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SEKCJA 11. ZARZĄDZANIA. MARKETING.(МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ)
ПОД- СЕКЦИЯ 2. Государственное управление.

Шеркунов Сергей Александрович
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ВЫПОЛНЯЮЩИМ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ С ВЫХОДОМ НА ИННОВАЦИИ

Ключевые слова / Keywords: отчетная единица / reporting unit; единица наблю-
дения / the unit of observation; научные исследования и разработки / scientific research and 
development; инновационно-активная организация / the innovation-active organization; 
Центральный Федеральный округ / the Central Federal district.

В практике  статистического наблюдения  за выполнением научных исследо-
ваний и разработок с выходом на инновации в качестве отчетной единицы всегда вы-
ступает организация, предприятие или учреждение, находящиеся на самостоятельном 
балансе и, как правило, имеющие статус юридического лица. Если выполнение научных 
исследований и разработок с выходом на инновации является основной деятельностью 
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организации, то она выступает в качестве отчетной единицы, так и в качестве единицы 
наблюдения. В ином случае единицами наблюдения выступают входящие в состав орга-
низации специализированные подразделения, основная функция которых заключается в 
проведении научных исследований и разработок с выходом на инновации.

В государственном секторе работают организации федеральных министерств и 
ведомств, органов государственной власти и управления субъектов Российской Федера-
ции, институты Российской Академии наук и Федерального агентства научных органи-
заций. Следует акцентировать внимание на то, что научно-исследовательские организа-
ции создаются и на муниципальном уровне.

В  секторе высшего образования научно-исследовательскую деятельность с 
выходом на инновации осуществляют специализированные структурные подразделе-
ния университетов и других образовательных организаций, Центры, конструкторские, 
проектно-конструкторские бюро, опытные (экспериментальные) предприятия, под-
ведомственные образовательным организациям и/или Министерству образования и 
науки Российской Федерации, медицинские учреждения, работающие при вузах.

В предпринимательском секторе научные исследования и разработки с выходом 
на инновации осуществляют отраслевые научно-исследовательские институты, техно-
логические, проектные и проектно-изыскательские организации, промышленные пред-
приятия, опытные базы.

Рис. 1 Количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки 
с выходом на инновации за период с 2005 по 2013 годы (сравнительные данные 
по Российской Федерации и Центральному Федеральному округу)
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В частном (некоммерческом) секторе – это добровольные научные и профессио-
нальные бесприбыльные общества, ассоциации, общественные организации, благотво-
рительные фонды и т. п.

Проведем статистический анализ изменения числа (количества) организаций, 
выполнявших научные исследования и разработки с выходом на инновации по Цен-
тральному Федеральному округу (далее – ЦФО) за период с 2005 по 2013 годы, опери-
руя официальными данными Федеральной службы государственной статистики.

Количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки 
с выходом на инновации по ЦФО в целом за период с 2005 по 2013 годы, что отражает 
рис. 1 оставалось практически неизменным и тенденции к увеличению их численности 
в среднесрочной перспективе не прослеживается. Тем не менее, доля инновационно-
активных организаций ЦФО составляет примерно 1/3 от общероссийского показателя, 
что обусловлено наличием значительного инновационного потенциала данного макро-
региона, ядром которого является крупнейший деловой, финансовый, транспортно-
логистический и промышленный центр – город федерального значения Москва – сто-
лица Российской Федерации.

В «разрезе» регионов по числу организаций, выполнявших научные исследо-
вания и разработки с выходом на инновации в 2013 году, кроме г. Москвы, значитель-
но выделяется входящая в «орбиту» города, но оставаясь самостоятельным субъектом 
Российской Федерации – Московская область, отличающаяся сосредоточением на своей 
территории наукоградов, закрытых административно-территориальных образований, 
научно-исследовательских институтов, объектов инновационной инфраструктуры, 
включая технопарки, технополисы и технико-внедренческие зоны. На территории Мо-
сковской области в 2013 году функционировало 235 инновационно-активных организа-
ций.

Среди других регионов ЦФО следует выделить Воронежскую область с центром 
в городе Воронеже, численность населения которого превысила отметку в один миллион 
человек. Город Воронеж обладает значительным экономическим потенциалом, успеш-
но реализуя инновационно-инвестиционные проекты. В 2013 году в области работало 
56 инновационно-активных организаций.

Правительство другого субъекта Российской Федерации  – Калужской обла-
сти проводит целенаправленную политику на развитие инновационной деятельности 
и создание инновационно-ориентированных кластерных структур. Центрами науки и 
инноваций данного региона являются г. Калуга и наукоград Обнинск. В 2013 году на тер-
ритории Калужской области работало более 40 инновационно-активных организаций. 
Количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки с выходом 
на инновации в «разрезе» регионов ЦФО по данным на 2013 год отражает рис. 2.

В результате проведенного статистического анализа данных, отражающих ди-
намику количества организаций, вовлеченных в процесс научных исследований и раз-
работок с выходом на инновации по ЦФО за период с 2005 по 2013 годы, следует конста-
тировать, что Центральный федеральный округ демонстрирует относительно высокие 
показатели за счет нахождения на его территории двух «локомотивов» развития – города 
Москвы и Московской области.

В большинстве субъектов Российской Федерации темпы роста числа 
инновационно-активных организаций, являющихся опорными точками новой экономи-
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ки, еще не достаточно высоки. Следовательно, органам государственной власти и управ-
ления данных субъектов Российской Федерации следует принять необходимые меры по 
активизации инновационной политики, совершенствованию системы подготовки и пе-
реподготовки кадров для инновационной экономики�, развитию инновационного пред-
принимательства, реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, основан-
ных на принципах государственно-частного партнерства. Обеспечение выхода нашей 
страны на траекторию поступательного развития всецело зависит от работы «в едином 
ключе», совместном решении стратегически важных целей и задач.

Литература
1. Регионы России: социально-экономические показатели. 2013  год: стат. сборник / 

Федеральная служба государственной статистики (РОССТАТ).  – М.: РОССТАТ, 
2014. – 996 с.

2. Регионы России: основные социально-экономические показатели городов. 2014: 
стат. сборник / Федеральная служба государственной статистики (РОССТАТ). – М.: 
РОССТАТ, 2014. – 433 с.

3. Шеркунов С.А. Человекоцентрический подход к пониманию категорий «иннова-
ция» и «инновационная деятельность» / С.А. Шеркунов // Экономика и управление: 
научно-практический журнал. – 2012. – № 6. – С. 88-92.

Рис. 2 Количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки 
с выходом на инновации по регионам Центрального Федерального округа (данные на 
2013 год)
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. История.
Nesmiyanova M.V

Student of National University of Food Technologies

DEVELOPMENT OF VENDING MACHINES IN UKRAINE AND ABROAD

Keywords: vending machine, development, “healthy vending machines”.

Have you ever thought about the essentials of vending machines? Today all people 
depend upon this machine and fulfill their needs easily. You can easily access a variety of 
products with that machine. When any person needs any product instantly these machines 
are the best in this category. These kinds of machines are in great fondness by a lot of traders 
due to the returns that have.

A vending machine is a machine which dispenses items such as snacks, beverages, 
alcohol, cigarettes, lottery tickets, cologne, consumer products, and even gold and gems to 
customers automatically, after the customer inserts currency or credit into the machine.

The problem of development of vending machines in Ukraine and abroad is stud-
ied by vending companies like SI Trade, Vending unipay system, The Hanna Group, Allvend, 
by Ukrainian researchers such as J. Dakhno, S. Chernetskyy, R. Obraztsov and other.

Vending has come a long way since the ancient Greeks relied on Hero’s coin-operat-
ed machine to dispense holy water at temples. The first machines appeared in the UK during 
the late Victorian era, selling postcards before moving on to the ubiquitous machines we see 
today selling items such as chocolate bars, stamps and cigarettes (soon to be outlawed) that 
are found in railway stations and other busy public places.

The thing that defines these vending machines is their crude, mechanical simplic-
ity and invariable reluctance – despite often receiving a Fonz-like whack from the frustrated 
purchaser’s clenched fist – to accept coins without rejecting at least a third of them.

The staples will always be popular, but vending is undergoing a revolution in terms 
of the range of items machines offer, as well as how they are operated. For example, hot 
drinks are the most popular vended item in the UK today, with 60% of vending machines 
now found in the workplace.

The gentrification of vending reflects our ever-demanding and discerning tastes 
elsewhere across food and drink retailing. But there is also another reason why the vend-
ing industry is keen to supersize and diversify its “offerings” – profit. The profit margin on 
a vended snack, such as a bar of chocolate or packet of crisps, is 30%-40%. But with coffee, 
the profit margin leaps to 70%.

Blending together of security and convenience will mean the vending machine be-
comes an integral component of our 24-hour, instant-access lifestyles in the future. As mo-
bile-phone technology improves, and payment systems move towards “wave pay” (as with 
London’s Oyster card), vending points in public and workplaces will be used both as places 
to buy goods directly, but also as delivery points for online shopping – a cross between a 
left-luggage locker and a conventional vending machine.

Most new vending machines now are touch-screen, giving users a wealth of infor-
mation and options. And once a universal wave-pay system is adopted – which will be about 
five to 10 years away – the options will be incredible for what can be vended [2].



10

Zbiór raportów naukowych

Vending machines are common abroad. They are installed in offices, on the street, in 
shops and restaurants as well as in schools and universities. In the United States, under pressure 
from parents and anti-obesity advocates, many school districts moved to ban sodas, junk foods, 
and candy from vending machines and cafeterias. State legislators in California, for example, passed 
laws banning the sale of machine-dispensed snacks and drinks in elementary schools in 2003, de-
spite objections by the California-Nevada Soft Drink Association. The state followed more recently 
with legislation to prohibit their soda sales in high schools starting July 1, 2009, with the shortfall in 
school revenue to be compensated by an increase in funding for school lunch programs.

With increasing concern over traditional vending machine products in schools, 
healthier vending options have gained popularity in the US. Such “healthy vending ma-
chines” are marketed as allowing students to perform better in addition to better health.

The vending industry in Ukraine saw major growth in 2006-2007 with the turnover 
amounting to almost 7  million USD. Over 85% of the vending market is represented by 
coffee machines, however due to such high level of hot drink segment development, it sees 
its stagnation stage with the experts predicting the forthcoming growth in the snack and 
drink segments. Vending in Ukraine is mostly developed in the urban areas and sees hardly 
any development outside them. The most developed vending cities are Donetsk, Odessa, 
Kharkov and the capital of Ukraine – Kiev.

The vending market of Ukraine is mainly represented by coffee machines. Other 
types of vending such as cigarettes, newspapers and others are hardly heard of.

Today the vending market in Ukraine is estimated at roughly 10 000–15 000 vend-
ing machines:

• Not more than 4000 are vending machines equipment with payment systems, 
the rest are without, they are also called machines for office and fast food(OCS)

• Circa 8 000 vending machines are – coffee machines;
• Circa 3.000 are snack machines and just very few are cold drink machines;
• Circa 1900 are cold drinks machines (1500 belong to Coca Cola).
After few decades of gradual progress in innovations, vending machines have seen 

a trend to integrate more recent technology and innovations such as interactive touch dis-
play, digital signage, video analytics to recognize gender and age group, remote content 
management, cloud manageability for sales, inventory, refill, etc., all of which make them to 
be known as smart vending machines [1].

So, vending machines are widespread in all developed countries. This type of trad-
ing is just beginning to develop in Ukraine. Abroad vending machines are installed in of-
fices, on the street, in shops and restaurants as well as in schools and universities. Vending 
in Ukraine is mostly developed in the urban areas and sees hardly any development outside 
them. The vending market of Ukraine is mainly represented by coffee machines which in-
stalled only in offices and on the street. For further development Ukrainian vending market 
needs more investment and support from the government.

1. Vending Market Insights: Ukraine: // Ewexport. 2009.  – Access mode: http://www.
ewexport.com/pdfs/Ukraine_Vending_Insights (Date of treatment: 11.12.2014)

2. Hickman L. The rise of the hi-tech vending machine: // The Guardian. 2011.  – Ac-
cess mode: http://www.theguardian.com/business/2011/mar/31/rise-hi-tech-vending-
machine (Date of treatment: 15.12.2014)
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ПОД- СЕКЦИЯ 4. Информационные технологии в управлении.
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Currently, more pressing issue is the implementation new information technolo-
gies in entrepreneurial activity. The intensive use of personal computers has increased the 
speed of economic processes, and consequently to reduce the time`s deficit for decision 
making, increased competition and etc. Modern life requires effective management of the 
enterprise as an important element of business planning. This will define the purpose, objec-
tives, operation and measurement system to improve its performance.

Therefore, research the application of modern information systems in business 
planning is a very important issue.

Various questions which regarding the effective application of information systems 
and technology for business planning involved in such scientists as Klochan V., Kravchenko 
S., Stepanova T., Hobta V. Business planning from the standpoint of automation their soft-
ware dedicated the research of Hudzovata O., Klokov I., Popov V., Shaprynskoyi L., Ushakov 
I., Plekhanov G., Lyapunov S.

The issue of business planning, taking into account the economic situation reviewed 
papers, scientists such as Chychun V., Golovan S., Palamarchuk V., Alekseev N., Lvovska G., 
Markov V., Pokropyvnyy S., Finger A., Smakovska Y, Peters G., Polyakov A., Rouzen H., 
Skyrko Y., Pugachevskaya K., Pluta T. etc.

The objective of the study is to analyze the current state of automated information 
systems for business planning.

In the modern business environment business plans must combine all stages of the 
innovation from choosing strategic or tactical objectives to implement it in the market. It is 
established that the business plan is carefully prepared document that reveals all sides of any 
projected commercial event.

A business plan not only allows to predict all measures to implement the new ideas, 
but also to determine the necessary financial resources and the possibility of receiving in-
come. This is a form of expert evaluation the feasibility and effectiveness of the implementa-
tion of new business ideas [2].

As noted by Popov V. business plan is an effective tool for planning of projec-
tion and investment activities according to market needs in environmental conditions that 
change [10].

The purpose of developing a business plan is planning organization for the near 
and distant periods according to market needs and opportunities of obtaining necessary 
resources [4].
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The main objectives of the business plan are:
• assessment of the strengths and weaknesses of entrepreneurship;
• determining the cost, financial resources and funding sources;
• choice of strategic direction of agrarian formation;
• assessment of market conditions and competition;
• identify possible economic risk;
• forecasting result the new business ideas for the next few years [12].
With the development of information society software enterprises has played an 

important role. Currently on the Ukrainian market a large number of software products 
that help implement business planning are offered. The information base system is crucial 
criterion that determines the differences between the various programs.

The results of the economic analysis influence the choice of software. Accordance with 
this programs are divided into the following groups: integrated management systems companies; 
spreadsheets; packages for problem solving fundamental analysis; statistical and mathematical 
software packages; decision support systems; systems of artificial intelligence [13].

Table 1 describes information systems in terms of functionality and practicality of 
application.

Local system successfully solve some problem on account of enterprise but usually 
do not provide integrated information for management automation.

The advantage of these systems is relatively low cost and relative ease of implemen-
tation. These systems include «Infobuhhalter», «1C Buhhalteriya» or «Turbobuhhalter».

These systems have the ability to adapt to the characteristics of the company, such a 
system as «Turbobuhhalter» is a program-designers with wide adaptation capabilities. They 

Table 1 
Types of Information Systems

Types of 
characteristics

Local
Integrated

Small Middle Large

Functional 
purpose

Accounting system 
(for directions)

Complex accounting 
and financial 
management

Integrated management: accounting, 
management, production

Implementation
Simple (boxed 
version)

Step by step or (boxed 
version)

Only gradually Gradual, complex

Value of costs: 
License / 
implementation 
/ equipment

1: 0,5: 2 1:1:1 1:2:1 1:1-5:1

Time spent on 
implementation

Up to 1 month. 4 months. and more
6-9 months or 
more

9-12 months or 
more

Approximate 
cost

5,0 – 50,0 thousand 
dollars (for western) 
0,2 5,0 (for domestic 
countries)

5,0 – 30,0 thousand 
dollars (for western) 
50,0 – 300,0 (domestic 
countries)

200,0-500,0 
500,0 thousand – 
1,0 million dollars

Source: Created by authors with using source [6].
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are most effective on small and medium enterprises that do not manufacture the product. 
The example of the middle integrated systems are such as «Galactika», «Infosoft», «Abacus 
Financial», «Parus», «Avaco Soft», «1C:Pidpdyemstvo», «Register».

Large integrated system is functionally the most advanced, most complex and most 
expensive with the price. In these systems typically western management standards that 
based on the methodologies MRPII ERPII, CSRP have been implemented.

In the domestic market software products such as SAP, ORACLE and BAAN are 
functioned. In the CIS countries often used program for business planning Project Expert, 
allowing you to quickly respond to changes in the economic environment. This program is 
based on UNIDO methodology of evaluation of investment projects and methods of finan-
cial analysis.

Project Expert provides an opportunity to analyze several options for achieving the 
goals of the enterprise and choose the best. The program also allows you to evaluate how the 
implementation of the business plan will affect the efficiency of the enterprise, to calculate 
the payback period, predict general indicators of efficiency for a group of investment proj-
ects financed from the general budget.

The software Alt-Invest is designed to prepare, analyze and optimize investment 
projects in various industries, scale and orientation. With the help of Alt-Invest can be effec-
tively and correctly solve such problems as: preparation of financial sections of a feasibility 
study and business plan; modeling and optimization of the structure of the project; exami-
nation of investment projects [11].

The program allows the assessment of the project such positions as: efficiency in-
vestments; financial viability and risk of the project.

Initial information for the calculations should include: sales revenue; operating 
costs; investment costs; sources of funding; describe the economic environment. Enhanced 
version of Alt-Invest program is Alt-Invest Sum that can work with the project, to compare 
different variants of realization, evaluate projects [5].

At the same time a significant number of agrarian enterprises due to lack of money 
still use word processor MS Word and spreadsheet MS Excel and continue to develop ex-
tensively.

The main tasks of implementation of electronic document in the agricultural sec-
tor is to reduce the time for systematization, processing, search and avoid the possibility of 
losing the document.

When developing a business plan the most widely used program COMFAR (UN-
IDO), Project Expert (development of «Pro-Invest Consulting»), packs companies «INEC» 
and «Alt-Invest», Project Manager, etc [7].

In case when the company does not have the money to purchase specialized soft-
ware the computer model of a business plan can be implemented using spreadsheet MS 
Excel. To present the results of planning appropriate to use the tools of MS PowerPoint.

Thus, in the agricultural sector is a gradual implementation of information systems 
business planning. One of the main issues is the choice of the way of construction of elec-
tronic workflow. One of the free programs to ensure the system of workflow automation is 
Alfresco. To solve this issue you can order the full development of the system or implement 
a complete solution [3].

The advantage of such orders is uniqueness. This mean`s they are tailored to the 
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characteristics and requirements of the customer. The disadvantage of order design develop-
ment is long system development and possible errors.

The advantage of such orders is its uniqueness. That is, they are developed based 
on the characteristics and requirements of the customer. The disadvantage of order design 
is long system development and possible errors. The advantage of using printed version are: 
reliability, rapid implementation and performance of the system is guaranteed. The disad-
vantage of this option is the inability to fully configure the system for a customer [1, 8].

