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Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

О.Л. Дудюк, експерт з децентралізації та комунікації реформ  

депутат Миколаївської районної ради 

Миколаїв, Україна 

 

Забезпечення місцевого економічного розвитку органами місцевого самоврядування 

реалізується через спеціальний інструментарій, що представляє собою комплексну систему 

взаємопов’язаних та взаємозалежних інструментів, застосування яких спрямоване на 

ефективне досягнення стратегії розвитку територіальних громад [1, с.17]. Одним з таких 

інструментів виступають комунікації як інструмент інтеграції стратегій розвитку в проєкти 

розвитку на основі чіткого розуміння місцевих реалій [2]. Іншими словами, комунікації – це 

інструмент управління, який допомагає оцінити соціально-економічні можливості та ризики 

території при формуванні і реалізації стратегії розвитку. 

За рахунок застосування принципу субсидіарності у відносинах між державою та 

органами місцевого самоврядування зростає роль цих самих органів у прийнятті 

управлінських рішень. В умовах розвитку плюралістичної демократії це накладає додаткові 

особливості, скільки місцева влада у своїй діяльності має дослухатися до думки мешканців, в 

інтересах якої вона діє. Працюючи в якості зовнішніх консультантів з органами місцевого 

самоврядування територіальних громад Миколаївської області, ми дійшли певних висновків 

і вважаємо доцільним навести приклади різного ставлення керівництва ОМС до 

стратегічного планування та здійснення комунікативної діяльності: 

1. Березанська територіальна громада Миколаївського району, де керівництвом було 

в Стратегії розвитку заплановано та реалізовано створення масштабного спортивного 

майданчику разом із футбольним полем, але його побудова була негативно прийнята 

більшістю мешканців, оскільки цей майданчик не був у пріоритетних цілях. Стратегія 

розроблялася без комунікації із мешканцями. 

Баштанська територіальна громада Баштанського району, де керівництвом було 

створено всі умови для комунікації та урахуванням при розробці Стратегії розвитку всіх 

побажань. В результаті, за рахунок включення в документ всіх потреб, Баштанська міська 

рада опинилася в складній ситуації, де взяті зобов’язання треба було виконувати, а ресурсів 

на це не находилося. Таким чином, Стратегія розвитку все більше стала нагадувати стратегію 

задоволення різноманітних потреб, а не розвитку самої громади. 

2. Мостівська сільська рада Вознесенського району застосувала комунікацію із 

мешканцями щодо використання податкових коштів, які збиралися та витрачалися саме на 

потреби тих населених пунктів, де вони збиралися. В результаті були отримані важливі данні 

для розробки Стратегії розвитку, відбулося отримання підтримки мешканців у діяльності 

керівництва територіальної громади та майже зникли проблеми із сплатою податків в 

бюджет громади. Без комунікації з місцевими мешканцями та бізнесом, які б визначили 

проблеми, визначили їх актуальність та обрали з проміж всіх першочергові, погоджувалися 

сплачувати податки – ефективно працювати органам місцевого самоврядування неможливо. 

Комунікація з мешканцями дає не тільки актуальну інформацію, вона легалізує діяльність 

виконавчих органів влади та робить мешканців громади свідомими співучасниками, зокрема, 

у наповнені місцевого бюджету. Отже, Мостівською територіальною громадою було задіяно 

кілька інструментів для наповнення місцевого бюджету: створення власного податкового 

реєстру; комунікація із платниками податків; практика спільної умовної фінансової 

відповідальності. Результатом застосування даних методів стала майже повна ліквідація 

заборгованості по сплаті податків. 
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3. Для керівництва органів місцевого самоврядування Єланецької територіальної 

громади Вознесенського району та Інгульської територіальної громади Баштанського району 

стратегія надає можливості для системних змін, що за відсутності стратегічного бачення та 

розуміння його мешканців призвело б до протестів. Адже люди швидше зазнають 

тимчасових поневірянь, якщо зрозуміють і повірять у блага, які отримають у майбутньому. 

Але всі ці переваги наявності стратегії будуть можливі лише в тому випадку, якщо вона є 

легітимною в очах мешканців і сприймається ними як частина їхнього власного майбутнього. 

Тому органи місцевої влади мають чітке розуміння, що для цього необхідно вести ефективну 

комунікацію з жителями не лише на етапі розробки стратегії, а й у процесі її реалізації. 

Стратегія має інтегрувати навколо спільних питань мешканців громади, незалежно від 

політичних поглядів. Якщо стратегія стала результатом суспільного консенсусу, то більша 

кількість людей буде себе з нею ідентифікувати й керівництво ОМС може розраховувати на 

більшу кількість союзників під час її впровадження. З кінця 2021р. розпочався процес 

розроблення та реалізації Стратегій розвитку цих громад на основі комунікаційної моделі 

співпраці Єланецької селищної ради, Інгульської сільської ради та громадськості у процесі 

стратегічного планування. 

Ефективні комунікації сформують консенсус і дозволять обмін знаннями серед 

зацікавлених сторін для досягнення стратегічного бачення та цілей розвитку. Вочевидь, 

гострими стають два питання. Перше, як здійснювати правильну комунікацію з мешканцями 

та знаходити баланс рішень між популізмом та реалізмом. Друге, як зробити спадкоємність 

та непереривність програм та проєктів, не зважаючи на політичну зміну складу 

депутатського корпусу та голів ОМС. 

Єдиним виходом з цієї ситуації є поєднання та паралельна розробка разом із 

Стратегією розвитку територіальної громади Комунікативної стратегії, яка забезпечить через 

комунікацію вивчення реальних потреб та ставлення до них населення, його готовність брати 

участь у здійсненні цих планів. 

