за ос-
нову береться загальна ринкова вартість компанії. Негативними рисами є те,
що підходить тільки для моно-брендових компаній.

Метод дисконто-ваних грошових потоків характеризується тим, що ви-
користовує не ринкову вартість компанії, а оцінку рунтується их грошових
потоків. Негативними рисами є те, що необхідно коректно виділяти в грошових
потоках компанії ту частину, яка створюється власне брендом.

Метод сумарної дисконто-ваної доданої вартості характеризується тим,
що ґрунтується на підрахунку додаткової преміальної ціни, яку покупець гото-
вий заплатити за володіння товаром під даним конкретним брендом. Негатив-
ними рисами є те, що обмежене розуміння способів капіталізації маркетинго-
вих переваг, що створюються брендом.
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ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ПРИ РОЗРОБЦІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Розглядаються питання пов’язані з вибором найбільш прийнятного для підприємст-
ва рівня централізації/децентралізації енергопостачання. При виборі того чи іншого
рівня, значний вплив мають різноманітні фактори. Пропонується для вирішення цієї
задачі виробити критерії оцінки різних варіантів, оцінити фактори впливу і запро-
понувати методику визначення спільного оцінного показника.
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Рассматриваются вопросы, связанные с выбором наиболее приемлемого для предпри-
ятия уровня централизации/децентрализации энергоснабжения. При выборе того или
иного уровня, значительное влияние имеют разнообразные факторы. Предлагается
для решения этой задачи выработать критерии оценки различных вариантов, оце-
нить факторы влияния и предложить методику определения общего оценочного
показателя.

Questions connected with a choice of most comprehensible for the enterprise level of power
supply centralisation/decentralisation are considered. On a choosing of some level, various
factors make considerable influence. It is offered for solution of this problem to develop crite-
rions of an estimation of various variants, to estimate factors of influence and to offer a tech-
nique of definition of the general estimate indicator.

Ефективність управління в будь-якій області людської діяльності нероз-
ривно пов'язана з визначенням оптимального рівня централізації/децентралізації
для даної системи. Тут багато що визначається рівнем розвитку самої системи,
що керується, її виробничою і управлінською структурою, історичними умова-
ми, розвитком і взаємодією з навколишнім середовищем, кваліфікацією управ-
лінських кадрів і багатьма іншими чинниками.

Якщо розглядати промислове виробництво як таке, то можна зробити ви-
сновок про те, що в різні історичні періоди ступінь централізації управління був
різним, і це було пов'язано як із змінами самих виробництв, так і основними
політичними і економічними умовами в кожен конкретний проміжок часу.

В енергетиці ці питання набувають особливого значення, оскільки відбу-
ваються серйозні зміни як в структурі споживання енергоресурсів, так і в якості
основних фондів енергетики і фінансових можливостях об'єктів господарюван-
ня. Проблема посилюється необхідністю негайно вирішувати питання оновлен-
ня фондів при обмеженості ресурсів.

Окрім суто політичних чинників, існують міркування економічної доці-
льності при вирішенні такого роду проблем. На наш погляд саме з цих позицій і
потрібно підходити до вирішення таких питань.

Базові міркування в цьому випадку наступні.
Для забезпечення крупних промислових підприємств, міст, комплексів

доцільно зберігати високий рівень централізації енерго- і теплопостачання. Річ у
тому, що за інших рівних умов при високому завантаженні енергетичних поту-
жностей собівартість одиниці продукції знижується за рахунок зниження пито-
мої ваги постійних витрат з розрахунку на одиницю продукції. Крім того, великі
об'єми споживання і виробництва енергоресурсів дозволяють застосувати дорогі
і ефективні технічні і технологічні рішення.

Відносно дрібніших споживачів із змінним графіком навантаження, за
наявності безлічі високотехнологічних рішень і відповідних зразків техніки до-
цільно понизити рівень централізації виробництва енергії і тепла. Такий підхід

дасть можливість самому споживачеві регулювати рівень і графік споживання,
понизити витрати на електричні і теплові мережі, пристрої контролю, управ-
ління та ін.

Іншими словами, в даному випадку ми маємо справу з типовим оптимі-
заційним завданням, для вирішення якого необхідно виробити критерії оцінки
варіантів, що відрізняються рівнем централізації; оцінити чинники впливу,
класифікувати їх, встановити значущість в загальній системі і виробити мето-
дику визначення загального оцінного показника. Це дозволить з достатнім сту-
пенем обґрунтованості, на основі наукового підходу і аналізу вибрати адекват-
не рішення у кожному конкретному випадку.
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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТУ В ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Маркетинг партнерських відносин доводить свою актуальність на промисловому
ринку, де особливу роль відіграють комунікації його учасників. В статті наведено
варіанти використання можливостей Інтернету як засобу для формування промис-
ловим підприємством взаємовідносин з різноманітними цільовими аудиторіями.

Маркетинг партнерских отношений доказывает свою актуальность на промыш-
ленном рынке, где особую роль играют коммуникации его участников. В статье при-
ведены варианты применения возможностей Интернета как средства для форми-
рования взаимоотношений с различными целевыми аудиториями промышленными
предприятиями.

Marketing of partner relationships devotes its actuality on the industrial market where espe-
cial role is allocated to its gamers’ communications. The article tells about variants of using
Internet’s abilities as a communication instrument for the industrial enterprise to build a
relations with different target audiences .

Партнерські відносини відіграють важливу роль в діяльності промисло-
вого підприємства. Використання різних засобів комунікації з часом призво-
дить до ефекту синергії. За допомогою одного з них – Інтернету – підприємст-
во може вести електронний бізнес, що дає змогу встановлювати контакти з
різними цільовими аудиторіями та отримувати прибуток.

Електронний бізнес – це втілення усіх бізнес-процесів підприємства з
використанням можливостей інформаційних технологій, телекомунікаційних
систем, мереж. У табл.1 наведено сім приводів для використання Інтернет про-
мисловим підприємством.