Consequently the effective implementation of automated information technology 
of business planning by domestic agricultural entrepreneurs will improve speed of decision-
making and implementation, facilitation of communication between employees and depart-
ments, structuring accumulated over many years of information.
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Сфера електронної комерції в Україні на сьогодні знаходиться на етапі роз-
витку, яка за визначенням відомого маркетолога О. Муратова розглядає рекламу як 
визначення основних принципів використання електронної комерції і з’ясування 
способів оптимізації цієї діяльності [5, с. 152]. З точки зору маркетингової функції 
вважаємо, що електронну комерцію можна віднести до функцій інтернет-маркетингу, 
як це зробили О. К. Ойнер та Е. В Попов. Хоча, на сьогодні, електронна комерція є 
повністю самостійною діяльністю, а не тільки додатковим інформаційним каналом 
чи каналом розповсюдження товарів або послуг [3, с. 98].

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що використання сучасних 
засобів маркетингових комунікацій (МК) в умовах електронної комерцій (ЕК) 
потребує від власників інформації вміння своєчасно адаптуватися до змін, що 
здійснюються, бачити перспективи розвитку комерції, вдосконалювати маркетинг. 
Істотне значення для розвитку електронної комерції України та подальшого її 
вдосконалення, своєчасного пристосування до умов ринку, підвищення конкуренто-
спроможності має використання всіх елементів комплексу маркетингових 
комунікацій і нових сучасних методів і технологій. З розвитком бізнесу електронна 
комерція розширяє круг важливих для неї учасників процесу через розвиток мар-
кетингових комунікацій.

Метою роботи є дослідити реалізацію електронної комерції в Україні тa 
oxaрaктеризувaти ocoбливocтi маркетингових комунікацій за допомогою засобів 
планування та використання.
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Дocлiдницькi зaвдaння:
1) визначити зміст та характерні елементи електронної комерції;
2) простежити стратегічне і тактичне планування маркетингових комуні-

кацій в електронній комерції.
Oб’єктoм дocлiдження є маркетингові комунікації та їх засоби а предметом 

дocлiдження – планування та використання маркетингових комунікацій у питанні 
реалізації електронної комерції в Україні.

Електронна комерція не просто торгівля, що базується на застосуванні но-
вих інформаційних і комунікаційних технологій у мережі Інтернет.

Електронна комерція – це будь–який вид ділових операцій та угод, які перед-
бачають використання самих передових інформаційних технологій і комунікаційних 
середовищ з метою забезпечення більш високої економічної ефективності в порів-
нянні з традиційними видами комерції. З цього визначення випливає, що електронна 
комерція – це не тільки електронна торгівля [1, с. 75].

Маркетингова стратегічна програма електронної комерції являє собою стра-
тегічний план дій по досягненню поставленої довгострокової мети Сучасні методи 
управління маркетинговими каналами базуються на створенні інтеграції на основі 
партнерств та стратегічних союзів в каналі [4, с. 106].

Маркетинг, будучи дуже складним явищем, що має першорядне значення 
для успіху будь-якої електронної комерції, припускає розробку загального плану – 
стратегії маркетингу для товарів і послуг підприємства. Головне завдання при роз-
робці маркетингової стратегії полягає в тому, щоб зменшити ступінь невизначеності 
і ризику, а також забезпечити концентрацію ресурсів на обраних пріоритетних на-
прямках розвитку комерції. Основна тенденція інформатизації комерційної діяль-
ності – допомагати електронним сайтам заробляти кошти, а не тільки підвищувати 
рівень автоматизації їх діяльності, зокрема:

1) стадія простих облікових завдань;
2) масове обслуговування клієнтів, електронні платежі;
3) проведення операцій та доступ до інформації в будь-який час з будь-

якого місця, де знаходився клієнт.
Така доступність послуг дає можливість знайти найбільш дешевого вироб-

ника, їх місцезнаходження має все менше значення. Тобто клієнтів тепер можна зна-
ходити в усьому світі, що кардинально змінює політику маркетингу та сам профіль 
ринку комерції загалом.

Маркетинг у сфері електронної торгівлі є одним з найважливіших інструмен-
тів розвитку електронної комерції свідчить про те, що найближчими десятиліттями це 
буде однією з найважливіших сфер економічної діяльності людства, допоможе розвитку 
нових технологій та поліпшенню якості життя та економічної безпеки громадян країн, у 
яких електронна комерція стане одним з пріоритетних шляхів розвитку економіки.
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Дана стаття присвячена аналізу особливостей формування та ефективного 
впровадження маркетингової стратегії промислового підприємства.

This article analyzes the characteristics of the formation and implementation of 
effective marketing strategy of industrial enterprise.
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Успіх підприємства на ринку значною мірою залежить від того, наскільки 
вдало воно використовує власні конкурентні переваги для досягнення поставлених 
цілей. У сучасних нестабільних і непередбачуваних умовах господарювання 
запорукою успішного функціонування підприємств виступає розробка й реалізація 
маркетингової стратегії. Вдало вибрана і вміло реалізована маркетингова стратегія 
надає підприємству переваги, що проявляються у підвищенні конкурентоздатності 
підприємства і його продукції, зниженні чутливості споживачів до ціни, а також 
спрощенні доступу до фінансових, інформаційних трудових та інших ресурсів тощо.

Сьогоднi iснує велика кiлькiсть визначень поняття «маркетингова стратегія», 
що розглядають його з рiзних точок зору. Різноманіття підходів до визначення цього 
поняття обумовлене глибиною самого терміну «стратегія» та масштабами його вико-
ристання

Термін «стратегія» в перекладі з давньогрецької означає «мистецтво розгор-
тання військ у бою», тобто загальний план будь-якої діяльності, що охоплює тривалий 
період часу, спосіб досягнення складної мети. Відомий вчений у галузі менеджмен-
ту Мескон М. Х. дає своє визначення цього терміну: «стратегія є детальним всебічним 
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комплексним планом, призначеним для того, щоб забезпечити здійснення місії 
організації» [2]. І. Ансофф [1]  і М. Портер [3]  вважають, що стратегія показує, в якій 
сфері господарської діяльності діє компанія, в якому напрямі вона має намір розви-
ватися, і прагне зайняти конкурентну позицію в галузі [1]. Фатхутдінов Р. А. визначає 
стратегію як програму, план, генеральний курс суб’єкта управління для досягнен-
ня нею стратегічних цілей у будь-якій сфері діяльності [4]. Формування стратегії 
є центральним етапом у процесі стратегічного управління підприємством. Серед 
існуючих різновидів стратегій маркетингова стратегія займає особливе місце. Вона 
є частиною загальної стратегії підприємства, частка якої, за міжнародними даними, 
складає близько 80 %.

Формування маркетингової стратегії розпочинається з дослідження марке-
тингового середовища підприємства, тобто основою її розроблення є маркетинговий 
стратегічний аналіз. Водночас маркетингова стратегія є складовою стратегічних пла-
нів підприємства, тому її обов’язково узгоджують з метою діяльності підприємства, 
його генеральною стратегією і зі стратегіями інших рівнів.

Процес формування маркетингової стратегії, зазвичай, поділений на два етапи:
1) процес планування – прийняття стратегічних рішень, формулювання ці-

лей і визначення шляхів їх досягнення;
2) процес управління – набір рішень і дій з реалізації стратегії, спрямований 

на досягнення цілей підприємства з урахуванням можливих змін зовнішнього, про-
міжного та внутрішнього середовища.

У процесі формування маркетингової стратегії обов’язково аналізують вхід-
ні елементи (маркетингові цілі, зовнішні фактори, внутрішні можливості) та форму-
люють вихідні елементи (стратегічні рішення щодо маркетинг-міксу).

Вхідні елементи – це ті фактори, аналіз яких потребує розробленню марке-
тингової стратегії (маркетингове середовище, цілі підприємства). Вихідні елементи – 
стратегічні рішення щодо маркетингового міксу, тобто комплексу компонентів мар-
кетингу, який включає чотири складові – товар, ціну, збут та просування. 

Формування маркетингової стратегії слід розглядати як сукупність п’яти 
взаємозалежних процесів:

1. Стратегічний аналіз ринкової ситуації.
2. Визначення цілей маркетингу.
3. Вибір оптимальної маркетингової стратегії.
4. Розробка маркетингового плану, спрямованого на ефективну реалізацію 

стратегії.
5. Оцінка і контроль результатів.
Всі ці процеси послідовно випливають один із одного. Але існує і зворотній 

вплив, тобто можливість внесення змін у цільові орієнтири маркетингу, або у меха-
нізм реалізації стратегії, можливість доробки результатів, або перегляд і розробка 
нової маркетингової стратегії. Тому при формуванні стратегії важливе місце має мо-
ніторинг ходу її реалізації, метою якого є дослідження ефективності вибору, впрова-
дження і реалізація маркетингової стратегії.

Першим етапом процесу формування маркетингової стратегії підприємства 
є маркетинговий аналіз ринкової ситуації. Цей етап включає два напрямки: аналіз 
проміжного (маркетингового) середовища й оцінка маркетингового потенціалу під-
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приємства. Метою аналізу проміжного середовища є визначення рівня нестабільності 
маркетингового оточення (вивчення сучасного ринку, визначення вимог споживачів, 
дослідження конкурентів і постачальників). Такий аналіз потрібен для того, щоб під-
приємство було готове до майбутніх змін оточення та вчасно й адекватно реагувало 
на ці зміни. У процесі аналізу визначається, на скільки підприємство заповнило об-
рану їм нішу ринку і відповідні сегменти ринку, вивчається й оцінюється конкурент-
на позиція фірми на ринку за основними факторами конкурентоспроможності.

При аналізі внутрішнього середовища підприємства визначаються ті мож-
ливості й той маркетинговий потенціал, на які підприємство може розраховувати 
в процесі досягнення маркетингових цілей. У процесі цього аналізу оцінюється вся 
система господарювання підприємства й окремих його підсистем щодо реалізації 
можливостей, які проміжне середовище надає підприємству.

Аналіз проміжного й внутрішнього середовища дозволяє усвідомити і сфор-
мулювати маркетингові цілі. Залежно від положення підприємства на ринку, наяв-
ності ресурсів, тривалості періоду обертання товарів, пропонується конкретизувати 
основні цілі маркетингу, орієнтовані на: завоювання споживача й стимулювання по-
питу, збільшення обсягу реалізації, завоювання й збільшення частки ринку, досяг-
нення конкурентних переваг на ринку.

На третьому етапі формування стратегії здійснюється розгляд і вибір однієї 
з існуючих стратегій маркетингу. На цьому етапі приймається рішення щодо того, 
якими засобами підприємство буде досягати поставлених цілей (обирається вид мар-
кетингової стратегії).

Після вибору необхідного варіанту маркетингової стратегії, яка стає кон-
цепцією маркетингу, слід перейти до наступного етапу – розробки маркетингового 
плану, у межах якого розробляється система програм, яка повинна забезпечити най-
більш ефективні шляхи реалізації стратегічних цілей маркетингу. На даному етапі 
визначаються цільові показники, спрямовані на забезпечення організаційних умов 
діяльності та маркетингових напрямків підвищення ефективності діяльності підпри-
ємства шляхом продуктивного використання ресурсів.

Заключним етапом формування маркетингової стратегії є оцінка й контроль 
результатів, які відбуваються шляхом порівняння результатів з цілями. Цей процес 
забезпечує стійкий зворотній зв’язок між ходом процесу досягнення цілей і власне 
цілями, що стоять перед маркетингом. Такий механізм зворотного зв’язку викорис-
товується для моніторингу й коригування стратегії.

Таким чином, маркетингова стратегія є основним довгостроковим планом марке-
тингової діяльності підприємства, спрямованим на вибір цільових сегментів споживачів, 
виявлення та подальше задоволення їх потреб. Вона об’єднує елементи комплексу мар-
кетингу, ґрунтуючись на яких підприємство здійснює свої ефективні маркетингові захо-
ди, спрямовані на досягнення маркетингових цілей. Формування маркетингової стратегії 
складається із п’яти взаємопов’язаних стадій. Всі вони доповнюють одна одну і в загально-
му вигляді кінцевим продуктом виходить маркетингова стратегія підприємства.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Политика и практика маркетинга на предприятии.
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МАРКЕТИНГОВО-КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА:  
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ

The article examined the basic nature of the concept of marketing and communication 
policy and was given the distinction between the use of similar concepts.

Ключові слова: маркетингові комунікації, маркетингово-комунікаційна по-
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У сучасних умовах використання лише основних засобів виведення та 
просування товару на ринок є недостатнім. Стан ринкових відносин в Україні 
вимагає нових форм і методів спілкування підприємства як з зовнішнім та з 
внутрішнім середовищем. Саме тому ефективний вихід товару на ринок та його 
подальша розкрутка є неможливі без використання чітко продуманої маркетингово-
комунікаційної політики.

У вітчизняній літературі, яка присвячена маркетингу, немає однозначності ви-
користання понять, що американські вчені раніше позначали терміном «promotion», а 
потім «marketing communications». Перед усім, це можна пояснити витратами при пере-
кладі, використання у вітчизняній практиці різних зарубіжних джерел, де основні понят-
тя маркетингу трактуються неоднозначно, а також відсутність власних основоположних 
розробок у цій галузі. Саме тому розглянемо основні концептуальні поняття, які є до-
тичними до поняття «маркетингово-комунікаційної політики». Це дасть змогу уникнути 
плутанини у термінології та чітко окреслити поле об’єкта наукового дослідження.

Перед усім, виокремимо поняття «комунікація». Відома український науко-
вець у сфері маркетингових комунікацій Примак Т. О. дала чітке визначення поняттю 
комунікація, воно основане на комплексному підході і означає «процес обміну осмис-
леною інформацією та психологічною енергією між людьми з допомогою різних засо-
бів зв’язку, знаків і символів з метою встановлення двостороннього психологічного 
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контакту та створення умов задля нормального функціонування людини, організа-
цій, суспільства загалом» [4, 199].

С. Моріарті та Дж. Бернет відзначають, що маркетингові комунікації  – це 
процес передачі інформації про товар цільовій аудиторії [2, 624]. Російський вчений 
Багієв Г.Л. доповнює думку і надає таке визначення маркетинговим комунікаціям – 
це процес взаємодії суб’єктів маркетингової системи з приводу узгодження і при-
йняття тактичних і стратегічних рішень у маркетинговій діяльності[1, 45]. Не можна 
не брати до уваги той факт, що маркетингові комунікації – це двосторонній процес: з 
одного боку, ми маємо вплив певних маркетингових технологій на цільові аудиторії, а 
з іншого – отримуємо зворотню інформацію, тобто реакцію цих аудиторій на резуль-
тати впливу, що здійснюється фірмою. Такий двобічний дає підгрунтя говорити про 
маркетингові комунікації як про цілісну систему.

Маркетингові комунікації спрямовані на інформування, переконання, нага-
дування цільовій аудиторії про підприємство та його товари, стимулювання їх збуту, 
створення позитивного іміджу фірми у суспільстві та налагоджування тісних вза-
ємовигідних партнерських стосунків між підприємством і громадськістю, а також 
дають змогу оцінювати ринкову ситуацію через зворотний інформаційний потік, 
що створює можливості для адаптації цілей фірми до ситуації, яка склалася [3, 311]. 
Саме тому маркетингові комунікації вважаються основою формування відносин, які 
складаються на ринку, та є головною складовою системи управління ними.

Також можна виділити поняття «маркетингові комунікації підприємств»  – 
це комплексний вплив підприємства чи організації на зовнішнє й внутрішнє серед-
овище з метою створення сприятливих умов для стабільної прибуткової діяльності 
на ринку [1, 146]. Сучасне підприємство повинно комплексно взаємодіяти як з зо-
внішнім середовищем (застосувувати зовнішні маркетингові комунікації) та і бу-
дувати взаємини працівників у колективі (застосувувати внутрішні маркетингові 
комунікації). Обидва види маркетингових комунікацій не можуть існувати окремо і 
утворюють певну систему, яка є елементом загальної системи управління ринковою 
діяльністю підприємства.

У вітчизняній літературі поняття «маркетингові комунікації» часто ото-
тожнюють з таким поняттям як «просування». Просування  – будь-яка форма по-
відомлень, які підприємство чи організація використовує для інформування, пе-
реконування, нагадування про себе, свої товари чи послуги. Відповідно комплекс 
просування – це набір основних і синтетичних засобів впливу на цільові сегменти 
ринку або інші контактні аудиторії з метою формування прихильного ставлення до 
підприємства, його цілей та завдань, товарів і/або послуг та досягнення поставлених 
маркетингових цілей [3, 213].

Потрібно зазначити, що маркетингові комунікації та просування не є сино-
німами, оскільки маркетингові комунікації мають дещо ширше значення від самого 
просування продукції. Це пояснюється наявністю двостороннього комунікатив-
ного зв’язку підприємства та середовища. Просування має на меті одностороннє 
спрямування зусиль підприємства на «проштовхування» власної продукції на ри-
нок. Такі зусилля, крім інших засобів маркетингу включають ще і маркетингові ко-
мунікації, але говоримо тільки про етап руху товару від виробника до споживача. 
Саме тому маркетингові комунікації наделені такими функціями, як інформаційна, 
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переконувальна, нагадувальна, дослідницька, управлінська, іміджева, патріотична 
та партнерська.

На споживчому ринку спрямування усіх маркетингових комунікацій тільки 
на споживача не може дати можливості підприємству досягти всіх поставлених ці-
лей. Це пов’язано з тим, що на споживчу ситуацію впливає ряд таких чинників, як 
суспільство, держава, виробництво, природні ресурси чи колектив. Саме тому, з ме-
тою встановлення тривалих взаємовигідних відносин на ринку потрібно налагодити-
добресплановану маркетингово-комунікаційну політику на підприємстві.

На думку Багієва Г.Л. та Тарасевича В.М. маркетингово-комунікаційна по-
літика (маркетингова політика комунікацій) – це «перспективний курс дій підпри-
ємства, спрямований на планування і здійснення взаємодії фірми з усіма суб’єктами 
маркетингової системи на основі обґрунтованої стратегії використання комплексу 
комунікативних засобів, що забезпечують стабільне й ефективне формування попи-
ту і просування товарів і/або послуг на ринок з метою задоволення потреб покупців 
і одержання прибутку» [1, 48].

Таким чином, виокремлено суттєву різницю між поняттями «маркетинг», 
«маркетингові комунікації», «просування» і «маркетингово-комунікаційна полі-
тика». Сучасний стан ринку показує, що найкращі результати дає застосування 
маркетингово-крмунікаційної політики. Адже саме вона збільшую можливість отри-
мання синергічного ефекту, дозволяю обрати дієві засоби комунікацій та забезпечи-
ти ефективний збут, скоординувати дії підприємства і таким чином створити його 
цілісний імідж.
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У статті розглядаються основні правила організації мерчандайзингу в тор-
говій точці.
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У цілому в організації мерчандайзингу повинні брати активну участь усі 
традиційні суб’єкти каналів розподілу: виробники, дистриб’ютори, роздрібні тор-
говці. Їх об’єднані зусилля здатні забезпечити ефективне просування конкретних 
торгових марок від виробничої фірми до кінцевого споживача. Дії цих учасників 
спрямовані на підвищення якості обслуговування споживачів і зобов’язані врахо-
вувати їх потреби при здійсненні покупки і надалі споживанні. Така система вза-
ємних зв’язків називається горизонтальним маркетингом торгових каналів або 
мерчандайзингом [1, 74].