Ефективна комунікація з мешканцями, підприємцями, платниками податків – це 

дієвий інструмент наповнення місцевого бюджету. Разом з тим, необхідною є комунікативна 

робота над збільшенням ресурсної бази податків: виведення з тіні підприємців та найманих 

працівників, створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку місцевого 

туризму та інвестиційної привабливості громади. Синергетична взаємодія сфер діяльності 

ОМС таким чином дозволяє знаходити рішення в складних ситуаціях розвитку структури, 

бюджетування, комунікації, вирішення кадрових питань, розширення ресурсної бази, 

залучення стейкхолдерів, платників податків, мешканців, стратегічного планування та 

місцевого економічного розвитку. 
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В сучасному світі бізнесу діджіталізація бізнес-процесів компаній є неминучою. 

Основною метою діджіталізації є досягнення цифрової трансформації існуючих та створенні 

нових галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності у більш нові, 

ефективні та сучасні [1]. Розвиток технологій допомагають бізнесу не тільки впливати на 

розширення ринку, отримання більшого прибутку, а й запроваджувати новітність в роботу 

компаній. На сьогодні ця тема є досить актуальною. 

Особливостям цифрового менеджменту присвячені праці вчених, таких як Кевін 

Келлі, Г.О. Ткачук, М. В. Жуковська, М. Форд, А. Циганюк, К. Хейлс та багато інших, які 

публікувалися в науково-популярній літературі. Але незважаючи на велику кількість 

досліджень, ця тема потребує подальшого вивчення. 

Цифровий менеджмент в бізнесі – це комплекс знань, методів, основ практичних 

навичок управління бізнесом за допомогою засобів цифрової економіки [1]. Цифровий 

менеджмент включає в себе технологічний розвиток, розвиток науки, креативні підходи до 

організації бізнес-процесів. 

Наявність цифрових підходів менеджменту створює ряд можливостей, яких у 

менеджерів до цього не було. 

Принципи управління компаніями в умовах цифровізації економіки показані на 

рисунку 1. 

 

  

 

Рисунок 1 – Піраміда принципів управління компаніями  

в умовах цифровізації економіки [2] 

 

 

 

 

 

Цифрові технології в балансі з сучасними технологіями управління створюють єдиний простір 

для ефективного менеджменту 

 
Традиційні бізнес-моделі вдосконалюються або повністю змінюються 

 
Постійне технологічне та контентне оновлення інформаційного простору та комунікацій в 

управлінні 

 
Оптимізація каналів комунікацій та балансу традиційних та електронних моделей бізнес 

 Активізація моделей віддаленої праці  

 Динамічні етапи життєвого циклу продуктів та компаній 

 Постійний зв’язок з клієнтом за різними каналами та формами 
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Електронний простір управління дозволяє швидко обмінюватися інформацією та 

даним, мати безпечний доступ, працювати в корпоративній системі віддалено та в будь-який 

час, мати можливість конференцій, відеозв’язку, проведення в такому форматі нарад, не 

витрачаючи час на проїзд до офісу. Це все дозволяє оперативно та швидко вирішувати 

питання та завдання і працювати більш узгоджено задля стратегії компанії. Також, дуже 

доречним є електронний щоденник, де записані всі заплановані зустрічі з функцією 

нагадування [3]. 

Головне в цифровому менеджменті запроваджувати та користуватися новим і дуже 

зручним. Так, наприклад, гнучкі розробки управління проектами, створення ментальних карт 

допомагає створити єдине колективне середовище управління. 

Але незважаючи на низку переваг, можна назвати й проблеми які існують в 

цифровому менеджменті, які об’єднані в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Можливості та проблеми цифрового менеджменту в бізнесі [4] 

Можливості цифрового менеджменту Проблеми цифрового менеджменту 

Об’єднана інформації для всіх 

Швидкість та оперативність реагування 

Опрацювання своїх задач в асихронному 

режимі 

Процеси автоматизації спрощують роботу 

Через гаджети, велику кількість 

інформації, спілкування тільки в онлайн 

форматі розсіює уваги менеджерів 

Програмне забезпечення не досить 

розвинуте 

Недостатній рівень автоматизації 

процесів 

 

Отже, можна сказати, що процеси цифровізації не скільки удосконалюють роботу, 

скільки спрощують або дозволяють виконувати функцію підтримки прийняття рішення. 

Вони забезпечують збір і попередню обробку даних, які потрібні менеджеру для прийняття 

рішення [2]. 

Підсумовуючи, можна назвати тенденції розвитку цифрового менеджменту в бізнесі, 

які є на сьогодні: 

− утримання цифрових та управлінських технологій; 

− розширення документів за допомогою хмарних платформ; 

− вдосконалення бізнес-моделей; 

− постійне оновлення комунікацій в управлінні; 

− розвиток технологій віддаленого доступу працівників; 

− гармонійне керівництво СІО та СЕО. 
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Історично так склалося, що розвиток багатьох підприємств в рамках цифрової 

трансформації був дуже повільним. Причиною цьому служить небажання підприємців мати 

справу з витратами, збоями чи підготовкою кадрів для переходу на нову систему чи процес 

функціонування організації. Після пандемії COVID-19 все змінилося і значно збільшився 

відсоток компаній, які почали вкладати значні кошти в технологічні ініціативи, в тому числі 

в безпеку, ризики, мережеві, хмарні та мобільні рішення. При цьому цифрова трансформація 

надає переваги в різних функціях управління підприємством через автоматизацію робочого 

процесу та може бути дуже цінною для модернізації функції управління ризиками. 

Підприємство в своїй діяльності стикається з різними видами інформації, від 

внутрішньо-фірмової до інтернаціональної, і часто від вміння визначення типу інформації 

залежить вибір інструментів для її захисту. Інформаційні ризики залежать від рівня, на якому 

вони виникають і відповідно існує потреба враховувати особливості функціонування таких 

рівнів [1]. 