Таким чином, комплекс заходів, іменований мерчандайзингом, є ефектив-
ним і доцільним для всіх учасників процесу руху товару в умовах конкурентного 
ринку. З метою підтримки ефективного мерчандайзингу необхідно домовитися про 
єдину контрольовану систему продажу на всіх трьох ланках ланцюжка «виробник-
дистриб’ютор-торгова точка» і створити єдину команду мерчандайзерів, що буде 
ефективно працювати не на одного учасника, а на всю програму в цілому. Таке рішен-
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ня допоможе знизити сукупні витрати із просування товарів до торговельної мережі, 
що позитивно позначиться на кінцевій роздрібній ціні товару. Від цього виграють як 
продавець, так і покупець.

Ідеалом мерчандайзингу в сфері торгового бізнесу є такий стан торгових під-
приємств, коли у всіх магазинах ланцюгової роздрібної мережі буде однозначна орга-
нізація торговельних комплексів і підкомплексу, товарних груп і складу товарів всере-
дині товарних підгруп, з поправкою лише на площу і форму торгового залу магазину. 
Приміром, одна й та сама торгова марка кави повинна розташовуватися в інтуїтивно 
передбачуваному місці полиці торговельного обладнання. Це дасть покупцям можли-
вість дізнаватися і розуміти фірмовий стиль торгової мережі; філософію та концепцію 
окремих торгових підприємств, їх позиціонування на ринку. Від цього залежить не 
лише рівень продажів, але і рівень культури торгового обслуговування, організація 
торгово-технологічного процесу і управління збутом [3, 108].

Можна виділити 12  основних правил мерчандайзингу, які сприяють ефек-
тивному просуванню товарів:

Місце розташування товару в магазині може значно повпливати на рівень 
його продажу.

Необхідно виставляти товар лицьовою стороною до покупця.
Необхідно виставляти товари у кількості, пропорційній їх частці ринку, або 

у відповідності з рекомендаціями за викладкою.
Необхідно завжди перевіряти, щоб цінники були наклеєні на лицьовій сторо-

ні упаковки, добре читались та не закривали назву товару та інші важливі надписи.
Необхідно завжди розташовувати товар та рекламовані матеріали на рівні 

очей покупця, тоді він скоріше зверне на них увагу та зможе прочитати всю рекламну 
інформацію.

Потрібно завжди розташовувати рекламні матеріали поблизу товару, що ре-
кламується, тоді вони скоріше привернуть увагу покупців, виконуючи роль «німого 
продавця».

Необхідно завжди розташовувати товар, що продається, акуратно, групуючи 
торгові марки, що допоможе покупцю скоріше вибрати необхідний товар.

Необхідно зажди слідкувати за чистотою полиць, вітрин, товарів, негайно 
замінюючи товар з пошкодженою упаковкою.

Товари із сильним запахом (такі як мило або інші миючі засоби) повинні зна-
ходитись на відстані від харчових продуктів (чаю, продуктів харчування), яким влас-
тиво швидко поглинати сторонній запах.

Необхідно завжди розташовувати достатню кількість товарів у зручному та 
легкодоступному для продавця місці, що забезпечить хороше обслуговування покуп-
ців та підвищить ефективність торгівлі.

Потрібно завжди звертати пильну увагу на розмір торгової площі магазина.
Необхідно завжди розміщувати товари з великим терміном реалізації позаду 

товарів з меншим терміном реалізації [2, 35].
Отже, процесом мерчандайзингу можна суттєво збільшити прибуток від 

продажу товарів, якщо властивості товару та його ринковий потенціал це дозволя-
ють. Якісне застосування правил мерчандайзингу є запорукою успішного розвитку 
місця продажу (магазину) та підвищення рівня продажів.
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Marketing is perhaps the most important activity in a business because it has a 

direct effect on profitability and sales. Larger businesses will dedicate specific staff and 
departments for the purpose of marketing.

A marketing strategy is something that affects every part of an organisation. It is 
about using everything that a business does to create value for others. This includes custom-
ers but it also benefits employees and shareholders. The main purpose of a marketing strat-
egy is to set out the means by which agreed marketing objectives are to be achieved.

There are many types of marketing objectives. For example, these might include: 
increasing market share, growing sales/turnover, enhancing the strength of the brand, creat-
ing loyal customers, managing costs effectively, thus increasing profitability [3].

A common marketing objective is to achieve growth. There are a number of ways 
in which organisations can grow. For example, they might expand internally. This is known 
as organic growth. A quicker but higher risk option is external or inorganic growth. This 
involves acquiring or merging with another business. One positive benefit of growth is that it 
helps a business to reduce costs through economies of scale. These include: efficiencies aris-
ing from use of new technologies; improved buying power as it can bulk buy at lower costs; 
the ability to recruit more specialists to improve decision making.

One way of analysing the various strategies that an organisation may use to grow the 
business is with Igor Ansoff’s matrix. This considers the opportunities of offering existing and 
new products within existing and/or new markets and the levels of risk associated with each.

This matrix suggests four alternative marketing strategies:
Market penetration involves selling more established products into existing mar-

kets, often by increased promotion or price reductions or better routes to market, for ex-
ample online.

Product development involves developing new products or services and placing 
them into existing markets.

Market development entails taking existing products or services and selling them 
in new markets.

Diversification involves developing new products and putting them into new mar-
kets at the same time. Diversification is considered the most risky strategy. This is because 
the business is expanding into areas outside its core activities and experience as well as tar-
geting a new audience. It also has to bear the costs of new product development. Enterprise 
has focused most of its growth strategies on market development, product development and 
diversification. These are highlighted in the following sections [1].

Companies often excuse their lack of growth by saying that they are in a mature 
market. All they are expressing is a lack of imagination. In the opinion of Larry Bossidy: 
“There’s no such thing as a mature market. We need mature executives who can find 
ways to grow. Growth is a mind-set.” Companies have tried several paths to growth: cost 
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and price cutting, aggressive price increases, international expansion, acquisition, and new 
products cuts are usually matched and neutralized. Price increases are difficult to pass on 
during sluggish economic times. Most international markets are now highly competitive or 
protected. Company acquisitions are expensive and have not proven very profitable. Growth 
approach is to redefine the market in which your company operates. Roberto Goizueta 
stressed that Coca-Cola had a 35% share of the soft drink market, it had only a 3% share 
of the total beverage market and it needed to increase its share. AT&T stopped thinking of 
itself as a long distance telephone company and moved into carrying voice, image, text, and 
data on telephone lines, cable, cellular phones, and the Internet [2].

So, marketing strategy is the goal of increasing sales and achieving a sustainable. 
Marketing strategy includes all basic and long-term activities in the field of marketing that 
deal with the analysis of the strategic initial situation of a company and the formulation, 
evaluation and selection of market-oriented strategies and therefore contribute to the goals 
of the company and its marketing objectives.
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Одночасне існування на сучасному етапі розвитку світової економіки різних 
типів економічних систем – доіндустріальних, індустріальних, постіндустріальних, а 
також інноваційних дає підґрунтя для визначення та порівняння ключових факторів 
їхнього розвитку. Від ефективного використання та управління такими факторами 
(земля, капітал, праця, власність, інновації тощо) залежать темпи розвитку еконо-
міки. Міжнародні статистичні джерела свідчать, що країни, які перейшли на інно-
ваційний шлях розвитку мають найвищі рейтинги за економічними показниками. 
Серед цих показників ключове місце займають показники інтелектуальної власності. 
В свою чергу, процеси глобалізації економіки та транснаціоналізації бізнесу виводять 
на перший план корпоративні структури. З’являються і набирають потужності нові 
глобальні гравці (в більшій мірі транснаціональні компанії), які загострюють конку-
ренцію і посилюють динаміку економічного та інноваційного розвитку. Посилення 
зв’язку між сучасними дослідженнями, новими розробками та інноваціями із бізнес-
стратегіями корпорацій стає очевидною перевагою у конкуруючому середовищі. Пи-
тання трансформації інтелектуальної власності стає особливо гостро і актуально для 
тих корпоративних структур, які змінюють свої бізнес-стратегії під впливом процесів 
інтелектуалізації та інноватизації виробництва. Тому, на сьогодні важливо визначити 
основні форми трансформації інтелектуальної власності корпорації з урахуванням 
існуючих бізнес – моделей інноваційного розвитку.

Метою дослідження є визначення основних форм трансформації інтелекту-
альної власності корпорації в переході на відкриту модель інноваційного розвитку.

Вперше використав термін «відкрита інновація» Г. Чесбро [1], який вивчив-
ши зміни в інноваційній стратегії компаній відмітив зростаючу тенденцію до їх від-
критості. Він описує відкриті інновації як різноспрямовані потоки знань (вироблені 
та спожиті фірмою), що покликані активізувати внутрішні інновації та розширити 
ринок для зовнішнього застосування інноваційних результатів [1; 2].

Такий підхід ліг в основу класифікації відкритих інновацій:
 - інноваційний процес спрямований ззовні всередину фірми: використання 

зовнішніх знань споживачів, постачальників, університетів, дослідницьких організа-
цій; спільні підприємства, придбання підприємств, акцій, ліцензій, тощо;

– інноваційний процес спрямований зсередини фірми назовні: пропозиція 
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на ринок своїх ідей, продаж (видача ліцензій на використання) інтелектуальної влас-
ності тощо;

– обопільний, комбінований, процес, коли поєднуються потоки знань та ін-
новацій ззовні і зсередини [3; 4].

На сьогодні, традиційна закрита модель інновацій стає менш ефективною 
в сучасній економіці, оскільки зростає глобальна конкуренція і збільшується вплив 
венчурного бізнесу, ускладнюються технологічні процеси, скорочуються життєві ци-
кли продуктів, збільшуються витрати і ризики.

При відкритій моделі інновацій, корпорації активно шукають альтернативні 
шляхи використання і комерціалізації (невикористаного) портфеля інтелектуальної 
власності та можливості економії коштів і часу за рахунок використання зовнішніх 
розробок. При цьому, основним завданням стає пошук форм передачі, комбінування 
і партнерства у питаннях прав на об’єкти інтелектуальної власності як усередині кор-
порації так і з зовнішніми учасниками інноваційного процесу. У цій ситуації стоїть 
надзвичайно гостро питання захисту прав інтелектуальної власності.

З урахуванням вищевикладеного важливість проблеми трансформації ін-
телектуальної власності корпорації стає очевидною. Причому, на думку автора, під 
трансформацію інтелектуальної власності корпорації потрапляють: трансформація 
системи об’єктів інтелектуальної власності, трансформація системи суб’єктів інте-
лектуальної власності, а також трансформація системи управління інтелектуальною 
власністю на рівні суб’єкта господарювання.
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Introduction: HR management strategy along with marketing strategy is a key 
functional strategy of organization. In other words, significant strategic changes at different 
levels of management, including at the level of an organization, can be made only by the 
human factor.

Strategic human resource management (SHRM) is an approach to managing human 
resources that supports long-term business goals and outcomes with a strategic framework. 
The approach focuses on longer-term people issues, matching resources to future needs, and 
macro-concerns about structure, quality, culture, values and commitment.

Analysis of recent research and publications. The problem of strategic HR 
is investigated by domestic and foreign scientists such as Taylor F., Maslow А., Mello J., 
Armstrong M., Stone J., Downey M., Brunsson N., Olsen J., Storey J., Salaman G., Naumov 
O., Ponomarenko V.

Results
Strategic Human Resource Management (SHRM) has been, and remains, one of 

the most powerful and influential ideas to have emerged in the field of
business and management during the past twenty-five years. The important role 

HRM plays in attempts to describe, understand critique and change of organizations and 
theories of organizational structure and functioning. There is no such thing as SHRM be-
cause SHRM is not a unitary phenomenon but a collection of phenomena. It consists of very 
diverse phenomena: prescriptions, models, theories and critiques.

HR management strategy is formed as a plan or “action programs” based on the 
information gathered in step analysis of the internal environment of the organization and 
staffing projections  – as a system of reasoned applications and future directions of state 
personnel. In strategic terms, the company defines the following components of personnel 
policy as the quality of the staff, staff selection criteria, structure and staffing company, areas 
of training of certain categories of employees.[1]

For a clearer system of personnel management, the company is developing the 
concept of HR matched details, the areas of personnel policy, adopted in the strategic plan 
of the company.

The purpose of the concept of human resource management is to form a system 
based primarily not only on administrative methods but also on the economic incentives 
and social guarantees, focused on the convergence of interests of employees to obtain the 
highest economic performance of the company.
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The basis of the concept of enterprise management personnel are the following 
aspects:

– Development of principles, ways and methods of management;
– New methods and systems of Training and staff development;
– Identify and coordinated uniform tariff policy and wages;
– Development of measures for social partnership;
– Development and application in the enterprise economic incentives and social 

security.
It should be noted that the concept of effective human resource management 

provides a proactive approach in three main areas.
First, the selection of staff, deciding on their relocation or termination of contracts 

must be intended to provide the most complete line of professional and personal opportunities 
complexity of the tasks assigned to them as at present and in the future.

Second, the impact of HR services to the formation system tasks and functional 
responsibilities of employees is created.

Third, service personnel management is responsible for ensuring the effectiveness of the 
whole system of information management staff. This reveals in making decisions about moving 
concept. Central HR personnel policy defines the main directions and approaches.[2]

With the formation of human resource strategies in the organization should be 
subject to the overall strategy adopted by the organization, which provides:

1) Defining the objectives of personnel management. That is, when making 
decisions in HR management should be considered as economic aspects as well as the needs 
and interests of employees;

2) Formation of the ideology and principles of HR. HR ideology should be reflected 
in a document and implemented in the heads of all departments of the organization. This 
document provides a set of ethical standards in HR.[3]

Conclusions
Thus, the HR management strategy should foster the competitive advantage of the 

organization by creating conditions for the development and effective use of labor potential 
formation of qualified, competent staff, full disclosure of talent for creative, innovative 
development to achieve as the organization’s goals and personal Employees purposes.
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ПОД- СЕКЦИЯ 9. Управление производством и развитие предприятия
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ХАРЧОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ

В даний час харчові підприємства України, що знаходяться на етапі реструк-
туризації потребують формування ефективних маркетингових стратегій, роль яких 
полягає у формуванні стійких конкурентних переваг в сучасних умовах структурних 
та організаційних змін економіки.

Саме підтримці принципу відповідності багатоваріантності маркетингових 
програм стратегічним планам з реструктуризації харчових підприємств сприяє ефек-
тивна маркетингова стратегія. Розробка маркетингової стратегії для підприємств 
харчової промисловості повинна бути гнучкою і мати можливість адаптації до змін 
внутрішнього і зовнішнього середовища, за умови вираховування всього комплексу 
факторів, що впливають на функціонування підприємства.

Варто відмітити, що маркетингові стратегії харчових підприємств припуска-
ють зосередження на відносинах з кожним окремим покупцем, а, отже, розробку та 
реалізацію окремих маркетингових стратегій для кожного конкретного споживача за 
такими основними складовими: асортиментної, збутової, цінової та комунікаційної 
політики.

Також, слід зазначити, що для більшості українських харчових підприємств 
реструктуризація на сьогоднішній день є засобом самозбереження, відновлення пла-
тоспроможності, пошуком джерел ефективного розвитку.

При цьому недостатня увага на етапі реструктуризації харчових підпри-
ємств приділяється застосуванню маркетингових стратегій, що дозволяють адап-
тувати його внутрішнє середовище до змін зовнішнього середовища і забезпечують 
підприємствам стійкий конкурентоспроможний розвиток.

Розглянемо наступні види маркетингових стратегій, які значно впливають 
на рівень розвитку харчових підприємств, і, в свою чергу, дозволяють виділити необ-
хідні напрямки їх реструктуризації.

Так, серед маркетингових стратегій виділимо такі як інноваційна, адаптивна, 
мотиваційна, пасивна.

Інноваційна (активна) маркетингова стратегія є допустимою для підпри-
ємств, що мають у своєму складі високотехнологічне виробництво, володіють уні-
кальними технологіями виробництва, проводять постійні наукові дослідження. Тому 
використання інноваційної маркетингової стратегії передбачає для харчових підпри-
ємств отримання значних прибутків в силу відсутності конкурентів на ринку на по-
чатковому етапі нововведення.

Адаптивна маркетингова стратегія характерна для підприємств, які роблять 
спроби адаптуватися до ситуації на ринку, маючи для цього потенційні конкурентні 
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переваги. Використовуючи адаптивну маркетингову стратегію харчові підприємства 
мають всі шанси інтенсивно розвиватися в майбутньому, маючи в своєму розпоря-
дженні оснащену виробничу базу, що здатна виробляти конкурентоспроможну про-
дукцію. Оптимальним напрямом реструктуризації є аутсорсинг.

Застосовуючи мотиваційну маркетингову стратегію, харчові підприємства 
домагаються успіху лише в тому випадку, коли вони в стані ініціювати додатковий 
попит на свою продукцію, яку необхідно постійно вдосконалювати і мотивувати весь 
трудовий колектив підприємства для вирішення цього завдання.

Вибір пасивної маркетингової стратегії фактично означає відмову від будь-
яких заходів, спрямованих на вдосконалення політики в області виробництва, роз-
поділу і збуту продукції. В умовах застосування пасивної маркетингової стратегії 
виживання харчових підприємств можливе лише у разі докорінної реструктуризації 
ділових процесів для досягнення радикального, стрибкоподібного поліпшення їх ді-
яльності. Оптимальним напрямом реструктуризації є реінжиніринг.

Застосовуючи у своїй діяльності виділені маркетингові стратегії, дасть мож-
ливість харчовим підприємствам отримати поштовх всього подальшого розвитку, 
що є позитивним напрямком, який характеризується поступовою стабілізацією ста-
новища, зростанням обсягів продажів, збільшенням рентабельності, поліпшенням 
фінансового стану. А також підтримати стратегічний розвиток підприємств, які зна-
ходяться в кризовому стані, відбувається спад виробництва, зниження конкуренто-
спроможності до стану банкрутства, тобто забезпечити їх виживання.

Отже очевидно, що потреба докорінної перебудови маркетингової діяльнос-
ті, зміни її місця у функціональній структурі харчових підприємств країни є актуаль-
ною. Сьогоднішній конкурентний програш місцевих продовольчих товарів продукції 
великих корпорацій є наслідком не тільки низької якості, а і обмеженого вибору і не-
суттєвою різницею у ціні в порівнянні з імпортованими аналогами, що відрізняються 
найкращим дизайном і широтою асортименту. Досягнення ж низької собівартості і 
ціни продукції за умови швидкої змінюваності її видів можливо лише за наявності 
у харчових підприємств високого ступеня структурної гнучкості до технологічних 
нововведень і потребам ринку. 

Тому, у процесах реструктуризації необхідно орієнтуватися на інноваційний 
розвиток, причому інновації повинні бути комплексними і охоплювати всі функці-
ональні сфери діяльності харчових підприємств. У цьому зв'язку реструктуризація 
підприємств харчової промисловості стає об'єктивною і необхідною умовою транс-
формації галузі в високоефективний інноваційний сектор економіки. Це вимагає 
максимальної раціональності й системності реструктурування існуючих бізнес-мо-
делей підприємств харчової промисловості, вирішення проблем довгострокового 
розвитку, трансформації корпоративних і конкурентних стратегій, розвитку ефек-
тивних форм інтеграції та кооперації, мінімізації витрат і т.д.

Отже, підприємства харчової промисловості повинні бути організовані та-
ким чином, щоб раціонально використовувати наявні в їх розпорядженні ресурси. 
Оскільки, ринкові відносини вимагають від підприємств виробництва якісної і кон-
курентоспроможної продукції. Тому необхідно постійно контролювати комбінації 
умов виробництва, які весь час змушують вишукувати нові технологічні рішення, 
знижувати собівартість продукції. Реструктуризація розкриває перед харчовими 
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підприємствами широкий спектр маркетингових перспектив. Здійснюючи реструк-
туризацію в межах власної маркетингової політики, підприємства знаходять нові 
можливості самореалізації, нові ринкові ніші, нові збутові, ресурсні та конкурентні 
можливості.
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SEKCJA 25. EKONOMIKA. (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ) 
ПОД- СЕКЦИЯ 1. Бухгалтерский учет и аудит.  

Ченцова Ірина
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету 
Науковий керівник Приходько Н.І. к.е.н., доц.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА

В сучасних умовах господарювання підприємства несуть великі затрати, 
пов’язані з витратами на персонал. Це, насамперед, заробітна плата у грошовій та 
натуральній формах, різні види компенсаційних виплат, встановлених законодавчо 
та за власною ініціативою підприємства, стимулюючі, соціальні виплати та інші 
виплати, включаючи грошові суми, нараховані за невідпрацьований час тощо. Усі ці 
витрати у своїй сукупності складають виплати працівникам, які становлять суттєву 
частину сукупних витрат підприємства й підлягають оподаткуванню податком з 
доходів фізичних осіб та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування.

Актуальність теми визначається тим, що облік виплат працівникам займає 
важливе місць у системі бухгалтерського обліку, є невід’ємною частиною діяльності 
будь-якої організації.

Здійснюючи управління виплатами працівникам необхідно застосовувати 
принцип комплексності, що передбачає узгодження прийнятих управлінських 
рішень щодо понесених витрат на персонал з результатами трудової активності 
працівників, мотивацією їх до праці, витратами на оподаткування, соціальною 
підтримкою та захистом працівників та ін. Важлива роль при цьому відводиться 
інтегрованій системі облікового забезпечення, що підпорядковується вимогам 
аналізу, контролю та плануванню управлінських рішень щодо реалізації виплат 
працівникам підприємства [4, c.46].

Проблему облікового забезпечення виплат працівникам вивчали такі вчені, 
як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М., Голов С.Ф., Дороніна О.А., Колот 
А.М., Кужельний  М.В., Кулаковська  Л.П., Лінник В.Г., Мазур В.С., Мурашко В.М., 
Пархоменко В.М., Сук Л.К., Савченко В.Я., Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Шаманська 
К.В., Шульга Н.В. та інші.

Якщо говорити про виплати по закінченні трудової діяльності, що включа-
ють у себе програми з визначеним внеском та програми з визначеними виплатами, 
у вітчизняному П(С)БО 26  прописаний механізм облікового відображення виплат 
по закінченні трудової діяльності, проте практика не передбачає широкого його ви-
користання. Це пов’язано з тим, що облік програм з визначеною виплатою є доволі 
складним, оскільки для визначення зобов’язань та витрат потрібно проводити акту-
арні оцінки та визначати можливі актуарні прибутки та збитки. Нерозвиненість ін-
ститутів незалежних оцінювачів (актуаріїв) не надає впевненості у тому, що актуарні 
оцінки можуть бути джерелом надійної прогностичної інформації щодо зобов’язань 
та активів, пов’язаних з виплатами по закінченні трудової діяльності. Крім того, від-
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сутність економічної зацікавленості у наданні підприємствами якісної інформації 
користувачам звітності зумовлює недоцільність здійснення витрат на отримання 
експертних оцінок [2, c.64].

Національний стандарт П(С)БО 26 «Виплати працівникам» має велике 
значення для втілення нових соціальних програм, зокрема пенсійних планів з 
визначеною виплатою, системи заохочень для системи матеріального стимулювання 
працівників, створює об’єктивне підґрунтя для розширення спектра традиційних 
для вітчизняних підприємств видів виплат працівникам, а тому, сприяє залученню 
інвестицій та розвитку економіки в цілому.

Дослідження виплат працівникам за джерелами формування та строками 
сплати на підприємстві дає змогу їх класифікувати на зобов’язання із визначеним 
терміном їх виникнення та погашення (короткострокові та довгострокові виплати 
працівникам), та забезпечення, що включають виплати при звільненні та по закінченні 
трудової діяльності. Вивчення нормативних актів та наукової літератури дозволило 
ідентифікувати виплати працівникам як компенсаційні платежі за надані послуги 
працівниками, що акумулюються у складі довгострокових і поточних зобов’язань та 
забезпечень підприємства.

На основі проведеного дослідження облікового забезпечення обґрунтована 
необхідність накопичення інформації про виплати працівникам на рахунках обліку 
за видами виплат та термінами їх здійснення у складі зобов’язань, соціальних виплат 
та витрат за елементами у розрізі трудових та цивільно-правових відносин.
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Аннотация: актуальность темы рынка ценных бумаг не оставляет сомне-
ний. Экономика России развивается по рыночному пути, а рынок ценных бумаг — 
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Инфраструктура рынка последние годы динамично развивается, количество 
эмитентов, выпуска ценных бумаг и участников рынка увеличивается, повышается 
их профессиональный уровень. Нарастает и количество операций с ценными бу-
магами. Рынок ценных бумаг является и таким финансовым институтом, который 
осуществляет функцию формирования вложения капиталов. Как правильно отметил 
В.А. Семененко, важнейшей задачей экономического развития страны, которая отве-
чает более масштабной задаче по формированию эффективной финансовой системы, 
способствующей развитию реального сектора экономики, а впоследствии, росту бла-
госостояния граждан Российской Федерации является становление эффективных 
институциональных структур российского рынка ценных бумаг.

Однако Российская Федерация на сегодняшний день является государством, 
где такой институт как рынок ценных бумаг сформировался не полностью и не со-
всем качественно. Он подвержен значительным изменениям.

В конце 90-х гг. XX века регулирование рынка ценных бумаг государством 
начинает развиваться более полно. Особенно с принятием Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Федеральных законов «Об акционерных обществах», 
«О рынке ценных бумаг». На нем появились такие инструменты как ОБР (1999 г.), 
ипотечные облигации с правительственной гарантией, муниципальные облигации, 
государственные сберегательные облигации (2005 г.), а также с 2000 г. расширилось 
число выпуска ценных бумаг корпораций. Сейчас в этом плане, несмотря на мировой 
финансовый кризис, на российском рынке ценных бумаг сохраняется положительная 
динамика развития.

Если говорить об этапе развития рынка ценных бумаг на сегодняшний 
день, то важнейшей его особенностью является формирование современного за-
конодательства, определившего пути цивилизованного развития фондового рынка. 
Увеличивается число участников фондового рынка, происходит быстрое развитие 
страховых и негосударственных пенсионных фондов, в стране образовался крупный 
рынок векселей. Созданы организации инфраструктуры фондового рынка, такие 
как регистраторы, депозитарии, расчетные палаты. По мнению некоторых иссле-
дователей, в нашей стране сложилась смешанная, полицентрическая модель рынка 
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ценных бумаг, на котором одновременно и с равными правами присутствуют ком-
мерческие банки, фондовые биржи и другие финансовые институты.

В настоящее время российский рынок государственных ценных бумаг пред-
ставляет несколько видов государственных долговых обязательств. Он типичный 
крупный развивающийся рынок. И имеет двойственную характеристику. С одной 
стороны рост положительных количественных и качественных изменений высок. 
С другой, имеется множество проблем. Они препятствуют более эффективному его 
развитию.

Резкий спад фондового рынка России в прошлые годы, по мнению А.М. 
Герасимова, выявил одну из его самых слабых сторон — малое число внутренних 
инвестиционных ресурсов. Этот ресурс попадает на рынок через инвестиционные, 
негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, банки и т. д. Другими 
словами, основная причина падения рынка в преобладании спекулятивных ресурсов 
и внешних источников поступления из фондов.

Кроме того, рынок ценных бумаг в России значительно подвержен факту 
влияния изменений цен на основное сырье: нефти, газа, металлов. Предприятия ТЭК 
(топливно-энергетического комплекса) сохраняют высокую концентрацию капита-
лизации и оборотов в своих акциях. Таким образом, с задачей эффективного пере-
распределения ресурсов наш фондовый рынок не справляется.

На данный момент для российского фондового рынка принципиально ва-
жен рост объемов и привлечение на рынок новых лиц, выпускающих ценные бу-
маги. Также большое значение имеет привлечение на рынок частных инвесторов. 
Рынок станет менее реагирующим на различные колебания и изменения, если в нем 
будет больше участвовать частных инвесторов. Для решения этой задачи предсто-
ит провести программу, основным направлением которой выступает финансовое 
просвещение населения, а также ряд маркетинговых мероприятий, имеющих об-
щей целью представить фондовый рынок для инвестора в наиболее привлекатель-
ном ключе. Подобные мероприятия в результате должны показывать инвестору 
возможность получения доходов при соответствующей и благоприятной рыночной 
конъюнктуре.

Итак, в современном государстве рыночная экономика характеризуется 
сложной системой множества разнообразных специализированных рынков. Взаимо-
действие этих рынков определяет экономический механизм государства.

В современном мире происходит глобализация рыночного пространства. 
Именно при этом процессе функционирование рынка ценных бумаг имеет очень 
большое значение. Финансовые источники экономического роста государства фор-
мируются именно в этой сфере. Где инвестиционные ресурсы скапливаются и распре-
деляются между производствами, отраслями и экономиками различных государств.

Таким образом, состояние фондового рынка показывает, насколько высок 
потенциал экономики и экономической системы в целом. И что важно, рынок ценных 
бумаг прогнозирует экономику реально существующую, ее поведение. Фондовый 
рынок имеет значительную, а в рыночной экономике — незаменимую, роль двигате-
ля инновационного прогрессивного развития, сильного стимулятора притока капи-
талов. А также роль регулятора действия тех сил, которые стремятся препятствовать 
установлению экономического равновесия.
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Abstract:
The problem of growing inequality of incomes is not new in general, and moreover this 

phenomenon is typical not only of Georgia as well. This is a common trend typical of market econ-
omy. One view holds that inequality is a property of free market system and payment for labor 
received by people is adequate to risks and efforts made by them. On the other hand, as a drawback 
of this system is considered the fact that some people who are successful may grow rich too much, but 
some people may not be able even to buy essential products. In this case we are really dealing with the 
society, when one social class exploits another one or it is based on an unequal resource availability.
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1. Introduction
The problem of growing social inequality is one of the most painful problems 

for the modern society. In general, it always accompanies the financial crisis, which itself 
becomes a cause for widening the gap between rich and poor. In the last year, however, the 
idea that it is the cause of social inequality is not the financial crisis of 2008, but it underlies 
in economic system of capitalism itself, became very popular. The study of a rather long 
time historical period carried out by Thomas Pikkety revealed that in the conditions of the 
existing economic system the wealth growth rates are increasing much faster than the eco-
nomic growth rates do. (The economist, 2014)

Despite the popularity of this idea, there still are some economists who think dif-
ferently and entirely disagree with it. They maintain that the problem is a low quality of 
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democracy together with corruption, and call the current economic system “surrogate capi-
talism’’. They also criticize the monetary easing policy (which is the most popular at the 
current stage), asserting that it brings about only an increase in prices while demand remains 
almost unchanged, which is regarded as one of the biggest obstacle for current economic 
growth rates.(Stieglitz J. 2015)

Apparently, it will be difficult to achieve a consensus among above-mentioned points of 
view, despite the theoretical feasibility of harmonic coexistence of democracy and capitalism. One 
of the latest OECD researches reports that, due to lack of financial resources, people with poor so-
cial background are unable to make enough contribution to an economic growth and consequently 
they can’t implement adequate investment in their further development. (Scarpetta S. 2015)

Considering that all wealth of 80  richest billionaires is the same amount as the 
overall property possessed by 50% of the earth’s population (Statista, 2015) and the poorest 
part of society in the developed and developing countries own less than 10% of the national 
wealth (world economic forum 2015), we can go even further and conclude that the poorest 
part of society could not create enough demand for the economic growth while the richest 
part isn’t large enough to compensate for it.

Wealth inequality in Georgia
According to the empirical estimation by the statistics experts 2-3% of Georgian 

society is rich, 7-8% among the rich and middle social class, 8-10% belongs to the middle 
class and 80% is poor. (Tavadze G. 2015)

In 2012 year UNDP had carried out a research for the economic and social vulnerability 
in Georgia. The research had indicated that 70% of Georgian citizens are vulnerable and any 
significant economic shock could be fatal (devastating) for them. (UNDP, 2012)

Initial causes of the problem
After the fall of the Soviet Union, during the process of transition from socialism 

to the market economy, there has began the transformation of the existing approach to 
ownership types, and have been established the bases for formation of new social strata. 
Privatization was used as a main instrument of state wealth distribution among citizens, 
households and private businesses. First stage of the privatization in the socialist countries 
was chaotic in nature. It was a new phenomenon to the soviet citizens’ and they could not 
adjust to it adequately. The privatization process in Georgia started since 1992. In 1996 1% 
of citizens had owned 1/3 of the national wealth. The richest 10% of the society had won 
9/10 part of closed privatizations and 35-40% of open privatizations. Also, they had owned 
35% of current incomes and 70-75% of the privatized estates. In 1990s, the incomes of the 
richest 10% were 50 times higher than that of the poorest 10%. (Takalandze L. 2010)

The evolution
The income sources could be divided into two parts: a profit and other types of 

incomes. Accordingly, the existing dynamics, which shows the differentiation between the 
structure of the business sector and incomes, can provide us with a picture describing the 
evolution of the social inequality.

During 2002-2008 the share of small and medium enterprises (SME) in Georgian 
business sector was decreasing steadily and went from 24% down to 12%. It was a period 
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when the average growth rate of the business sector reached (hit) the historic maximum- 
29%. (Chikhladze N. 2013). Apparently, economic growth rates were accompanied by 
strengthening of large business’ positions in the economic sector.

It is worth mentioning that in the EU 2/3 of jobs and 58% in the added value are 
created by the SME sector and 99% of businesses consist of SME. (European Commission 

76 76 78 77 81 86 88 84 84 80 83 82

24 24 22 23 19 14 12 16 16 20 17 18

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

FIG 1.                                                          
BUSINEES SECTOR  TURNOVER (%) 2002-2013 YEARS

large Businees SME

2010 2011 2012
Romania 28.2 27.2 27.3
Armeni 31.1 31.3 30.3
Georgia 42.1 41.6 41.4
Uruguay 45.3 43.4 41.3
Peru 44.9 45.7 45.3
El Salvador 44.5 42.4 41.8

Gini coefficient 2010-2012 years

Source:worldbank.org

TABLE 1

Source: geostat.ge
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2014). By these parameters we are behind not only the EU, but also our neighbor Armenia, 
where the share of SME is 42% of the whole economy.

In business environment, where large businesses are dominants, we often have mo-
nopoly and oligopoly types of markets with high rates of profit margins, the expenditures the 
vulnerable part of society are increasing, for their expenditures are increasing that reduce 
and deepens social inequality.

As for differences between the income rates, the GINI index shows, that Georgia 
(41.8) has significantly dropped behind the EU states (Romania-27.3) as well as above men-
tioned Armenia (30.3).According to this GINI index, Georgia was in the group together 
with the Latin American states such as Uruguay, Peru, El Salvador, where the middle class of 
society doesn’t exist at all or is of a very small size.

After Georgia regained independence, the consequences of the chaotic privatization 
were continued by decreasing in SME share in the business sector and widening incomes gap.

Unsuccessful attempts
Between the years of 2004-2012 the state government made the attempts to im-

prove the dramatic results of the chaotic privatization, which took place back in 90’s, but 
the method which they used for these purposes was disputable. For instance, it somehow 
happened that during that time a fairly large number of private persons and business or-
ganizations “had decided” to grant some of their private estates to the state. During 2004-
2007 the granted estates value were 137 873 077 GEL, 6 033 080 $ and 10 100 000 EUR. 
(Transparency Internationaly Georgia, 2013)

The results of this were so clear and predictable. These remedy didn’t cure the 
wealth inequality, but deteriorated the image of the state justice system.

Looking for solution
Though it is hard to rectify the process, which is characterized by the wrong basics 

and subsequent evolution, there is always a way out of a situation. Unlike the developed 
countries, where as time goes on, the inevitability of the structural changes is becoming a 
subject of a much discussion, Georgia has resources, which given their right applications can 
bring about the positive results even within the existing environment.(see Table 2)

Tax system as an instrument is supposed to perform 3  basic tasks: 1.Fiscal 
2.Economical and 3. Regulatory

In 2004 Georgia adopted the new tax code, which besides decreasing the number of 
taxes, changed the type of taxation from progressive to proportional one.

The aforementioned changes had regulated not only the administrative process, but also 
played a major role in solving the problem of the state budget sequester, which was an ordinary 
occurrence in Georgia before. In 2003 the state budget was 802 700 GEL and its 85% consisted of 
the tax revenues. Thanks to the new tax code the budget revenues and the tax share parameters 
were significantly improved by 2006, but the government could not manage to keep that process 
going as the share of tax revenues had gradually started to fall down the next year. In response to 
this challenge, the government of Georgia began the process for digitalization of the tax adminis-
tration, which did work and by 2013-2014 raised the share of tax revenues up to 90%.

Considering all above mentioned facts, we can boldly say that adoption of the new 
tax code was positive, the tax system has reached its fiscal targets, but taking into account 
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current stage of its evolution we can say that “92%” of it is a pick in the fiscal targets term. 
The tax administration process has been fully digitalized and the bureaucracy has almost 
vanished or decreased to a minimum. Accordingly, at the current stage of evolution the 
main challenge of the system is its transformation into a progressive model of taxation, so 
that it can reach the regulatory and economic targets.

In Georgia, Property tax rate, except the land tax, is under 1%. (The Tax Code 
of Georgia 2015) Accordingly, the tax environment gives a possibility to own property in 
Georgia and notwithstanding its using in economic activities, is no considerable burden for 
owner. The tax burden isn’t enough to reflect upon the owner’s decisions, so market powers 
couldn’t impact on rents and property prices. Since January 2015, sales rapidly reduced, but 
rents remained on previous level. The non-adequate rents were the main reason why shops 

note on payment tax rate tax base

corporate inome tax online filing 15% taxable profit

property tax online filing 1% all fixed assets minus land

land tax online filing
GEL 0.24 per sq.metre 
of nonargicultural 

land area

VAT online filing 18% value added

Personal income tax online filing 20%

Source:doingbusiness.org
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have been closed in main market streets of Tbilisi. (Commersant, 2015) Taxation on rural 
lands starts from 5Ha and maximum rate is 100 GEL on 1Ha. On other types of land the 
tax rate equals 0.36 GEL per 1m2.