Цифровими ризиками можна вважати ризики, які виникли в наслідок використання 

цифрових технологій, таких як Інтернет, інформаційні системи, програмне забезпечення, 

цифрові платіжні системи. Усі ці випадки передбачають надання персональних даних для 

подальшого використання стороннім організаціям.  

Цифрові ризики найбільш яскраво проявляються в наслідок кібер-атак, а саме DDoS 

атак з метою викрадання коштів або інформації. Також характерними для цифрових ризиків 

є такі поняття як фішинг, кардинг, шахрайство через різні види повідомлень [2]. 

Функція управління ризиками має велику кількість трактувань, але в загальному 

вигляді вона передбачає деякий набір методичних підходів до створення системи ризик-

менеджменту, яка являється підсистемою всієї системи управління підприємством [3].  

Управління цифровими ризиками можна розглядати як цифровий процес 

удосконалення оцінки та моніторингу ризиків, які можуть включати ризики кібербезпеки, 

операційні ризики та інші види ризиків. Ці ризики можуть вплинути на фінансові результати, 

діяльність або репутацію організації. 

Використання децентралізованих Інтернет-проектів надає можливість зберігати 

конфіденційність та свободу взаємодії в мережі через технології спостереження та 

фільтрації. Такі проекти застосовують різні технології маршрутизації, однорангові або багато 

рангові, для доставки веб-контенту, а потім використовують децентралізоване кешування.  

Методи цифрового управління ризиками можуть включати використання 

автоматизації окремих процесів або системи прийняття рішень, діджитал моніторингу, 

системи раннього попередження. 

Серед різноманіття програмних інструментів для управління та зменшення ризиків 

можна виділити наступні групи: 

 автоматизована оцінка ризиків: використання моніторингових індикаторів ризику 

для їх раннього попередження; 

 визначення пріоритетів ризиків: розрахунок впливу різних видів ризику та 

визначення пріоритетів планів їх пом’якшення; 

 звіт про ризики в режимі реального часу: повідомлення про перебої в системі, звіти 

про кредитний ризик тощо. 

Заслуговує на увагу різноманіття можливостей створення служби захисту веб-сайтів, 

які розробляються для протидії DDoS атакам. Такі атаки, які здійснюються спеціальними 
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«ботами», націлені на вимкнення цільових веб-сайтів, або їх окремих сторінок, і запобігання 

доступу законних користувачів. Захисні програмні продукти пропонують безпечний хостинг, 

зашифровані з’єднання, розширені параметри запобігання та багато іншого. В глобальній 

мережі Інтернет можна знайти безкоштовні версії таких послуг для кваліфікованих 

організацій [4].  

Корисними в діяльності підприємства також можуть бути аналітичні механізми, які 

розрізняють нормальну та ненормальну поведінку веб-трафіку. Вони, як правило, основані 

на таких принципах: 

 достатня швидкість; 

 можливість адаптації до змінних трафіків; 

 наявність практичних даних (прогноз і оцінка для кожного IP); 

 можливість робити прогнози. 

У закордонній практиці розробляють багато різних програмних рішень для 

забезпечення кібербезпеки діяльності підприємства. Серед них можна відзначити платформу 

захисту медіа інформації на базі Matrix – Element. Вона використовується підприємствами 

різної форми власності в різних випадках, коли необхідно сформувати безпечну спільну 

систему роботи підприємства та обміну повідомленнями.  

Платформа передбачає наступні функціональні елементи [5]: 

 пошук E2EE – підтримує функцію пошуку учасників як у зашифрованих, так і в 

публічних мережах; 

 єдиний вхід (SSO) підтримує єдиний вхід (SSO) для всього підприємства для 

безпечного керування ідентифікаторами, контролю та легкого надання доступу; 

 потужна «модерація» – гнучкі інструменти «модерації» включають списки 

керування доступом на сервері, спільні списки «модерації», блокування вмісту, захист від 

спаму та флуду; 

 відповідність та аудит – можливість створювати видимих ботів аудиту для 

офіційного запису обговорення та прийняття рішень для їх регулювання; 

 антивірус E2EE – може включати антивірусну програму (AV), яка підтримує 

наскрізне шифрування. 

Отже, в сучасних умовах, коли більша частина діяльності підприємства пов’язана з 

використанням інформаційних технологій, питання безпеки відносно цифрових ризиків має 

займати важливе місце в плануванні та реалізації всієї діяльності підприємства. При цьому 

доцільно використовувати закордонний досвід та впроваджувати продукти, які були 

створенні інтернаціональними організаціями. 
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Кожне підприємство знаходячись в умовах конкуренції на ринку його головною 

метою є підвищення та збереження свого статусу на ринку, успішна реалізація є атрибутом 

сучасної успішної компанії. Конкурентоспроможність підприємства – це цілеспрямований 

процес, заснований на принципах комплексності та системності, спрямований на 

забезпечення постійного оновлення та розвитку конкурентних переваг підприємства, 

враховує вплив зовнішніх умов і необхідності оптимізації прибутку. Також слід дати 

визначення поняттю конкурентна перевага – яка означає систему якостей, котра дає 

підприємству перевагу над конкурентами в економічній, технічній та організаційній сферах 

діяльності. Головна ціль конкурентоспроможності підприємства - це його орієнтація на 

майбутнє. Управляння конкурентоспроможністю у першу чергу обумовлене швидкими 

змінами зовнішнього середовища, виникненням важко передбачуваних економічних і 

фінансових ситуацій. Підтримка та забезпечення зростання конкурентних переваг 

підприємства у швидко мінливих умовах зовнішнього середовища.  

Більшість методів оцінки конкурентоспроможності підприємства передбачають 

оцінку вартість трактується як певний «баланс сил» між компанією та її основні конкуренти. 

Це так звані параметричні методи, засновані на обчисленні параметри порівняння 

конкурентів (з використанням первинних джерел даних) і далі визначення думок споживачів, 

продавців, постачальників щодо обраного порівняльна характеристика. До переваг їх 

використання можна віднести відносні простота і низька вартість дослідження. Однак 

практична реалізація цього група методів має певні особливості та обмеження. Багато 

факторів визначають спроби створення більш комплексних методів вимірювання 

конкурентоспроможності компанії, ніж стратегічний аналіз конкурентної ситуації, 

запропонований фінансовим аналізом. До них належать: зростання значення нефінансових 

джерел стійких конкурентних переваг; множинність і різноманітність джерел переваг, на 

яких має орієнтуватися одне підприємство, щоб бути успішним; вплив різних груп 

стейкхолдерів на функціонування компанії, а відтак і її цілі; посилюються голоси, що 

прогнозують провал класичного управлінського обліку та надмірну прив’язку до фінансових 

даних; або, нарешті, революція в інформаційних технологіях, що дозволяє збирати та 

обробляти все більшу кількість даних. У рамках фінансового аналізу прикладом 

комплексного підходу до вивчення конкурентоспроможності є пірамідний аналіз, що 

поєднує вимірювання фінансового результату компанії (конкурентної позиції) з 

вимірюванням факторів, що впливають на її досягнення (конкурентного потенціалу). 

Пірамідний аналіз є розширенням аналізу співвідношень, він являє собою системний 

підхід, заснований на припущенні переваги та неповноцінності показників, що дозволяє 

об’єднати їх в ієрархічну систему причинно-наслідкових зв’язків. Дозволяє простежити 

причинно-наслідкові зв’язки побудови конкурентної переваги з точки зору фінансової сфери, 

а також дає можливість моделювання майбутнього. станів залежно від прийнятих варіантів 

вихідної ситуації (значення часткових компонентів). На основі стратегічного аналізу 

прикладом комплексного підходу може бути метод оцінки стратегічної позиції та діяльності 

компанії – SPACE. Він був створений як спроба відповісти на звинувачення в тому, що обсяг 

аналізу був звужений до двох вимірів, висунутих проти портфельних методів. Метод 

дозволяє оцінити конкурентну ситуацію компанії та перспективи її розвитку в займаних і 
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потенційних областях. Метод SWOT вважається найбільш комплексним методом 

стратегічного аналізу. Це короткий підсумок загального стратегічного аналізу компанії. Ідея 

методу полягає в проведенні спільного детального аналізу внутрішньої частини організації 

(сильні та слабкі сторони) та її середовища (можливості та загрози) з точки зору факторів, які 

можуть мати позитивний або негативний вплив на її майбутню позицію [1-3].  

Аналізуючи уже існуючі підходи систем управління конкурентоспроможністю, можно 

зробити висновок, що орієнтація вітчизняних підприємств у складному, динамічному і 

невизначеному середовищі та забезпечення їх ефективного функціонування і розвитку 

неможливі без формування ефективної системи управління конкурентоспроможністю 

підприємства [4]. При цьому вона має бути здатною не тільки вчасно реагувати на 

економічні зміни, а й повністю використовувати свій потенціал щодо створення умов для 

збереження конкурентних позицій та подальшого розширення ринку [5]. Крім того, 

концептуальні принципи раціонального управління конкурентоспроможністю підприємства 

дозволять підприємствам адекватно визначати управлінські завдання, приймати ефективні 

управлінські рішення, формулювати заходи щодо підвищення конкурентних переваг, 

підтримувати рівень конкурентної позиції, необхідного підприємству, та адаптуватися до 

нестабільних конкурентних умов [4-7].  

Питання адекватного управління конкурентоспроможністю підприємства є найбільш 

актуальним в умовах економічної та політичної кризи, тому необхідно розглянути існуючі 

концепції корпоративної конкурентоспроможності та розробити нові концептуальні 

принципи, які дозволять централізувати управління на ключових визначальних складниках 

конкурентоспроможності підприємства реалізації конкурентного потенціалу, нарощенні 

конкурентних переваг підприємства та його позиціонуванні на конкурентному ринку. 
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У сучасному конкурентному бізнес-світі, розвиток інновацій, навчання, планування та 

впровадження змін, слід розглядати як найважливіший пріоритет для бізнесу, щоб 

продовжувати сталий розвиток в довгостроковій перспективі і досягти успіху. Зміна 

економічних, соціальних, культурних і технологічних напрямків за короткий проміжок часу 

передбачає реструктуризацію бізнесу в багатьох аспектах. 

Сьогодні бізнес-менеджери повинні думати про те, коли, як і як підприємства можуть 

прийти до кризи, незалежно від того, які кризові явища впливають на бізнес, і як вони 

можуть подолати кризовий стан, не впливаючи на неї. Більшість фахівців вважають, що 

кризовий менеджмент – це інструмент забезпечення ефективності і гнучкості системи 

національної (регіональної, глобальної) безпеки в запобіганні та реагуванні на кризові 

ситуації у різноманітному і складному просторі реальних і потенційних загроз за умов 

високого рівня невизначеності. Це досягається перекриттям всього діапазону загроз і 

кризових ситуацій спектром безпекових спроможностей, адекватністю кількісних і якісних 

параметрів системи захисту, ефективністю управління силами та засобами на всіх етапах 

ескалації загроз, у тому числі на етапі розвитку кризової ситуації і перетворення її на 

конфлікт [1-3]. 

Антикризовий менеджмент - це діяльність з виявлення та оцінки кризових сигналів у 

разі кризи, яка може виникнути, і прийняття та впровадження заходів, необхідних для того, 

щоб бізнес міг подолати кризову ситуацію з мінімальними втратами. Менеджери повинні 

забезпечити постійне навчання перосналу щодо кризового менеджменту і забезпечити 

підготовку співробітників щодо підвищення безпеки праці.  