The circumstances stated above turned into the faulty tradition, when a person 
privatizing a property or land without business purpose (only for renting or selling with 
non-market profit margin). It maintains current inequality in wealth and incomes. Besides 
we don’t have any taxes on wealth, inheritance and capital gain that is typical of countries 
with the developed taxation systems, the importance of which is increasingly growing in the 
conditions of grown social inequalities.

Conclusions and recommendations
Capitalism as a system claimed to be a viable, but it could be very cruel in case if 

you are not successful. With non-adequate regulation the system could be like a “wildlife” 
or “jungle”, where only the strongest could survive.

The final aim of any economic system is to serve progress and welfare of a society. 
On the road to progress we should not drift away from the core – systems should serve society 
and not vice versa. At the current stage of capitalism the system had enslaved in the different 
forms of slavery both rich and poor and the harmonic coexistence of different social classes is 
complicated. The last quarter of Georgian history is a clear sample of the wild capitalism. As 
it was mentioned above, it is hard to improve the process characterized by wrong grounds and 
evolution, and, at the same time, so that all participants would be satisfied, but also it should 
be mentioned that an environment, which doesn’t give a possibility of harmonic coexistence 
is equally unacceptable for everyone and itself gives a chance for consensus.
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In Ukraine, in recent years there are major changes to reform the social sphere. So 
intense is exposed to changes the social insurance and accident insurance in particular. It 
is one of the major instruments of social policy that provides support for the most active, 
able-bodied part of society refers to the directly to those individuals that create tangible 
and intangible benefits. In modern terms, the position in compulsory social insurance are 
exposed to serious changes and reforms. Such as: large-scale reduction of the employed 
population, their long-term and frequent redistribution between organizations in the 
labor market, limiting the financing of socio-economic development programs because of 
financial and economic difficulties.

Reform of Social Security would expand the choice insured forms of realization 
of their rights. These include involvement in the implementation of social protection in 
the field of social security by means of non-governmental organizations, involves the 
use of various funding mechanisms service provision adapting of social obligations to 
the to availability of funds for financing [1]. In such circumstances, the definition and 
establishment of a new model of social insurance should help to ensure consistency in the 
design and implementation of social policies and to promote respect for the principles of 
social solidarity and social justice. Today, there are different points of view of scientific and 
expert community on ways, methods and mechanisms for improving the social insurance 
system, from proposals minimal changes to the basic principles of radical change. In recent 
years, Ukraine has adopted a number of laws that initiated the formation of innovative 
social security institutions, including institutions of compulsory social insurance against 
industrial accidents and occupational diseases. Starting from 2015, state insurance accident 
at work presented and organized a solidarity system, represented by the Social Insurance 
Fund. The Fund is a combined system that has a single budget of state social insurance 
and social security liabilities from accidents at work and occupational diseases and state 
social insurance due to temporary disability benefits and mandatory health insurance 
annually approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. The budget of the Foundation is 
by determining the projected performance of target revenue and expense items for the detail 
on the structure of expenditures of the Fund. Given the very wide range of the theoretical 
and practical issues remain important topics related to the study of recent trends modernize 
social accident insurance in Ukraine. The purpose of this study is to assess the current 
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state and recent changes in the study of social insurance against industrial accidents and 
occupational diseases in Ukraine.

Today in Ukraine there are processes of expansion of social reforms. In particular, 
rapidly built up the pace of change in the social security sector. This sector is an important 
instrument of social policy since it provides support for the most active, able-bodied part of 
society, that is, those who create tangible and intangible benefits intended for consumption 
by society as a whole.

Compulsory social insurance against industrial accidents and occupational diseases 
was launched in 2001 by one of the institutions of social insurance – Fund of compulsory state 
social insurance against accidents at work and occupational diseases Ukraine (hereinafter – 
the Fund), which was one of 4 trust funds operating in Ukraine. The activities of the Fund 
governed by the Law of Ukraine “On compulsory state social insurance against accidents at 
work and occupational diseases” from 21.12.2000 year №2180-III, which defines the legal 
framework, economic mechanism and organizational structure of compulsory state social 
insurance of citizens of accidents at work[2]. Since then, the Fund begins to implement 
measures to prevent accidents, health workers eliminate the threat caused by working 
conditions. Provides funding measures envisaged national, sectoral, regional programs 
for improving safety, working conditions and environment, research plans Protection and 
Occupational Medicine, education and training of relevant experts on health, development 
and production of individual and collective defense staff development, publication, 
distribution regulations, magazines, literature, and other measures in accordance with the 
objectives of accident insurance.

Compulsory social insurance against accidents at work and occupational diseases 
has a special place in the implementation of such factors as formation of working life as work 
safety and social guarantees the implementation of occupational risks. This is due to the fact 
that the object of insurance for this type of insurance is the property interests of individuals 
associated with the loss of health, occupational disability or death of the insured person. In 
addition, the funds for compulsory accident insurance is financed precautions to reduce 
occupational injuries and diseases. So consider some performance results of the Fund in 
recent years (Table. 1)

Analyzing the data, it should be noted that during the years 2010 -2013. There is a 
clear dynamics to reduce the number of people receiving insurance benefits, with 313 600 in 
2010  to 305 300  in 2013. Moreover, the premiums employers who are a major source of 
revenue for the Fund during the study period are increasing – from 4 129, 5 million UAH in 
2010 to 6470, 5 million UAH in 2013. The trend can be traced to the growth and disbursed 
funds, including funds paid in the structure is dominated monthly insurance payments to 
victims (their families), the amount of which increased in 2013  in line with the previous 
year by 34,6%, the amount of the lump sum payments to victims (members their families) in 
2013 compared to 2012 increased by 16,8%.

Analyzing these figures can talk about the positive dynamics in the Fund. However, 
given that even one of the main objectives of the Fund are pecuniary damage to the insured 
and their families. Implementing this may contribute to the Law of Ukraine “On the reform 
of compulsory state social insurance and payroll legalization” of the year 12.29.2014 №1573 
(hereinafter – the Law), Section 7, which provides for the elimination of the Social Insurance 
Fund for Temporary Disability Fund social insurance against accidents at work and occupa-
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tional diseases Ukraine, followed by the formation of the Social Insurance Fund of Ukraine 
and its working bodies entrusted with the functions and tasks that were assigned according 
to the working of social insurance against industrial accidents and occupational diseases 
Ukraine and the Social Insurance Fund on temporary disability [4]. One of the purposes of 
this decision is aimed at reducing costs and optimizing fund management, through their as-
sociations. Thus, from January 1, 2015 the main institution that will ensure the organization 
of social insurance in accident insurance and insurance for temporary disability is newly 
Social Insurance Fund of Ukraine.

One of the important factors increasing the volume of insurance contributions to 
the Fund and strengthening the financial security of insurance against accidents and occu-
pational diseases in production should be transparent, in compliance with all legal require-
ments, taxation process. In view of the Law of Ukraine “On the reform of compulsory state 
social insurance and payroll legalization” of 29.12.2014 №1573 year to the accrual basis of 
single contribution exceeding twice the minimum wage established by law for a month, dur-
ing which accrued wages (income compensation) single contribution rate set for the relevant 
category of taxpayer, by a factor of 0.4 is used [1]. This single contribution rate reduction 
should help create the conditions for reducing the burden on the payroll, legalization and 
removal of salaries “out of the shadows,” thereby increase revenues according to the Fund.

Considering Combining these funds in order to build an effective management 
system in the field of social security and reduce management costs, should keep in mind that 
deductions for social insurance against industrial accidents and occupational diseases car-
ried exclusively by employers, while as the Fund compulsory social insurance due to tempo-
rary disability benefits and also employees. Furthermore, it is clear that “reorganization will 
stretch at least 1.5-2 years. During this transition time and supervision of social insurance 
are guaranteed to be relaxed. The current goals shall prevail over promising. This, in turn, 
become fertile soil for various abuses” [1]. Therefore, we believe that the goal of this associa-

Table 1 
Performance of the Fund in 2010-2014.

Years 2010 2011 2012 2013
2014
(9 months)

Growth rate,%

2011 
2010

2012/ 
2011

2013/ 
2012

Number of people 
receiving benefits, 
people

313 600 310 401 307 900 305 300 297 700 -1,0 -0,8 -0,8

Insurance contributions 
of employers, mln. UAN

4 129,5 5 430,7 6 172,8 6 470,5 4 757,8 31,5 13,7 4,8

The money paid to 
victims, mln. UAN

3 360,0 3 700,0 4 748,7 6 200,0 3 962,1 10,1 28,3 30,6

including:         
one-time assistance to 
victims

690,6 785,7 885,4 1033,9 586,1 13,8 12,7 16,8

monthly insurance 
payments to victims

2 551,0 2 786,6 3 730,7 5021,2 3 297,3 9,2 33,9 34,6

Source: compiled by the author according to [3]
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tion – reducing management costs – is possible only with greater control over the activities 
of the Social Insurance Fund, to provide transparency of revenues and expenses.

Existing in Ukraine disability compensation and occupational diseases is a com-
plex mechanism of insurance and non-contributory methods. The legal form of compensa-
tion for permanent disability is an individual compensation Institute  – Social Insurance 
Fund of Ukraine. In modern terms, when financial difficulties for many businesses, their 
insolvency and bankruptcy, when he and entrepreneur (employer) is subject to financial 
risks, such a system can not protect the interests of victims, their families and dependents 
of those killed in the absence of ways to reform. This system is not effective to encourage 
employers to improve working conditions and improve process safety because no effective 
mechanisms. However, the positive impact of the reform of the existing structures of social 
insurance should be achieved without social upheaval and lower quality of social protection. 
Only under these conditions, compulsory social insurance against accidents at work and 
occupational diseases affect the formation of safe working conditions and social security in 
the implementation of occupational hazards and decent sized insurance benefits when the 
insured event.
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В условиях рыночной экономики в Республике Казахстан, особенно важное 
и актуальное значение имело формирование рациональной налоговой системы, не 
оказывающей угнетающего воздействия на предпринимателей и позволяющей про-
водить эффективную бюджетную политику. Действующее в настоящее время налого-
вое Законодательство РК является одним из этапов становления и развития налого-
вой системы Республики Казахстан. Вступивший в силу с 1 января 2009  года новый 
Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
от 10  декабря 2008  года № 99-IV (Налоговый кодекс) предусматривает снижение 
налоговой нагрузки на не сырьевой сектор экономики, повышение экономической 
отдачи от добывающих отраслей, совершенствование системы налогового админи-
стрирования и упрощение налоговых процедур[1].

Постоянные корректировки, вносимые в налоговое законодательство, недо-
вольство всех субъектов налоговых правоотношений действующей налоговой систе-
мой, наличие проблем бюджетной недостаточности свидетельствуют о том, что дей-
ствующая налоговая система не в полной мере отражает состояние экономического и 
политического развития общества и уровень общественного сознания.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2012 – 2016 годы 
налогово-бюджетная политика в среднесрочном периоде будет направлена на эффек-
тивную реализацию выработанных мер государственной политики и обеспечение 
сбалансированного роста экономики.Условия для дальнейшего экономического ро-
ста будут обеспечиваться через инструменты налоговой и бюджетной политики[2].

Изучение утвержденной налоговой политики на 2012 – 2014 годы позволяет 
выделить социально-значимые, стимулирующие и фискальные функции налогов как 
справедливого инструмента государства по перераспределению доходов.

В связи с этим, меры налоговой политики в среднесрочном периоде можно 
свести к следующим направлениям:

– увеличение доходной части бюджета;
– финансовое обеспечение выполнения государственных функций и обяза-

тельств в полном объеме;
– стимулирование развития несырьевого сектора экономики, прежде всего ин-

новационной деятельности предприятий реального сектора экономики, в условиях уси-
ления международной конкуренции и свободного перетока капитала между странами;
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– создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование 
частных инвестиций, как внутренних, так и внешних;

Как известно, в Казахстане ежегодно проводится налоговый форум в лице 
представителей государства и налогоплательщиков, на котором обсуждаются наи-
более актуальные вопросы налоговой системы. Их можно определить в следующих 
аспектах: последовательное снижение налоговой нагрузки, уменьшение администра-
тивных барьеров, упрощение налоговых процедур, а также максимальная реализа-
ция принципов закона прямого действия.

При этом следует отметить, что очень много сделано в стране в плане сни-
жения ставок по отдельным видам налогов, и сейчас они являются одними из са-
мых низких в мире. Большим достижением считается ставка индивидуального подо-
ходного налога – 10%, а также снижение и удержание ставки социального налога на 
уровне 11%. Хотя по такой схеме все равно получается, что одни и те же расходы об-
лагаются дважды и совокупная нагрузка на фонд оплаты труда превышает 21%. Не-
сомненным достижением можно считать 12% НДС, это одна из самых низких цифр 
в мире, но и нам есть чему поучиться: в некоторых странах – Японии, Сингапуре, 
Малайзии – взимают всего 2-5%, и это никоим образом не сказывается на обороте 
товаров, работ, услуг. Еще один положительный момент – достаточно низкая ставка 
корпоративного подоходного налога. В настоящее время она составляет 20%. Были 
попытки приблизиться к 17,5% и даже к 15%, но кризис нарушил планы, поэтому 
данный вопрос будет рассматриваться в будущем. Таким образом, ставки налогов в 
Казахстане являются не совсем высокими.

Сегодня на пороге очередной волны экономического кризиса, которая, как 
предполагают, эксперты может затронуть и Казахстан, Правительство прилагает мак-
симум усилий для изыскания дополнительных источников доходов. Обсуждаемой и 
актуальной темой в этой связи является смещение акцента в налогообложении с юри-
дических на физических лиц и поэтапное введение всеобщего декларирования доходов 
и расходов физических лиц, поскольку в то время как в развитых странах индивиду-
альный подоходный налог давно занимает лидирующее место, в Казахстане он оста-
ется на низком уровне. В развитых странах в среднем треть всех доходов населения 
изымается с помощью подоходного налога. Существуют как сторонники, так и против-
ники данной идеи. Противники считают данную идею преждевременной в условиях 
Казахстана, его экономики и менталитета граждан. Применение прогрессивной шкалы 
приведет к дополнительному бюрократизму, затруднит осуществление  камерального 
контроля. Непосредственной реакцией на введение прогрессивной шкалы ИПН станет 
сокращение официальных зарплат на малых и средних предприятиях, а также возврат 
к теневым схемам через «обнальные» фирмы. На практике это означает всплеск лже-
предпринимательства и массовый уход от налогообложения.  Перенос формирования 
бюджета с доходов юридических на физических лиц должен происходить параллельно 
с укреплением благосостояния большей части населения (это огромная армия индиви-
дуальных предпринимателей, самозанятых), с повышением финансовой грамотности 
каждого гражданина страны и созданием условий взаимодействия налоговых органов 
и налогоплательщиков в отдаленных районах.

Известно и другое. В Казахстане существовала дифференцированная систе-
ма налогообложения, однако в 2007 году она была заменена на фиксированный ИПН 
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(10%). И фактически с этого момента в обществе начали говорить о необходимости 
возврата к прогрессивной шкале. Причина проста – единую ставку налога в 10 про-
центов платят все уровни населения и если сравнивать уровень платежеспособности 
разных слоев населения, то люди с малым доходом платят гораздо больше. При пере-
ходе с фиксированной ставки на прогрессивную шкалу (10, 15 и 20 процентов в зави-
симости от уровня заработных плат) шкала повышенной градации начиналась бы с 
200 и 330-кратного МРП, что было бы эквивалентно 323 тысячам и 533тысячям тенге 
в месяц соответственно. По мнению Государственного центра выплаты пенсии 98 % 
работающего населения “укладывались” бы в минимальный налог, а два оставшихся 
процента додавали бы в бюджет страны около 13 миллиардов тенге дополнительных 
налогов. Причем налоговая ставка бы распространялась не на все доходы, а лишь на 
превышающие установленные границы в 200 и 300 МРП (до удержания пенсионных 
и других отчислений). Сегодня это было бы неплохим методом хоть частичного по-
полнения отечественного бюджета.

Одновременно с темой перехода к прогрессивной шкале индивидуального по-
доходного налога следует еще раз присмотреться к так называемой практике «налога 
на роскошь», весьма популярной в большинстве развитых стран. Речь идет о повышен-
ных ставках налогов на имущество по той же прогрессивной шкале (в зависимости от 
стоимости имущества). Подобная схема налогообложения позволит значительно уве-
личить поступления в бюджет страны. В тех же США один процент граждан зарабаты-
вает около 40 процентов всего капитала страны и наполняет почти половину бюджета 
Америки. У нас показатель таких “высокодоходных” граждан гораздо выше. Подходить 
к этому вопросу следует весьма осторожно, не забывая, что подавляющая часть насе-
ления страны живет на доходы, не превышающие 400 долларов. Поэтому данное пред-
ложение является актуальным для высокообеспеченных граждан.

Проблема налогов является одной из наиболее сложных и противоречивых, и 
к сожалению, сегодня еще рано говорить об идеальности введенной в действие нало-
говой системы, обеспечивающей полную социальную защиту интересов и законных 
прав налогоплательщика. Налоговая система Республики Казахстан сформировалась 
за довольно короткие сроки. По сравнению со многими развитыми странами, в кото-
рых налоговая система формировалась на протяжении нескольких десятилетий наша 
налоговая система является довольно молодой. В налоговой системе РК присутствует 
довольно большое количество проблем, связанных с системой налогообложения и 
самой схемой построения налоговой системы, механизмами взаимоотношении на-
логоплательщиков с налоговыми органами, взиманием, учетом и контролем за от-
дельными налогами и другие.

Одним из актуальных вопросов совершенствования существующей налого-
вой системы Республики Казахстан является вопрос налогового администрирова-
ния. Необходимо прежде всего определиться, что же в себя включает данное поня-
тие, поскольку официального определения Налоговый кодекс Республики Казахстан, 
не содержит.

С учетом того, что в современной налоговой системе Казахстана происходит 
плавная замена определяющей функции налогов, как регулирующей вместо деклари-
руемой ранее фискальной, понимание сущности налогового администрирования также 
должно быть современным, отвечающим существующим тенденциям налоговой поли-
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тики государства. По нашему мнению, наиболее адекватным в современных условиях яв-
ляется следующее определение понятия современного налогового администрирования.

Налоговое администрирование – это управленческая деятельность государства 
и местных органов по налоговому планированию, формированию и совершенствова-
нию системы налогов и сборов, контролю за соблюдением налогового законодатель-
ства и соблюдением прав и обязанностей участников налоговых правоотношений.

Становление налогового контроля и поднятие его на достаточно высокий 
уровень на протяжении многих лет проходит в сложных условиях, вызванных в пер-
вую очередь нестабильностью и противоречивостью налогового законодательства, 
проблемами в организации работы налоговых инспекций, недостаточно высокой 
профессиональной подготовкой налоговых инспекторов. Это накладывает опреде-
ленный отпечаток на организацию и действенность налогового контроля. Однако 
уже можно сделать некоторые выводы относительно значения контроля за поступле-
нием налогов, его влияния на сферы экономики и общества, а также показать необ-
ходимость его дальнейшего совершенствования.