Бізнес-менеджери можуть використовувати гнучкі технології виробництва у 

виробничих системах, щоб забезпечити швидке виконання змін у запитах і потребах клієнтів. 

Зокрема, перетворення виробничих процесів на гнучку структуру може бути зроблено в 

потрібній кількості і різниці без істотного збільшення витрат. Таким чином, до основних 

принципів, на яких повинна базуватись система антикризового управління, слідує віднести: 

рання діагностика кризових явищ діяльності підприємства; терміновість реагування на різні 

кризові явища; адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його 

життєдіяльності; повна реалізація внутрішнього потенціалу для виходу з кризи. 

Ефективність антикризового управління визначається, у першу чергу, людським 

фактором, тому свідома діяльність персоналу дозволяє шукати і знаходити шляхи виходу з 

критичних ситуацій, концентрувати зусилля на вирішенні найбільш складних проблем, 

використовувати накопичений, досвід подолання криз, пристосовуватися до виникаючих 

нових ситуацій. Тому основною метою антикризового управління є забезпечення найвищих 

результатів за допомогою сучасної організації, що досягається шляхом використання вдалого 

управління персоналом і комунікаціями. 
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З 7 листопада 2020 року в Україні обов’язковим стало подання загальної декларації 

прибуття під час ввезення товарів на митну територію України, які здійснюються авіаційним, 

водним, автомобільним, залізничним транспортом, що стало черговим кроком до 

впровадження в Україні міжнародних стандартів митного контролю. Загальна декларація 

прибуття – електронне повідомлення з набором попередньої інформації, сформоване 

перевізником, що дозволяє завчасно забезпечити аналіз ризиків.  

Впровадження такого інструменту митного контролю було передбачено Угодою про 

асоціацію між Україною та ЄС, Міжнародною конвенцією про спрощення та гармонізацію 

митних процедур (Кіотська конвенція), Рамковими стандартами безпеки та спрощення 

світової торгівлі Всесвітньої митної організації та Угодою про спрощення процедур торгівлі 

Світової організації торгівлі. А тому, вивчення міжнародного досвіду з питань застосування 

загальної декларації прибуття, як важливого елементу попереднього інформування в 

контексті виявлення безпекових ризиків, є особливо важливим для України. 

Цікавим, у використанні інструментів попереднього інформування митних органів, є 

досвід Японії. Так, з метою автоматизації та прискорення виконання митних процедур в 

країні було розроблено та впроваджено систему Nippon Automated Cargo and Port 

Consolidation (NACCS), яка забезпечує обмін інформацією між митною адміністрацією 

Японії, іншими адміністративними органами та транспортними компаніями, які бажають 

перевезти вантаж морем до Японії. Однією із основних складових вищезазначеної системи є 

такий інструмент, як Розширене правило подачі документів (Advance filing rules, далі – AFR) 

AFR – це правило попередньої подачі даних, яке передбачає подачу інформації необхідної 

для оцінювання ризиків щодо товарів, які ввозяться на митну територію Японії. 

Обов’язковість подання інформації через AFR запроваджено з березня 2014 року. Ця 

вимога застосовується до всіх морських вантажних перевезень. До AFR необхідно надати 

інформацію, що стосується вантажу, контейнера та відправлення, а саме: 

 Інформація про вантажовідправника – відомості про вантажовідправника – 

експортера: адреса, код країни та номер телефону. 

 Інформація про вантажоодержувача – відомості про вантажоодержувача: адреса, 

номер телефону та код країни. 

 Опис товару. Опис товару, задекларований у коносаменті. Деталі повинні збігатися 

з деталями на BL/SWB. 

 Кількість упаковок – загальна кількість упаковок у відправленні. 

 Класифікаційний код – 6-значний класифікаційний код відповідно до 

Гармонізованої системи опису та кодування товарів. 

 Загальна вага брутто – загальна вага брутто відправлення. 

 Обсяг – загальний обсяг (у кубічних метрах) відправлення, зазначений у 

коносаменті. 

 Знаки та номери – унікальні ідентифікатори відправлення. 

 Код перевізника – унікальний код судноплавного перевізника відповідно до вимог 

митниці Японії. 

 Код судна – код судна, що ідентифікує судно перевізника. 
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 Код рейсу – номер рейсу судна, що перевозить вантаж. 

 Порт завантаження – це порт, де вантаж завантажується на судно. 

 Дата і час відправлення – дата і час відправлення судна з порту навантаження. 

 Порт призначення – це порт, де вивантажується вантаж з судна. 

 Номер BL – унікальний номер коносаменту відправлення, який видає перевізник. 

 Інформація про контейнер – тип і розмір контейнера, зазначені в коносаменті. 

 Номер пломби – номер пломби кожного контейнера. 

 Номер класу IMDG – Міжнародний клас небезпечних морських вантажів (IMDG). 

Це має бути зазначено лише у разі необхідності, залежно від типу вантажу. 

 Ідентифікатор небезпечних вантажів Організації об’єднаних націй (UNDG) – якщо 

вантаж є небезпечним, необхідно вказати унікальний 4-значний ідентифікатор UNDG.  

Подання AFR здійснюється в електронному вигляді через портал NACCS. Подання 

може бути здійснено лише авторизованими операторами, які мають пряме підключення до 

системи. Є лише кілька авторизованих операторів із прямим підключенням до NACCS, які 

можуть подати AFR. Станом на 8 квітня 2022 року в перелік авторизованих операторів 

входять лише 18 суб’єктів.  

Вантажовідправники зазвичай працюють із звичайними перевізниками (NVOCC), які 

співпрацюють з авторизованими операторами в Японії. Тому перевізники надають оператору 

інформацію для AFR не менше ніж за 24 години до відправлення судна з порту відправлення. 