Увеличение числа налогоплательщиков, добровольно соблюдающих налого-
вое законодательство, не только приносит дополнительные доходы в бюджет госу-
дарства при более низких расходах, но и позволяет фискальным органам сосредото-
чить особое внимание на налогоплательщиках, вероятность нарушения налогового 
законодательства у которых наиболее высока.

В международной практике добровольное соблюдение налогового законода-
тельства основывается на трех составляющих, на основе которых и можно оценить 
качество и эффективность организации налогового администрирования:

1. надежном аудите налоговой отчетности налогоплательщиков;
2. рациональной системы организации взимания налоговых платежей;
3.комплексных программах по обслуживанию и просвещению налогопла-

тельщиков, что как следствие влечет за собой сокращение затрат по соблюдению ими 
налогового законодательства.

На современном этапе в Республике Казахстан кардинальным шагом в со-
вершенствование налогового администрирования стало внедрение информацион-
ной системы «Электронный контроль налогового аудита», которая позволяет авто-
матизировать процесс планирования и проведения налоговых проверок.

Автоматизация процесса планирования контрольной работы в системе ЭКНА 
позволит сделать более эффективной деятельность налоговых специалистов при про-
ведении контрольных мероприятий, посредством проведения «точечного аудита».

В рамках информатизации налоговых органов, методика отбора налогопла-
тельщиков решается за счет взаимосвязанного комплекса мероприятий – автомати-
зированного камерального контроля, прогрессивных методов планирования и со-
провождения налоговых проверок.

Совершенствование системы планирования, организации и проведения на-
логовых проверок, синхронизированных по все звеньям налоговой системы в ИС 
ЭКНА, позволит:

• своевременно выявлять налоговые нарушения и оперативно реагировать на них;
• отслеживать вертикально интегрированные и взаимосвязанные структуры 

налогоплательщиков;
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• разрабатывать методы, алгоритмы и программы автоматизированного 
выявления основных схем ухода от налогообложения и сокрытия налогов;

• анализировать и разрабатывать предложений по внесению изменений и до-
полнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет».

Хочется отметить, что достижение результатов в осуществлении задач по 
совершенствованию налогового администрирования возможно только при реали-
зации сбалансированных мероприятий, которые должны затронуть все элементы 
существующей налоговой системы: законодательство, культуру отношений, исполь-
зование технологических процессов.

Пути совершенствования налогового контроля в Республике Казахстан на 
современном этапе заключается не только в непосредственном повышении результа-
тивности форм и методов контрольных мероприятий, но и в совершенствовании на-
логовой системы в целом. Кроме этого, должен измениться и сам подход к осущест-
влению налогового контроля: приоритетным направлением должен стать именно 
контроль за нелегальным теневым оборотом, а не за выявлением мелких нарушений, 
необходимых для выполнения «плана».

Создание эффективной системы налогового администрирования предпола-
гает изменение исходных аспектов его организации. Стратегической задачей в рабо-
те по данному направлению должно стать создание стимулов добровольного испол-
нения налогоплательщиками своих налоговых обязательств. Республика Казахстан 
должна постепенно перейти к уровню налоговой культуры государств, где налого-
плательщики предпочитают добровольно в полном объеме платить установленные 
законом налоговые платежи.

1. Налоговый кодекс РК: [Электронный ресурс]. А., 2015.-Режим доступа: http://
kgd.gov.kz

2. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2012 – 
2016гг.: [Электронный ресурс]. А., 2012-2015.-Режим доступа: http://economy.gov.
kz/economyabout/9362/38874/
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EFFECTIVENESS OF ENTERPRISES INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT

The article deals with the essence of “effectiveness management” concept. The main 
tasks of evaluating the effectiveness of intellectual property management at companies are iden-
tified. The main directions of improving the management of intellectual property of domestic 
enterprises are considered.

Keywords: competitiveness, effectiveness management, intellectual property, and 
effectiveness evaluation.

General statement of the problem and its relation to important scientific and 
practical tasks. Intellectual property is becoming increasingly important in the context of 
acceleration of Scientific and Technological Progress and the use of modern information 
technology. Creation and use of IP is not only the key to improving production and products 
of modern enterprise, but also a promising new area of activity.

According to researchers, formation of intellectual property at enterprises provides 
the following competitive advantages: the possibility of IP objects to entry into the share 
capital that does not involve real investment funds; to obtain additional income from the 
transfer of ownership of IP objects; ensure protection on the competitive market with release 
of new products; promote the image and reputation; the possibility of reducing the Value 
Added Tax, etc. [1].

Namely intellectual property is becoming now extremely important resource of the 
company, an additional source of income and a factor of increasing enterprise’s competitive-
ness in the market environment. However, the problem of determining the cost-effectiveness 
of intellectual property management remains open.

Analysis of recent research and publications on the issue. Theoretical and prac-
tical aspects of intellectual property management effectiveness are reflected in such works 
of foreign and domestic scientists as J. Louha, Leif Edvisson, Patrick H. Sullivan, V. Cohen, 
J. Simmons, M. Afanasyev, M.V. Vachevskiy, V.G. Zinov, P. Kuznetsov, V.P. Chebotarev, P. 
Tsybulov and others. However, issues related to the definition of approaches to assess the 
effectiveness of intellectual property management are still not investigated.

Formulation of research objectives. The article aims to study the characteristics of 
evaluating the effectiveness of enterprise’s intellectual property management (IP). The goal 
necessitated the following tasks:

• the analysis of major trends in the formation of intellectual property rights in 
Ukraine;

• the disclosure of economic meaning of the “management effectiveness” category;
• the identification of main types of management effectiveness;
• the consideration of theoretical foundations and approaches to evaluating the 

management effectiveness;
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• the allocation of main tasks of evaluating the effectiveness of IP management;
• the identification of key areas to ensure the company’s intellectual property man-

agement effectiveness.
The object of study is the process of assessment of intellectual property management 

of enterprises effectiveness. The purpose of the study is the system of theoretical, method-
ological and applied aspects of the assessment of the effectiveness of IP management of 
enterprises.

Statement of the main results of research and study. Analysis of the statistics 
of recent years shows the significant reduction in the number of organizations in Ukraine 
carrying out research and development: from 1303  in 2010  to 999  in 2014; reducing the 
proportion of fulfilled scientific and technical work in GDP from 0.90% in 2010 to 0.68% in 
2014 [2]. In line with these trends, there is a decrease in filing applications for inventions and 
utility models by domestic applicants in 2010 – 2014 years (Table. 1).

Analysis of the table shows the annual reduction of applications for utility models 
from national companies and organizations that significantly reduced the index in 2014 to 
the level of 2010 (12.2%). As for receipt of patent applications, no clear trend is observed, 
although in general, the number of patent applications decreased by 3.8% over the period 
analyzed. It can be concluded that there have been total negative trends in innovation ac-
tivity and formation of the intellectual property of domestic enterprises that shows, above 
all, the lack of efficient management of these processes at the state level and at the level of 
domestic enterprises, that retards the studied processes.

According to the researchers, effective system of intellectual property should focus 
on the active support of the national economy, be able to quickly make the grounded deci-
sions, respond adequately to environmental changes and complex processes in the controlled 
system and to create the conditions in which creative potential of the state and enterprises 
will be mobilized and directed to achievement of sustainable progress and acceleration of 
the processes of intellectual property formation [4, p.89].

Investigation of peculiarities of the company’s intellectual property management 
effectiveness evaluation should, in our opinion, begin with clarifying the essence of this con-
cept. Analysis of scientific papers showed the close connection between the concepts of «ef-
fect», «result» and «effectiveness». The origin of the «effectiveness» concept is closely related 
to the «effect» concept (Lat. Effectus – performance, results, action, from efficio – perform 
action), which refers to the result achieved; consequence of any reasons; events; actions [5].

The authors of [6] distinguish the concepts of “effect” and “result”. According to 
researchers, these concepts are related, but not identical. The effect is some form of the re-
sult. The economic effect is an overall result, for example, production output, and economic 

Table 1 
Receipt of applications for inventions and utility models from domestic applicants

Objects of Industrial 
Property

2010 2011 2012 2013 2014
Growth rate of 2014 to 
2010, %

Utility models 10528 10285 10030 9977 9244 -12,2
Inventions 2553 2641 2484 2855 2455 -3,8
Total: 13081 12926 12514 12832 11699 -10,6

(Source: developed by the author on the basis of [3])
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benefit – is the net result i.e. profit. Thus economic benefit is equal to the difference between 
economic performance and economic costs required to achieve it [6, p. 4–5]. In “Economic 
encyclopedia” effect is defined as “the result achieved in various forms of manifestation (ma-
terial, money, career, social, etc.).” [7, p. 505].

A somewhat different interpretation of the economic effects we can find in the 
economic Encyclopedia, edited by B. D. Hawrylyshyn [8]. The economic effect is “... the 
quantitative and qualitative characteristics of the influence of economic system elements on 
the effectiveness of its operation. In contrast to the technical, technological and other non-
economic effects economic effect exists mainly in monetary form and is monetary income. 
So in a certain sense, the concepts of “economic effect” and “monetary income” are identi-
cal. Depending on the nature of the influence of individual elements on the performance of 
the economic system we can distinguish positive, the plus (with the “+” sign, “plus effect”), 
negative, minus (with the “–” sign, “negative effect”) and “null effect” [4; c. 506]. According 
to the authors of [9] “... the effect is situated within the result, and the latter characterizes 
every aspect of economic activity in terms of the obtained ultimate, final outcome of these 
activities (for example, the amount of dividend payments, the market value of the shares, the 
result of the investment project proceedings, enterprise value, etc.)”[9; c. 12].

Summarizing the considered approaches to the definition of “effect”, we want to 
note that, in our opinion, the effect and the result are identical concepts, which describe the 
objectives of a process.

As noted by researchers, scientists today don’t have the unanimous approach to 
the definition of “management effectiveness” [10; 11]. In scientific works [12, 13; 14; 15] 
the authors note that effectiveness is a multidimensional and complex concept, which is re-
garded as the performance of a certain action or process. At the same time, according to the 
researchers, the term “management effectiveness” should be considered as a comprehensive 
description of management that reflects the degree of implementation of tasks and achieve-
ment of objectives of the company [16; 17; 18]. General applicable approach to determining 
the effectiveness, including management effectiveness, is the ratio of benefits to costs neces-
sary to achieve it. According to N. Lapyhina management effectiveness is:

1. Certain concrete result (effectiveness of action, process);
2. Matching of the outcome or process with maximum possible, the ideal or planned;
3. Functional diversity of systems;
4. Numerical characteristics of satisfaction of functioning;
5. The performance of targets and functions;
6. The ratio of real to desired effect (normative) effect [18, p. 139].
In [19] the author notes that the effectiveness of management is focused operation-

al control of the company’s activity in certain areas of effectiveness management in order to 
ensure compliance of the real (actual) state of enterprise with specified parameters. Besides, 
effectiveness management involves evaluation of activity of the entire company or specific 
areas in terms of success achievement under conditions of the availability of effective mecha-
nism of effectiveness management [19, p. 8].

I.V. Kopytova stresses that the assessment of effectiveness of industrial production 
is an important part of the management process, embodiment of the principles of its feed-
back and a tool of the whole management system improvement. The author defines the 
evaluation of production processes effectiveness as specific relation of its subject to actual 
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management effectiveness based on the comparison of the effectiveness with certain equiva-
lent, which was chosen as the criterion to meet the needs of enterprise in high production 
results with an optimal organization of management [20, p. 7].

For more in-depth study of the management effectiveness we should consider types 
of enterprise effectiveness. There are different approaches to the classification of effective-
ness in the literature of today. In particular, in [21] the following types of effectiveness are 
highlighted: economic, social, local (commercial) national economic, absolute, relative, pri-
mary, multiplexing, synergistic, of workplace, of work unit (section, department, produc-
tion), of the whole enterprise, of extensive development, of intensive development, scietific, 
engineering and technology, organizational and management innovation, of investment 
projects and programs, of operating costs, of disposable (capital) costs, total (integral), part 
(separate), factor (multifactorial), of foreign trade of the company, of joint ventures and 
multinational corporations activity.

As the author of [22] states, the most common classification of effectiveness in-
cludes the following: economic, social, socio-economic and environmental. Economic ef-
fectiveness is calculated using different cost parameters that characterize the intermediate 
and final results. The production economic effectiveness is the ratio of obtained effect to 
material, labor and financial resources necessary for the production process.

Significant changes, the author notes then, to the essence of effectiveness occurred 
with the development of the social sphere. The growth of civil society activity in developed 
countries, pollution of water and air basins of the Earth, excessive consumption of exhaust-
ible natural resources, increased disease due to intensification of production, distribution of 
social problems and other factors led to the selection of the notion of “socio-economic ef-
fectiveness” as the basic category of public production. Socio-economic effectiveness shows 
the level of satisfaction of society’s needs with the material and cultural benefits, the degree 
of spiritual development of man. It provides, on the one hand, economic goals of enter-
prise owners, and on the other hand, social outcomes that reflect the needs of both - the 
individual-employee and the society as a whole. Social effectiveness is the result of economic 
activities influence on the formation of human life.

Environmental economic effectiveness indicates the maximum possible satisfac-
tion of social needs at optimum cost of production, receiving ecologically friendly products 
while maintaining the environment. Ecological and economic effectiveness, together with 
the achievement of economic goals, provides also satisfaction of social needs of the popula-
tion, production of environmentally-friendly products and environmental protection. To-
day, underlines the scientist, the importance of this kind of performance is growing, and that 
shows compliance of technological process in the company and its products with interna-
tional quality standards and objectives of environmental protection. Then author notes that 
the considered types of economic effectiveness in their turn are divided into absolute and 
relative economic effectiveness. Absolute economic effectiveness is determined by the ratio 
of economic benefits to the costs required to achieve this result. The relative (comparative) 
economic effectiveness is determined by the ratio of costs to the already achieved results 
when considering two or more alternatives that solve the same problem [22, p. 268].

To form an effective system for evaluating the effectiveness of intellectual property 
it is necessary first of all to identify the main task of the system. We believe that the main 
tasks of evaluating the effectiveness of IP management include:
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• identification of the evaluation procedure, its types and frequency (systematic 
analysis of IP management effectiveness promote timely identification of gaps 
and their causes, and formation of corrective measures);

• checking the degree of targets performance on the creation and use of IP (this 
test will help assessing feasibility and validity of plans in terms of resource supply 
and separation into the planning periods);

• development of criteria and indicators for assessing effectiveness of IP manage-
ment (lack of a balanced benchmarks and performance indicators makes it im-
possible to analyze management effectiveness);

• study the effectiveness of IP management using developed system of criteria and 
indicators (deviations of the actual indicators from forecast shows the failures 
and shortcomings of IP management);

• ensuring timely response to the emergence of violations and shortcomings of en-
terprise IP management system (intellectual property is the result of innovation 
activity of the company that is focused on constant intensive changes. Innovative 
products have today a tendency to reduce their life cycle, so correction of inno-
vation should be urgent);

• analysis of the causes of shortcomings and irregularities in the IP management 
(identification of the real causes of irregularities will help to develop and imple-
ment adequate measures);

• identifying the perpetrators of these deficiencies and disorders (enhancing of the 
personal responsibility is an important element of employee motivation);

• Checking the display value of IP objects (intangible assets) in the accounting 
system of the company (proper assessment of IP value is the basis for further 
determination of the effectiveness of their use);

• Development of measures aimed at eliminating of deficiencies and violations 
in the management of enterprise IP (carefully designed activities will neutralize 
disadvantages of management and allow to achieve planned objectives).

To determine the effectiveness of management, as it was noted earlier, it is im-
portant to select criteria and indicators which will be the assessed. “Economic encyclo-
pedia” edited by S. Mocherny states that criterion is an indicator or measure, based on 
which an economic assessment of the object and a process is formed, namely a measure 
of this assessment. For example, the criterion of effectiveness characterizes the level 
of effectiveness of the production system, and the optimality criterion, describes its 
approximation to the optimum state [7, p. 412]. As stated in [9] “... the criterion of eco-
nomic effectiveness should express the purpose of economic activity of the enterprise 
and the conditions of its achievement. Based on this performance criterion must meet 
the following requirements: to reflect economic performance and fix and measure the 
degree of achievement of this goal” [9, p. 21].

According to some researchers, profitability is the main criterion of economic ef-
fectiveness of the enterprise and its parameters are calculated based on income received by 
the company [23, p. 13-14]. We believe this approach is somewhat one-sided and narrowed 
because of the fact that enterprise in today’s competitive environment requires, for example, 
periodic investments in technical re-equipment of production, which is known to lead to a 
temporary deterioration in earnings and profitability of production. However, implementa-
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tion of scientific and technological progress is a long term aim, so it is certainly an important 
way to increase the competitiveness of the enterprise and its effectiveness.

We agree with the authors of other studies that indicate that the criteria character-
izing the success of the company should reflect its diversity and be closely related to each 
other [24, p. 20]. According to the authors of this paper, the effectiveness of the company 
is advisable to estimate based on multi approach and the main criteria are: profitability, ef-
ficiency, quality, innovation, market position, productivity, efficiency and quality of work life 
[24, p. 18]. D. Cinco analyzing the category of “effectiveness” notes that the terms “effective-
ness” and “productivity” due to the nature of translation in English, can be considered iden-
tical and interchangeable synonyms. Researcher identifies seven key performance (effective-
ness) criteria: effectiveness, efficiency (a measure of re-use of resources by system), quality, 
profitability, productivity, quality of work and innovation. The essence of these criteria is as 
follows:

• effectiveness shows the degree of goals achievement;
• efficiency shows the level of resources use;
• quality means matching with system requirements, specifications and customer 

expectations;
• profitability shows the ratio between gross income and total expenses;
• performance is a ratio of quantity of products to the cost of their production;
• quality of work indicates the degree of satisfaction and expectations of the pro-

duction participants in the workplace;
• innovation shows the degree of use of company’s scientific and technological 

potential [25, p. 18].
We consider reasonable outlining by the author of [26] following directions of im-

proving the effectiveness of the company’s IP management:
Diagnosis of the current situation and providing the company with personnel, in-

formation, scientific, material resources for effective IP management.
Formation of a portfolio of IP objects with the direct participation of both the man-

agement and all staff.
Identification of the main priorities in managing the creation of IP.
Building an effective motivational system aimed at intensifying IP objects cre-

ation.
Consideration of internal  factors of production in the process of company’s intel-

lectual property management.
Improving the system of IP evaluation.
Organization of the system of accounting and inventory of enterprise’s IP objects. 