Потім уповноважений оператор подає AFR в електронному вигляді через систему NACCS, де 

митниця Японії оцінює ризики відповідно до поданої інформації про вантаж.  

Строки подання AFR: 

– для перевезень з Південної Кореї, Тайваню, Китаю та Росії AFR необхідно подавати 

безпосередньо перед відправленням судна з порту навантаження; 

– для всіх інших перевезень AFR необхідно подати принаймні за 24 години до 

відправлення судна в порту відправлення. 

Оскільки AFR для відправлень, що прямують до Японії морським фрахтом, є 

обов’язковим, недотримання вимог подання може призвести до того, що вантаж не буде 

завантажено на призначене судно, або до затримки чи відмови від митного оформлення. У 

гіршому випадку експортер або перевізник буде змушений сплатити штраф у розмірі 500 000 

єн або буде розглядатися питання щодо позбавлення волі строком на один рік. 

Отже, попри те, що вимога щодо подання загальної декларації прибуття є 

обов’язковою у кожному випадку ввезення товарів на митну територію України, існує ще 

багато суперечностей та невідповідностей міжнародному законодавству, які потребують 

додаткового законодавчого роз’яснення та нормативно-правового врегулювання. Тому 

вивчення досвіду митної адміністрації Японії в сфері попереднього інформування митних 

органів з метою виявлення безпекових ризиків може бути корисним для України, а саме з 

метою врегулювання процедури застосування загальної декларації прибуття. 
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Економіка України має не дуже оптимістичний сценарій на фоні триваючої агресії 

Росії. Не дивлячись на великі успіхи ЗСУ, багато об’єктів інфраструктури зруйновані, а деякі 

навіть не підлягають відновленню. Тому для того, щоб вітчизняні підприємства 

продовжували функціонувати на території нашої держави, а держава, зі свого боку, 

виконувала свої функції – потрібно було йти на відповідні кроки щодо підтримки 

вітчизняного бізнесу. Через це влада ввела ряд ініціатив, що спрямовані на підтримку 

українського бізнесу у такий тяжкий період. У нововведеннях йдеться про послаблення 

вимог щодо ведення бізнесу, загальнодоступне кредитування, можливості переміщення з 

місць, де ведуться бойові дії, та інші покращення, що дозволять бізнесу продовжувати 

існувати та пришвидшувати нашу перемогу. 

1. Зменшення податкового тиску, спрощення і поліпшення податкових правил на 

період дії воєнного стану. 

Так, якщо під час війни, особа не в змозі вчасно сплачувати податки та збори, 

подавати звітність (крім податків), реєструвати податкові та акцизні накладні, вона 

звільняється від сплати фінансових та адміністративних зборів. Такі пільги поширюються на 

фізичних та юридичних осіб. Ці вимоги мають бути виконані протягом 3 місяців після 

припинення воєнного стану. Протягом цього періоду зупиняється термін доручення 

податкової адміністрації. Податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки 

припиняються (крім заяв про повернення бюджетного відшкодування, декларацій з 

фактичними перевірками та внутрішніх перевірок засвідчувальних кошторисів). 

У 2022 році особи, які роблять пожертви або пожертвування некомерційній 

організації, матимуть право на податкову знижку в розмірі, що не перевищує 16 відсотків 

свого загального річного οпοдаткοвуванοгο доходу. Крім того, до річного оподатковуваного 

доходу фізичних осіб, не входить надання благодійної допомоги особам, що проживають на 

місця проведення бойових дій [1]. 

2. Послаблення вимог щодо отримання та перевірок дозвільних документів (ліцензій). 

Для початку діяльності під час війни, власник підприємства повинен подати заяву за 

встановленою формою до Міністерства економіки, а в разі здійснення охоронної діяльності 

— до Міністерства внутрішніх справ. У випадках діяльності, пов’язаної з радіоактивними та 

іншими небезпечними речовинами, видобуток корисних копалин, фармацевтичне 

виробництво, господарська, господарська, зовнішньоекономічна діяльність зберігається 

обов'язковість отримання дозволу. Для інших сфер діяльності, отримання дοзвільних 

дοкументів наразі не є обов’язковим. Заявки можна подати онлайн через Єдиний веб-портал 

електронних послуг «Портал Дія» або найближчому ЦНАПі [2]. 

 3. Спрощення умов ведення бізнесу для ФΟПів. 

Уряд не забув і про ФОПів, тому з 1 березня 2022 року до кінця 12 місяців після 

завершення війни, вони можуть не збирати, розраховувати та виплачувати ЄСВ. У список 

входять фізичні особи, незалежні особи, люди, що проводять професійну та релігійну 

діяльність та інші особи, які обрали спрощену систему оподаткування [2]. 

4. Кредитування та компенсації для бізнесу 

Під час війни та протягом 30 днів після його закінчення роботодавці можуть 

отримувати щомісячну компенсацію у розмірі 6500 грн за кожного працевлаштованого 

вимушеного переселенця. Розширюючи програму «Доступний кредит 5-7-9%», будь-який 
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бізнес в Україні, незалежно від розміру річного доходу, зможе отримати кредит у розмірі 60 

млн грн під час війни та через місяць після її закінчення. Після закінчення цього терміну 

відсоткова ставка по кредиту становитиме 5% до кінця терміну кредиту. Термін погашення 

залежить від мети кредиту [3]. 

5. Лібералізація трудових відносин. 

Якщо робота не заважає здоров’ю працівника, працівника без його згоди може бути 

переведено на іншу роботу, не визначену трудовим договором. Це можна зробити лише для 

запобігання чи ліквідації наслідків бойових дій та інших ситуацій, які можуть загрожувати 

життю та нормальним умовам праці. Двомісячний строк попередження на це не 

застосовується у разі істотної зміни умов праці. Також працівник має право розірвати 

трудовий договір у строк, зазначений у заяві, якщо його місце роботи знаходиться в зоні 

бойових дій і він не залучається до роботи на οб’єктах критичнοї інфраструктури . У разі 

неможливості виплати заробітної плати через бойові дії, виплату можуть відкласти до 

моменту відновлення діяльності підприємства. 

Дозволяється присвоювати особам часткові професійні навички, які дозволяють 

людям швидше влаштуватися на роботу, якщо вони не мають відповідної освіти. Створено 

реєстр видів занять (професій) та спеціалізації [4]. 

6. Релокація бізнесу. 

Урядові органи створюють умови для безкоштовного переміщення підприємств, 

забезпечують необхідне місце для розміщення працівників, місцезнаходження працівників та 

відбору персоналу. Найважливішою умовою для цього переміщення є наявність логістичної 

можливості без надмірної небезпеки для водіїв та залізничників. Тому переміщення в зонах 

прямих бойових дій та через гуманітарні коридори не відбуваються. ФОПи, що хочуть 

переміститись на інше місце, повинні подавати заявку на переїзд окремо 

Οтже, держава робить все можливе, аби забезпечувати безперебійну роботу 

українського бізнесу, адже підприємства, що постійно працюють під час війни, – це 

справжня опора вітчизняної економіки. Нормалізація праці українського підприємництва є 

гарантією тοгο, щο бюджет країни буде збагачуватися, а населення зберігатиме 

платοспрοмοжність. Укріплення активної діяльності підприємств – основний чинник 

зміцнення економічної стійкοсті держави, а отже, і здатності країни давати відпір ворогу. 
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Україна визначила інноваційний шлях розвитку національної економіки: Інноваційна 

спрямованість вирішує сьогодні не тільки проблему виходу на сучасний рівень соціально-

економічного та науково-технологічного процесу, а й визначає стратегію подальшого 

технологічного зростання. Технологічний рівень країни визначається розвитком базових 

галузей економіки, чільне місце серед яких займає морський транспорт. Впровадження 

інноваційних технологій на морському транспорті пов’язане, у першу чергу, з необхідністю 

спрощення проходження митного контролю суден [1].  

Інноваційний шлях та засоби ефективного впровадження модернізацій в портовій 

галузі вивчали такі вчані, як: Кудрицька Н.В., Посохов С.С., Дубровский М.Н., Немчук А.В., 

Дейниченко Г.В., Афукова Н.О,. Савченко Н.В. 

Морські порти знаходяться в постійному русі, адже у великому середовищі завжди 

кипить робота: зокрема, транспортні засоби та портові крани переміщують велику кількість 

промислових та споживчих товарів.  

Оперативний персонал в місці відвантаження повинен мати можливість відстежувати 

дії в багатьох офісах, терміналах, навантажувальних доках, митних постах, а також в зонах 

технічного обслуговування, зберігання та паркування. Ставки високі через потенційну 

можливість крадіжок, ризик нещасних випадків та трудовитрат при навантаженні та 

розвантаженні товарів. Ось чому керівники портових операцій все частіше впроваджують 

технології, які забезпечують оперативний інтелект в поточному часі для підвищення 

операційної продуктивності й безпеки. 

Основними задачами портової системи господарювання є забезпечення всіх 

функціональних складових міцними зв’язками для ефективного розвитку підприємств. Так 

важливою частиною діяльності є інтенсифікація інноваційних процесів.  

При цілодобовій роботі, порти вимагають сучасних систем безпеки. Щоб збільшити 

пропускну здатність служби безпеки, традиційно в портах використовуються розширені 

комплекти відеоспостереження — для моніторингу території в режимі поточного часу, а 

також управління архівними записами, коли відбуваються інциденти, що вимагають 

розслідування [2-5].  

Важливо підтримувати рівень безпеки в портах та впроваджувати інноваційні методи, 

які дозволять контролювати всю територію порту та швидко діяти у випадках небезпеки.  

На підставі проведеного дослідження пропонується встановлювати розумні камери на 

території установи. Вони дадуть змогу підприємству запобігти несанкціонованому доступу, 

крадіжкам вантажу, контрабанді, терористичним актам та піратству. Такі розумні камери 

будуть працювати на основі ПО, яке дозволяє зчитувати обличчя людей, які знаходяться на 

території порту. Для розміщення та впровадження такої інновації на підприємстві було 

підраховано  витрати на матеріали, що подано в табл. 1. 

Автоматичні системи полегшують роботу операторам служби безпеки, відображаючи 

лише дійсні порушення, що допомагає мінімізувати відсоток помилкових тривог. Можна 

відразу ж розпізнати людину, автомобіль або маломірне судно, а також виявити можливе 

поширення диму та інші позаштатні ситуації. 

Таким чином, у співробітників служби безпеки буде додатковий час для миттєвого 

реагування [3].   
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Таблиця 1 – Витрати на матеріали  

Матеріал Витрати 

Камери (IP 

камера Hikvision 

DS-2CD2T47G2-

L 4Mp (4mm)) 

Оскільки камера здатна вести зйомку на відстані 60 м. Було визначено, 

що точок для встановлення камер на підприємстві повинно бути 5. На 

кожній точці потрібно по 3 камери. Оскільки одна камера коштує 7 500 

грн. То загальні витрати становлять 112 500 грн.  

Кабель  Даний кабель потрібен для подачі електроенергії до камери. Оскільки на 

підприємстві є лампи для нічного освітлення, то проведення кабелю до 

камери потрібно відносно небагато. Кабелю потрібно 5 метрів. Загальні 

витрати будуть становити 175 грн. 