Formation of databases on the movement of IP objects and their use in business.
Activation of the processes of self-reproduction of intellectual property as an im-

portant factor for increase the competitiveness and profitability.
Purposefulness in achievement of planned results concerning the formation of en-

terprise’s IP.
Identification of reserves of enterprise IP management improvement [26, p. 130].
Conclusions and suggestions for further research. The article analyzes the works 

of scientists and recent publications on economic essence of enterprises’ management ef-
fectiveness. The economic nature of the category of “effect” and “management effectiveness” 
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is considered; key task for analyzing the effectiveness of IP management in companies is 
identified; the basic directions of improving the enterprise IP management are outlined. 
Prospects for further research are as follows: development of benchmarks and indicators of 
enterprise’s intellectual property management, definition of their calculation methods, out-
lining of the basic principles of building of such a system and the factors of its formation.
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НА ВIТЧИЗНЯНИХ ПIДПРИЄМСТВАХ  
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Ключовi слова/ Keywords: антикризове управлiння / crisis management, Кай-
дзен / Kaizen, продуктивнiсть / productivity, оптимiзацiя / optimization.

В перiод еконoмiчного спаду попит на товари ринку скорочується, а вiдповiдно 
i потреба в ресурсах, якi використовує пiдприємство, також зменшується. Зазвичай 
пiдприємство має бiльше ресурсiв, нiж йому потрiбно для забезпечення потреб 
виробництва та нормального функцiонування в цiлому. Але за умов кризи надлишок 
ресурсiв може завадити пiдприємству в достатнiй мiрi. Тому виникає питання 
оптимiзацiї кiлькостi ресурсiв задля нормального функцiонування пiдприємства i 
отримання прибутку. Саме таку проблему покликана вирiшити концепцiя управлiння 
Кайдзен.

Вперше фiлософiя Кайдзен булa впроваджена деякими японськими 
компанiями (такими, як Toyota, Nissan, Сanon, Honda, Komatsu) пiсля закiнчення 
Другої свiтової вiйни i з тих пiр почала використовуватись на пiдприємствах в усьому 
свiтi.

Суть Кайдзен полягає у постiйному, довгостроковому вдосконаленнi методiв 
роботи, особистої ефективностi, що дає змогу скоротити всi види втрат на пiдприємствi. 
Кайдзен передбачає участь всiх працюючих в процесi оптимiзацiї виробництва та 
максимальну орiєнтацiю на споживача. Це, в свою, чергу забезпечується чiтким 
подiлом всiх процесiв i операцiй на тi, що створюють цiннiсть для споживача (тобто тi, 
за якi споживач платить грошi) i тi, що не створюють цiннiсть для споживача, а лише 
витрачають ресурси пiдприємства. Таким чином, завданням Кайдзен є планомiрне 
скорочення витрат, що не додають цiнностi товарам (послугам) для споживача.

Концепцiя Кайдзен реалiзується за допомогою впровадження конкретних i 
чiтко сформованих заходiв, а саме:

1) оптимiзацiя ресурсiв та витрат;
2) збiльшення швидкостi генерацiї прибутку;
3) пiдвищення продуктивностi працi на пiдприємствi.
Кожен напрям роботи включає певнi заходи та етапи. Розглянемо конкретнi 

кроки впровадження Кайдзен, їх суть та вплив на ефективнiсть дiяльностi 
пiдприємства з метою попередження кризового стану.

По-перше, оптимiзaцiя ресурсiв i витрат полягає в роботi вiдповiдно до 
зaмовлень (є замовлення  – є робота), повсюдному усуненню втрат (за допомогою 
фотографiї робочого часу, хронометражу, скорочення втрат часу пiд час виконання 
операцiй в офiсi i т.д.), а також оптимiзацiї трудових затрат (за допомогою 
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спостереження виявляється найкращий спосiб виконання оперaцiй i згiдно обраного 
способу розраховується необхiднa кiлькiсть обладнання та працiвникiв). Задачi 
цього етапу вирiшуються за допомогою таких iнструментiв, як: конкретизацiя цiлей 
пiдприємства, побудова матриць компетенцiй персоналу, картування процесiв задля 
виявлення втрат пiд час виконання оперaцiй, стандартизацiя трудового процесу, 
оптимiзацiя потреб в ресурсах.

По-друге, збiльшення швидкостi генерацiї прибутку полягає у побудовi такого 
потоку, в якому «входи в процес» (сировина, матерiали, iнформацiя) максимально 
швидко перетворюються у «вихiд з процесу» (готовий продукт). З метою побудови 
такого потоку використовують метод побудови карти, на якiй аналiзують весь процес 
виробництва, виявляють тi мiсця, в яких сповiльнюється рух потокiв i вiдбуваються 
значнi втрати всiх видiв ресурсiв (наприклад, мiсця для зберiгання запасiв, готової 
продукцiї, незавершеного виробництва, операцiї iз виправлення помилок, усунення 
браку). Враховуючи цiннiсть для споживача та потребу збiльшення швидкостi потоку, 
будується карта майбутнього стану.

Оптимiзaцiя робочих мiсць в системi Кaйдзен заслуговує окремої увaги. Задля 
усунення втрат на робочих мiсцях впроваджується система «5S». Суть даної системи 
полягає у впровадженнi таких принципiв, як: сортування iнструментiв, охайнiсть, 
прибирання робочого мiсця, стандартизацiя процесiв, постiйне удосконалення 
органiзацiї працi (вiд японськ. «Seiri», «Seiton», «Seiso», «Seiketsu», «Shitsuke») [1].

Також задля прискорення оборотностi активiв на пiдприємствi впроваджу-
ються такi практики, як SMED (Single-Minute Exchange of Dies) – забезпечує швидке 
переналагодження обладнання, та TPM (Total Productive Maintenance) – система об-
слуговування обладнання.

Таким чином, скорочуючи витрати виробництва за рахунок скорочен-
ня незaвершеного виробництвa, а також за рахунок скорочення чaстини змiнних i 
постiйних витрат зменшується кiлькiсть оборотних засобiв, при цьому збiльшується 
їх оборотнiсть, що позитивно впливає на фiнансовий стан пiдприємства.

По-третє, пiдвищення продуктивностi працi досягається за допомогою 
залучення всiх працiвникiв в систему постiйних змiн, зацiкавлення їх та надання 
можливостi вiдчути свою значущiсть у процесi виробництва. Для цього необхiдно 
конкретизувати цiлi пiдприємства та донести їх до працiвникiв, визначити межi 
вiдповiдальностi кожного за досягнення цих цiлей, а також визначити ключовi 
показники ефективностi роботи за допомогою розробки i впровадження KPI-
показникiв (ключових показникiв ефективностi) бригади, робочої групи, вiддiлу. 
А на основi цього, за досягнення KPI-покaзникiв, ствoрити вiдповiдну систему 
стимулювання та мотивацiї працiвникiв.

Як вiдомо, продуктивнiсть працi в Українi в 2  рази нижча, нiж в Росiї, в 
3  рази нижча, нiж в Бiлорусiї, в 4  рази нижча, нiж в Європi, та в 6,5  разiв нижча, 
нiж в США. Саме тому сьогоднi, в перiод кризового стану економiки, постають 
питання впровадження конкретних заходiв з оптимiзацiї виробничого процесу, 
скорочення витрат виробництва, пiдвищення продуктивностi працi працiвникiв, а 
також переорiєнтацiї свiдомостi працiвникiв на ефективну та довгострокову роботу, 
що допоможе вiтчизняним пiдприємствам пережити кризовий стан з найменшими 
втратами [3].
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Концепцiя Кайдзен впроваджена вже на деяких вiтчизняних пiдприємствах 
таких, як «Елопак», «Iнтерпайп», «Юнiвестпринт», «Шелл», «Лантманнен Акса», 
«Фрiдом Фарм Iнтернешел», «ЕКМI-меблi» та iн. На пiдприємствах, якi використовують 
пiдходи в роботi, описанi Кайдзен, спостерiгається пiдвищення продуктивностi 
працi та вiдданостi працiвникiв, покращення морального клiмату, пiдвищення якостi 
продукцiї, а також, як наслiдок, скорочення втрат на виробництвi [2].

Таким чином, концепцiя Кайдзен  – реальна прaктика оптимiзaцiї та 
вдосконaлення виробничого процесу, забезпечення ефективного функцiонування 
пiдприємства в цiлому, яка залучає всiх працiвникiв: вiд топ-менеджерiв до 
працiвникiв нижчого рiвня, та забезпечує створення принципово нових умов та 
можливостей для недопущення кризових явищ на пiдприємствi.
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Постановка проблеми. Досвід показує, що кворум, як інструмент 
забезпечення якості корпоративного управління, до недавнього часу був виправданим 
лише для компаній з розпорошеною структурою власності.

В умовах компаній з невеликою кількістю учасників, кворум виступає інструментом 
маніпуляцій, що дозволяє окремим учасникам впливати на прийняття рішень або навіть 
приймати рішення. Як приклад, неявка окремих учасників на збори надавала можливість 
прийняття рішень тим з учасників, які інакше цієї можливості не мали б.

Зазначене породжувало корпоративні скандали та сприяло зменшенню 
якості корпоративного управління в Україні, в цілому обумовлюючи необхідність 
змін створеної моделі корпоративного управління.

Метою статті є дослідження впливу змін у законодавстві щодо зниження 
кворуму на оцінку рівня якості корпоративного управління.

Виклад основного матеріалу. Світовий досвід показує, що якісне 
корпоративне управління можливе лише за умов обмеженого залучення акціонерів/
власників в процес управління компанією, а ряд провідних країн світу протягом 
багатьох років успішно використовують моделі корпоративного управління, які 
передбачають навіть менші за 50% планки мінімального кворуму, необхідного для 
проведення загальних зборів акціонерів. Так, в Іспанії кворум становить  – 25%, 
і тільки для деяких питань (як, наприклад, зміна статутного капіталу)  – 50%, у 
Чехії – 30%, у Франції кворум становить – 25% голосів, в деяких випадках – 20%, в 
Австрії достатньо присутності одного акціонера, в Англії вимог до кворуму, взагалі, 
законодавчо не встановлено, в Німеччині дозволено самостійно встановлювати 
кворум, необхідний для проведення зборів.

Деякі законодавчі моделі корпоративного управління передбачають 
зниження мінімального кворуму, необхідного для проведення загальних зборів 
акціонерів, у випадку, якщо перші збори акціонерів не відбулися через відсутність 
кворуму. Зокрема, в Росії – більше 50% (30% при повторних зборах, менший кворум 
можливий, якщо акціонерів більше 500 тис.).
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На відміну від розвинених країн, в яких корпорації створено шляхом об’єднання 
капіталу, в Україні більшість сучасних акціонерних підприємств створено в результаті 
приватизації. Нинішні власники консолідували контрольний пакет, проте деяка 
кількість акції залишились і у колишніх співробітників, які здебільшого не отримують 
дивідендів та не мають уявлення про можливість прийняття участі в рішеннях. Це 
створило систему корпоративного управління, за якої навіть держава не мала змоги 
управляти компаніями з істотною часткою державної власності. Зокрема, це стосувалось 
найбільшого підприємства нафтогазового комплексу України  – “Укрнафти”, фактично 
підконтрольного групі “Приват” Ігоря Коломойського (42% акцій), в той час як юридично 
50% + 1 акція належить державі та контролюється через НАК Нафтогаз України.

Проблема обумовлена вимогами ст. 41  Закону України “Про акціонерні 
товариства”, що встановлювала вимоги до кворуму на рівні 60%, в той час як для 
прийняття рішень достатньо було більше 50% голосів [1]. Тобто, мажоритарний 
акціонер мав право приймати рішення з усіх питань, які потребують кваліфікованої 
більшості, але не міг провести збори акціонерів для прийняття такого рішення без 
участі міноритарних акціонерів.

Отже, володіючи (одноосібно або спільно з іншими особами) більш ніж 40% 
акцій, міноритарний акціонер може не приходити на збори акціонерів, тим самим 
блокуючи прийняття будь-яких рішень  – про розподіл дивідендів, призначення 
нового керівництва тощо.

Новий 2015  рік розпочався в Україні з прийняття низки законів стосовно 
корпоративного управління, викликаного скандалами навколо ПАТ “Укранафта”.

Так, 13 січня 2015 року був прийнятий Закон України № 91-VIII “Про внесення 
змін до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, що передбачає зниження 
кворуму, необхідного для проведення загальних зборів акціонерного товариства (АТ) 
із 60% до 50% +1 акція [3] і наближає Україну до світової практики корпоративного 
управління та оптимізує систему управління акціонерними товариствами.

Слід відмітити, що спроби зменшити кворум робились ще у 2006  році, 
зокрема законопроектом № 1129 “Про внесення змін до Закону України “Про 
господарські товариства” щодо зниження планки кворуму проведення загальних 
зборів господарського товариства”, однак тоді законопроект було відхилено.

Внесення змін до Закону України “Про акціонерні товариства” щодо зниження 
кворуму надало власнику акцій додаткові гарантії для користування власними 
корпоративними правами. Розглядаючи вплив даного законодавчого нововведення 
на якість корпоративного управління слід відмітити наступні позитивні моменти:

– зменшено можливості маніпуляцій, зокрема нівельовано ризик блокування 
прийняття рішення загальними зборами через неявку міноритарних акціонерів. Дане 
питання особливо важливе, якщо в акціонерному товаристві багато акціонерів, а 
пакети не сконцентровані в одних руках;

– держава отримала контроль над підприємствами з державною часткою 
більше ніж 50%, що особливо актуально для нинішньої ситуації, адже державі 
належать переважно стратегічно важливі об’єкти;

– у акціонерних компаніях, в яких відсутній один мажоритарний акціонер, 
зниження кворуму призведе до збільшення числа активних акціонерів, які 
відвідують збори;
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– створено стимул для використання акціонерних товариств за 
призначенням  – об’єднання капіталу шляхом залучення коштів інвесторів, які не 
можуть або не бажають брати участь в управлінні компанією;

– підвищені вимоги до відповідальності міноритарних акціонерів;
– відбулось наближення національного корпоративного законодавства до 

світового.
Втім, прийняття даного закону порушило усталену систему корпоративного 

управління звичну для акціонерів, що може спровокувати нові корпоративні 
конфлікти.

Адже, власність у багатьох акціонерних товариствах консолідована, а 
стратегічні інвестори, які викуповують значний пакет акцій очікують отримати важелі 
впливу на компанію, звичайні в таких випадках у світовій практиці, але не працюючі 
в Україні: представництво в раді директорів, право вето щодо низки питань тощо. В 
результаті було вироблено два механізми впливу. Маючи пакет в 25%, міноритарний 
акціонер міг ветувати рішення, які вимагають кваліфікованої більшості. Перелік 
таких рішень, однак, законодавчо обмежувався. Більший контроль мав акціонер, 
що володіє 40% + 1  голос. Такий акціонер міг блокувати роботу загальних зборів 
акціонерів, тим самим змушуючи прислухатися до себе. Даний важіль впливу в 
результаті прийняття закону [2] втрачено, а власник великого міноритарного пакету 
змушений шукати нові механізми впливу.

Відмітимо і те, що в Україні і досі права міноритарних акціонерів не захищені, 
а прийняття закону змінило акценти  – не захищено не лише власників незначної 
кількості акцій, а й власників 40% акцій.

Таким чином, для вдосконалення законодавства та підвищення якості 
корпоративного управління в подальшому потрібно законодавчо:

– дозволити відходити від правил управління компанією, прописаних у 
законі “Про акціонерні товариства”, що зараз неможливо навіть якщо ці норми 
не відповідають їх цілям. Акціонерні угоди і статути, якими сторони могли б дати 
міноритарію право вето, змінити кворум, надати кожному учаснику право мати свого 
представника в правлінні, узгодити порядок продажу бізнесу, в Україні виконанню 
не підлягають. Це необхідно змінити – ввівши норму, що дозволить акціонерні угоди, 
які діятимуть лише між сторонами акціонерного договору, а не між усіма акціонерами 
компанії. Інтереси міноритарних акціонерів порушені не будуть;

– дозволити змінювати статутом вимоги до кворуму, як, наприклад в 
Німеччині, за умови, що за таке рішення проголосує не менше певної кількості 
голосів, в тому числі ті, хто володіє міноритарним пакетом (наприклад, такі зміни 
можуть вимагати схвалення 75% голосів). Це необхідно зробити хоча б для приватних 
акціонерних товариств (тобто компаній, в яких кількість акціонерів мінімальна);

– встановити обмеження на укладення акціонерних угод від імені 
держави  – необхідно зробити для зменшення корупції, виходячи з побоювання, 
що недобросовісний чиновник може зловживати своїм посадовим становищем та 
підписати невигідну для держави угоду.

Висновки. Існування кворуму змушує законодавця встановлювати жорсткі 
вимоги до скликання загальних зборів, засоби контролю за їх проведенням. 
Незважаючи на жорсткість вимог, недобросовісні акціонери знаходять шляхи до їх 
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порушення. Порушення правил скликання і проведення загальних зборів матиме 
значно менший деструктивний ефект, якщо замість принципу відносної більшості 
застосовуватиметься принцип абсолютної більшості голосів, необхідних для 
прийняття рішення. Відмова від кворуму дозволить застосувати однакові вимоги до 
кількості голосів, необхідних для прийняття рішень зборів, які відбуваються у різний 
спосіб, зокрема шляхом проведення зустрічі, на якій присутні члени компанії, або 
шляхом їх письмового опитування, або шляхом проведення віртуальної зустрічі 
із використанням сучасних засобів зв’язку. Збереження блокуючого контролю у 
учасників, які володіють 40% голосів, досягається наданням учасникам можливості 
підвищувати кількість голосів, необхідних для прийняття усіх або деяких рішень.

Підсумовуючи зазначимо, що прийнятий закон впроваджує правильний 
підхід. Однак без ґрунтовної реформи корпоративного законодавства України він не 
зможе істотно підвищити якість корпоративного управління, але може спровокувати 
нові корпоративні конфлікти.
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ПОД- СЕКЦИЯ 12. Экономика предприятия и управление производством.
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ВПРOВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КРI-ПOКАЗНИКIВ ЯК IНСТРУМЕНТУ 
ФIНАНСOВOГO МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПIДПРИЄМСТВI

Ключoвi слoва/ Keywords: фiнансoвий менеджмент / financial management, 
ефективнiсть, стратегiчнi цiлi / strategic objectives, планування / planning, система 
КРI – пoказникiв / Key Performance Indicators.

Вступ. Пoстiйнi змiни в екoнoмiцi призвoдять дo виникнення принципoвo 
нoвих завдань, вирiшення яких пoвиннo забезпечити ефективне i успiшне 
функцioнування пiдприємства. Одним iз таких завдань є впрoвадження ефективнoгo 
oперацiйнoгo фiнансoвoгo менеджменту, що виступає ключoвим фактoром впливу 
на рoзвитoк i дiяльнiсть пiдприємства. Тoму виникає пoтреба у дoслiдженнi сутнoстi 
фoрмування i реалiзацiї цього менеджменту на пiдприємствi як iнструменту 
забезпечення йoгo стабiльнoгo функцioнування.

Дoслiдженню питань oперацiйнoгo фiнансoвoгo менеджменту присвяченo 
рoбoти таких зарубiжних та вiтчизняних автoрiв, як: В.М. Рoдioнoва, Г.Б. Пoляк, 
М.Я. Дем’яненкo, С. Джoел, Д. Хаттен та iншi. В тoй же час вартo зазначити, щo 
питання вибoру та реалiзацiї кoнктретних iнструментiв фiнансoвoгo менеджменту, 
ефективнoстi їх викoристання, а такoж неoбхiднoстi актуалiзацiї їх складoвих у системi 
стратегiчнoгo управлiння пiдприємствoм залишаються дoсить дискусiйними.

Пoстанoвка задачi. Метoю статтi є oбґрунтування неoбхiднoстi 
впрoвадження сучасних iнструментiв фiнансoвoгo менеджменту в загальну систему 
управлiння пiдприємствoм.

Результати дoслiдження. Фiнансoвий менеджмент являє сoбoю сукупнiсть 
принципiв, метoдiв, захoдiв, iнструментiв, спрямoваних на управлiння фoрмуванням, 
рoзпoдiлoм i викoристанням фiнансoвих ресурсiв суб’єктiв гoспoдарювання та 
oптимiзацiї oбoрoту їх грoшoвих кoштiв. З метoю ефективнoгo управлiння грoшoвим 
oбoрoтoм неoбхiднo здiйснювати тактичне та стратегiчне планування, правильнo ви-
значати oбсяги i iнтенсивнiсть надхoджень i витрат.

Фiнансoвий менеджмент як невiд’ємна частина менеджменту на пiдприємствi 
вирiшує такi завдання, як: сприяння кoнкурентoспрoмoжнoстi пiдприємства в 
ринкoвих умoвах, уникнення банкрутства, oптимiзацiя та нарoщення капiталу, 
максимiзацiя прибутку та рентабельнoстi дiяльнoстi, забезпечення стабiльнoгo 
рoзвитку та ствoрення умoв для рoзширенoгo вiдтвoрення. Такi стратегiчнi задачi 
викoнуються в рамках дoсягнення пiдприємствoм власних oперативних цiлей та 
викoнання пoставлених планiв в кoрoткoстрoкoвoму перioді [2].

В умoвах мiнливoстi ринкoвoгo середoвища для пiдприємств набуває 
надзвичайнoї актуальнoстi кoрoткoстрoкoве планування та впрoвадження захoдiв 
саме oперацiйнoгo менеджменту.
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Система КРI – пoказникiв (Key Performance Indicators – ключoвi пoказники 
дiяльнoстi) являє сoбoю систему планування рoбoти i oцiнки результатiв на oснoвi 
викoристання показників, що беруться за базу oцiнки, таких як витрати, прoдуктивнiсть, 
результативнiсть, ефективнiсть. Система КРI-пoказникiв впрoваджується з метoю 
якiснoгo мoнiтoрингу та oцiнки стану дiяльнoстi пiдприємства в звiтнoму перioдi, 
щo в свoю чергу дає змoгу вибудувати шляхи дoсягнення стратегiчних цiлей. Вoна 
дoзвoляє в рази пiдвищити вiддачу спiврoбiтникiв, при цьoму пoкращуючи пoказники 
якoстi та прoдуктивнoстi. За дoпoмoгoю системи КРI-пoказникiв кoжен працiвник 
буде чiткo рoзумiти якi задачi перед ним стoять, за щo саме вiн oтримує зарoбiтну 
плату i якi цiлi ставить перед сoбoю пiдприємствo в цiлoму.

На вiтчизняних пiдприємствах дана метoдика oцiнки ефективнoстi дiяльнoстi 
тiльки пoчинає впрoваджуватися, хоча за кoрдoнoм вже набула значнoї пoпулярнoстi. 
Автoрoм цiєї метoдики є П. Друкер, який запрoпoнував КРI як iнструмент вимiру 
пoставлених цiлей. Таким чинoм, технoлoгiї пoстанoвки, перегляду i кoнтрoлю цiлей 
i задач лягли в oснoву кoнцепцiї, яка стала oснoвoю сучаснoгo управлiння цiлями. 
Ключoвi пoказники ефективнoстi мoжна умoвнo пoдiлити на двi групи: запiзнiлi 
(вiдoбражають результати дiяльнoстi пiсля закiнчення перioду) та випереджаючi 
(дають мoжливiсть керувати ситуацiєю у звiтнoму перioдi з метoю дoсягнення 
стратегiчних цiлей) [3].

Ключoвi пoказники ефективнoстi являють сoбoю частину системи 
збалансoваних пoказникiв та дoпoмагають встанoвити причиннo-наслiдкoвий зв’язoк 
мiж цiлями та пoказниками в кoрoткoстрoкoвoму перioдi з метoю пoдальшoгo плану-
вання дiяльнoстi, дoсягнення дoвгoстрoкoвих цiлей та стабiльнoгo функцioнування 
пiдприємства.

Рoзрoбка та впрoвадження платфoрми прoграмнoгo забезпечення, 
oплачується oднoразoвo (близькo 100000  грн.) та мoдифiкується пiд кoнкретнi 
пoтреби підприємства в прoцесi рoбoти. Це дoзвoляє використовувати нoвi пoказники 
та змiнювати їх неoбхiднi параметри вiдпoвiднo дo цiлей пiдприємства.

Впрoвадження системи мoжна представити наступними етапами:
1) oрганiзацiя прoекту впрoвадження КРI, ствoрення спецiальнoї рoбoчoї 

групи та рoзрoбка календарнoгo плану-графiку рoбoти;
2) фoрмування стратегiї, мiсiї, цiлей кoмпанiї та їх перенесення на нижчi 

рiвнi;
3) безпoсередня рoзрoбка та oпис КРI;
4) вимiрювання визначених пoказникiв за дoпoмoгoю метoду нoрмування;
5) прив’язка КРI дo системи цiльoвих значень;
6) змiна, кoригування, дoпoвнення КРI та їх нoрмативних значень [1].
Усi пoказники КРI пoвиннi мати кiлькiсну oцiнку. Так, з метoю oцiнки 

фiнансoвoгo стану пiдприємства мoжливo застoсувати такi пoказники: oбсяг ви-
ручки вiд реалiзацiї прoдукцiї; середнiй рiвень чистoгo прибутку у вiдсoтках дo ви-
ручки; частка сoбiвартoстi прoдукцiї в oбсязi виручки; середнiй рoзмiр запoзиченoгo 
капiталу; прoдуктивнiсть працi працiвникiв пiдприємства тoщo.

Виснoвoк. Таким чинoм, впрoвадження КРI-пoказникiв дoзвoляє чiткo 
визначити стратегiчнi цiлi пiдприємства, рoзрoбити на їх oснoвi oперативнi цiлi, а 
такoж кoнтрoлювати викoнання бiзнес-стратегiї в цiлoму. Саме такий пiдхiд здатен 
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забезпечити пiдприємствo кoштами, неoбхiдними для нoрмальнoї гoспoдарськoї 
дiяльнoстi, без втрати власнoї фiнансoвoї незалежнoстi, а такoж сприяти рoзширенoму 
вiдтвoренню на пiдприємствi в цiлoму.
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В российской экономической литературе растет количество публикаций, от-
ражающих развитие интеграционных процессов в различных сферах экономики на 
основе кластерного подхода. При этом следует учесть, что кластер – структура дина-
мичная и способная к трансформации и перемещению во времени и в пространстве 
ключевых предприятий или отраслей.

Классическое определение инновационного кластера предложено М. Порте-
ром – это географически близко расположенная группа взаимосвязанных компаний 
и ассоциированных учреждений в определенной сфере, которые связаны общими 
интересами и могут дополнять друг друга [3].

Предприятия, объединенные в кластер, работают более эффективно, чем такое 
же количество агентов, работающих в менее концентрированной структуре. Кластер-
ная модель развития интеграции является эффективной в силу ряда причин. В научной 
литературе [2] при исследовании роли кластеров в экономике отмечается, что кластер 
интегрирует в своем устройстве несколько разных деятельностных схем:

• организация полномасштабной производительной системы, включающая 
фундаментальную науку, инновационную промышленность и развиваю-
щее образование;
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• сферная организация производственных систем в виде процессов произ-
водства, воспроизводства, устойчивого функционирования, развития и 
управления;

• полисферная организация производственных систем, предполагающая 
технологическую диффузию инноваций на основе принципа восприимчи-
вости различных отраслей;

• соорганизация и использование логистического уровня модернизируемой 
отрасли, обеспечивающей формирование продукции нового поколения;

• соорганизация прорывного централизованно организуемого ядра реали-
зующего технологии и продукты нового технопромышленного уклада;

• формирование продукции на основе серийных производств, обеспечи-
вающих качество изделий.

Кластер в экономике  есть сконцентрированная на некоторой территории 
группа взаимосвязанных компаний: поставщиков оборудования, комплектующих и 
специализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институ-
тов; ВУЗов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих 
конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

Существует три основные причины географической концентрации фирм.
Первая причина связана с возможностью получать выигрыш от распределе-

ния затрат на поддержание и развитие общих для нескольких компаний ресурсов.
Вторая причина сводится к самой по себе географической близости, обеспе-

чивающей дешевизну и быстрые сроки поставки необходимого для бизнеса товара 
или услуги.

Третья причина состоит в том, что концентрация фирм в пределах одной 
местности способствует распространению неявного знания, то есть тех знаний и 
опыта, которые не могут быть легко формализованы и переданы, и тесно привязаны 
к носящим их людям [4].

Кластерный подход к изучению экономических процессов формирования 
конкурентоспособности применяется и в ряде других теорий. Е. Лимер рассматри-
вал кластеры с высоким уровнем корреляционного экспорта при анализе торговли на 
национальном уровне [5]. Французские ученые И. Толенадо и Д. Солье использовали 
понятие «фильеры» для описания групп технологических секторов. Формирование 
фильеров объяснялось зависимостью одного сектора от другого по технологическому 
уровню. Таким образом, фильеры представляют собой более узкую интерпретацию 
кластера, так как основываются на одном из критериев возникновения кластера – на 
необходимости создания технологических связей между отраслями и секторами эко-
номики для реализации их потенциальных преимуществ.

Наиболее современные теории развития конкурентоспособности на основе 
кластеров разработаны В. Фельдманом. Преимущества данной теории заключаются 
в том, что они основаны на обширных эмпирических исследованиях диверсификаци-
онных форм в различных странах [7].

Наиболее последовательно теорию кластеров раскрывают следующие взаи-
мосвязанные концепции.

1. Инновационное окружение. Существуют концепции обучающихся эконо-
мик, чьи преимущества определяет обмен информацией, и особое внимание уделено 
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«скрытому» знанию, и инновационной среде, сфокусированной на влиянии регио-
нальной экономической системы на способности к инновациям.

2. Внешние эффекты или экстерналии. Доминируют два подхода, объясняю-
щие преимущества концентрации: теория индустриальной локализации, где преиму-
щества связывают с агломеративным эффектом и маршалловская теория фирмы, как 
организации, идущей к экономии на масштабах.

3. Межфирменная конкуренция. Конкуренция между фирмами усиливается, 
если они концентрируются в пределах одного географического региона, где сопер-
ничество разворачивается не только за потребителей, но и за ресурсы, инвестиции, 
общественную и политическую поддержку

4. Зависимость от предшествующего пути развития. Эффект «path 
dependence» существует, когда результат процесса зависит от его предыдущей исто-
рии, от целой последовательности решений, предпринятой задействованными сто-
ронами и определившей результат

М.Портер считает, что конкурентоспособность страны следует рассматри-
вать через призму международной конкурентоспособности не отдельных ее фирм, а 
кластеров – объединений фирм различных отраслей, причем, принципиальное зна-
чение имеет способность этих кластеров эффективно использовать внутренние ре-
сурсы. Им же разработана система детерминант конкурентного преимущества стран, 
получившая название «конкурентный ромб» (или «алмаз») по числу основных групп 
таких преимуществ. К ним относятся:

–  факторные условия: людские и природные ресурсы, научно-
информационный потенциал, капитал, инфраструктура, в том числе факторы каче-
ства жизни;

– условия внутреннего спроса: качество спроса, соответствие тенденциям 
развития спроса на мировом рынке, развитие объема спроса.

– смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей): сферы поступле-
ния сырья и полуфабрикатов, сферы поступления оборудования, сферы использова-
ния сырья, оборудования, технологий.

– стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, стра-
тегии, способы организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая конкуренция.

Кроме того, существуют две дополнительные переменные, в значительной 
степени влияющие на обстановку в стране. Это случайные события (то есть те, кото-
рые руководство фирм не может контролировать) и государственная политика.

На основе анализа организационных форм управления в промышленных 
комплексах установлено, что такие черты ее развития как концентрация, специали-
зация производств, их комбинирование, объединение капиталов, взаимодействие 
предприятий, банков и других структур являются объективными экономическими 
условиями возникновения и становления кластерного подхода.

На сегодняшний день выделяют три широких определения кластеров, каж-
дое из которых подчеркивает основную черту его функционирования. Во-первых, 
кластер – это регионально ограниченные формы экономической активности внутри 
родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреждени-
ям. Во-вторых, кластер  – это вертикальные производственные цепочки, довольно 
узко определенные секторы, в которых смежные этапы производственного про-
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цесса образуют ядро кластера. В-третьих, кластер – это отрасли промышленности, 
определенные на высоком уровне агрегации (например, «химический кластер») или 
совокупности секторов на еще более высоком уровне агрегации (например, «агро-
промышленный кластер»).

С позиции системного подхода кластер – это совокупность субъектов хо-
зяйственной деятельности взаимосвязанных различных отраслей, объединенных в 
единую организационную структуру, элементы которой находятся во взаимосвязи 
и взаимозависимости, совместно функционируют с определенной целью. Форми-
рование эффективных технологических цепочек из нескольких самостоятельных 
хозяйствующих субъектов является стратегическим мероприятием, требующим 
определенных долгосрочных вложений в их реализацию, и возможно только по-
средством их самоорганизации в результате взаимодействия предпосылок, сло-
жившихся как внутри, так и во внешней среде этих потенциальных систем. Отсю-
да, кластер – это ни что иное, как особым образом организованное пространство, 
которое позволяет успешно развиваться крупным фирмам, малым предприятиям, 
поставщикам, объектам инфраструктуры, научно-исследовательским центрам, ву-
зам и другим организациям. При этом важно, что в кластере достигается прежде 
всего синергетический эффект, поскольку участие конкурирующих предприятий 
становится взаимовыгодным [8].

Моделирование кластерных структур можно осуществлять с помощью ней-
росетевой модели, разработанной Самариным Алексеем Михайловичем в диссерта-
ции «Инструментарий нейросетевого моделирования при оценке финансового поло-
жения организаций – участников тендеров» и нашедшей апробацию в таких статьях, 
как «Применение нейросетевых технологий для разработки кластерной структуры 
территориально-административных образований», «Алгоритмы проведения тенде-
ров и модель отбора участников», «Нeйросетевое моделирование оценки финансово-
го состояния участников коммерческих тендеров и госзакупок».

Наиболее развитые кластеры имеют пять принципиальных характеристик, 
первые три из которых могут рассматриваться в качестве стартовых предпосылок 
для формирования кластеров.

1. Наличие конкурентоспособных предприятий.
2. Наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера.
3. Географическая концентрация и близость.
4. Широкий набор участников и наличие «критической массы».
5. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров.
В настоящее время экспертами описаны основные характеристики класте-

ров, на комбинации которых базируется выбор той или иной кластерной стратегии:
–  географическая: построение пространственных кластеров экономической 

активности, начиная от сугубо местных (например, садоводство в Нидерландах) до 
подлинно глобальных (аэрокосмический кластер);

– горизонтальная: несколько отраслей/секторов могут входить в более круп-
ный кластер;

–  вертикальная: в кластерах могут присутствовать смежные этапы произ-
водственного процесса. При этом важно, кто именно из участников сети является 
инициатором и конечным исполнителем инноваций в рамках кластера;
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– латеральная: в кластер объединяются разные секторы, которые могут обе-
спечить экономию за счет эффекта масштаба, что приводит к новым комбинациям 
(мультимедийный кластер);

–  технологическая: совокупность отраслей, пользующихся одной и той же 
технологией (биотехнологический кластер);

–  фокусная: кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра  – пред-
приятия, НИИ или учебного заведения;

– качественная: здесь существенен не только вопрос о том, действительно ли 
фирмы сотрудничают, но и то, каким образом они это делают [11].

Подводя итоги рассмотрения экономических предпосылок формирования 
кластеров в промышленных комплексах, можно сделать следующие выводы.

Экономическое содержание понятия «кластер» требует уточнения. В резуль-
тате проведения категориального анализа и изучения соотношения родственных 
понятий, было уточнено понятие кластера  – совокупность географически локали-
зованных взаимосвязанных субъектов хозяйствования (предприятий, поставщи-
ков оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, 
научно-исследовательских институтов, специализированных учебных заведений), 
взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества от-
дельных субъектов хозяйствования и кластера в целом. Отличительной чертой кла-
стера является сетевая структура, высокий уровень кооперации и взаимодействия 
производственных, сервисных, финансовых, инновационных структур. Как свиде-
тельствует международная практика, кластеры могут формироваться с классической 
«ядерной» структурой и «двухполюсной» – когда развиваются субкластеры, произ-
водящие продукцию для «ядерных» предприятий кластера. Под субкластером пони-
мается небольшая группа предприятий, связанных между собой технологическими, 
информационными, сырьевыми и другими поставками, тесно взаимодействующая с 
инновационными и рыночными институтами развития, а также с потребителями и 
государственными органами власти.

Основные характеристики любого объекта исследования выявляются в 
рамках формирования различных классификаций. Согласно классическим пред-
ставлениям, выделяются две основные категории кластеров, сформированные по 
пространственной (региональный кластер) и функциональной (промышленный 
кластер) осям. Помимо традиционных, выделяют иные подходы к выделению 
основных видов кластеров: по степени «зрелости» (сильные, устойчивые, потен-
циальные, латентные); по характеру взаимосвязей между фирмами, образующими 
кластеры (вертикальные и горизонтальные, а также основанные на торговле и на 
знаниях); исходя из уровня промышленного охвата; исходя из разнообразия участ-
ников, их поведения, взаимосвязей и других условий в конкретно выбранной мест-
ности; исходя из динамики развития кластеров. Это объясняется большим числом 
и неоднозначностью кластерных характеристик, используемых в качестве класси-
фикационных признаков [12, 13].

С учетом выше изложенного, автором было предложено определение поня-
тия «кластер промышленного комплекса». Под кластером промышленного комплекса 
понимается система организационно-экономических отношений по горизонтально-
вертикальному, пространственно ограниченному объединению субъектов хозяй-
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ствования, функционально обособленных по цепочке «маркетинг – логистика – про-
изводство – потребление» и функционирующих на различных стадиях и в различных 
режимах производства однородного продукта (услуги) на условиях кооперации и 
конкуренции, извлекающих выгоды из специфических активов, совместного рас-
положения и социальной встроенности в хозяйство территории и промышленно-
отраслевого комплекса.

Это обуславливает необходимость формирования принципиально но-
вой концепции формирования кластеров в структуре промышленного комплекса 
административно-территориальных образований [14]. Данная концепция должна 
отражать ряд принципиальных моментов: наличие экономических предпосылок 
создания кластеров промышленного комплекса; выявление заинтересованности 
участников в создании кластеров промышленного комплекса; определение соста-
ва участников кластеров промышленного комплекса; механизм создания и оценка 
конкурентоспособности кластеров; стратегии развития кластера и оценка эффек-
тивности его создания.
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