Сервер Сервер 

(Dell EMC T140 

(210-T140-2134)) 

Даний сервер дозволить зберігати великі об’єми даних. Затрати на його 

придбання становлять 57 000 грн. 

Закупка ПО. 

(Система для 

розпізнавання 

обличчя) 

Для того щоб дані камери могли зчитувати обличчя співробітників та 

всіх людей, які потрапляють на територію підприємства потрібно 

придбати ПО в IT фірми HYS Enterprise, яке розроблено для таких цілей. 

Таке ПО буде коштувати 55 000 грн. 

Зовнішня точка 

доступу Wi-Fi 

Зовнішня бездротова точка доступу CPE210 є недорогим і якісним 

рішенням для забезпечення бездротового мережевого підключення поза 

приміщенням. Таких точок потрібно 2 для нашого підприємства. 

Загальні витрати будуть становити 3600 грн.  

Карта пам’яті  При виникненні форс-мажорної ситуації, коли сервер не працює, камери 

будуть записувати та відправляти інформацію  не на сервер, а на 

вмонтовані карти пам’яті. Затрати на купівлю таких карт буде становити 

12 000 грн. 

Всього  240 275 грн 

 

Дана система  не потребує великих витрат та приносить підприємству багато користі. 

Організація  підвищить рівень безпеки на своєму підприємстві, зможе запобігти крадіжкам, 

що дозволить зберегти кошти підприємства. 
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Сучасний період розвитку суспільства характеризується різноманітністю 

інфокомунікаційних технологій, каналів, форм, засобів, які відіграють важливу роль у сфері 

отримання й використання оперативної та якісної інформації, синтезу здобутих знань, їх 

перетворень у продукт виробництва. Саме тому в сучасному діловому бізнес-середовищі 

виникає потреба ефективного використання інфокомунікацій. 

Питаннями формування інфокомунікаційних зв'язків підприємства займались такі 

науковці, як Почепцова Г.І., Орлова Т.М., Соколов А.В. Вивчення комунікації в діяльності 

підприємства в різних галузях займалась Панфілова О.П., соціальний вклад комунікації та 

роль її на підприємстві досліджував Соколов А.В. Методологією оцінки комунікаційних 

каналів займались такі вчені, як Зозульова О.І., Полторак К.О., Михайлов О.О., Рева В.Е., 

Гіляревський Р.К..  Варто звернути увагу не те, що ця тематика є дуже динамічною, тому 

дослідження цієї проблематики вимагає постійного вдосконалення та доопрацювання. 

Метою роботи є розгляд необхідності впровадження інфокомунікаційної стратегії  в 

діяльність підприємства в сучасних нестабільних умовах. 

Як зазначають словники, «Інфокомунікація – це сукупність засобів комунікації в 

єдиній інформаційній мережі, яка забезпечує доступ до інформації та її опрацювання, 

зберігання й накопичення» [1,2]. Головна відмінність інфокомунікацій та комунікацій в 

тому, що в інфокомунікаціях використовуються цифрові засоби для передачі інформації.  

Слід визначити, що мета будь-якого інфокомунікаційного процесу — це забезпечення 

розуміння інформації, яка виступає предметом обміну, та створення ефективного зв’язку 

інформаційних і телекомунікаційних елементів цього обміну.  

Ефективна інфокомунікація в організації буде тоді, коли в установі буде сфокусована 

сукупність засобів комунікації в єдиній інформаційній мережі, будуть обрані підходящі 

безпечні канали передачі інформації й забезпечений доступ до опрацювання, зберігання й 

накопичення інформації, а також налагоджений зворотній зв'язок, тобто відправник 

показуватиме розуміння ідеї інформації, яка передається. І в цьому випадку вона саме 

матиме стратегічну спрямованість, оскільки забезпечуватиме конкурентоспроможний 

розвиток організації у сучасному бізнес-середовищі. При цьому, використання 

інформаційних технологій підвищуватиме можливість успішної передачі інформації, що 

виступатиме великою стратегічною перевагою. 

Ключовими проблемами управління інфокомунікаційною системою, є відсутність 

прозорості системи врахування витрат, яка дозволяє встановити причини їх виникнення і 

визначити їх виправдану величину; недостатній рівень відповідальності і мотивації 

персоналу, його орієнтація на зниження затрат і підвищення ефективності діяльності; 

функціонально нижчий рівень впевненості осіб, що приймають рішення, в ефективності 

структурних змін в системі управління, низький рівень готовності до змін; неналагодженість 

системи первинного документообігу; низька оперативність отримання фактичної інформації 

про поточну діяльність підрозділів підприємства, яка негативно впливає на прийняття 

управлінських рішень. 

Формуючі кроки у напрямку управління комунікаційними, економічними та 

інформаційними процесами привертає увагу необхідність детальнішого опрацювання 

поняття інформаційних технологій, які безпосередньо визначають вектор 
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інфокомунікаційної стратегії, впливають на ефективність управління, коректують умови 

праці персоналу, залучаючи інформацію, отриману з їх допомогою як предмет праці.  

Інформаційні технології (IT) - це системно організована для вирішення завдань 

управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збирання, реєстрації, передачі, 

накопичення, пошуку, обробки і захисту інформації на базі застосування розвиненого 

програмного забезпечення, використання засобів обчислювальної техніки і зв'язку, а також 

способів, за допомогою яких інформація надається тим, хто її потребує [3]. 

Впровадження їх у діяльність сучасних підприємств обумовлено нестабільністю 

поточного стану у суспільстві, проявами економічної кризи, епідемією COVID-19. 

Впровадженню інфокомунікацій сприяє можливість запроваджувати гнучкі графіки роботи, 

дистанційну роботу, майже безперервна робота із клієнтами, бажання виконати більший 

обсяг роботи за коротші терміни, при чому з якомога меншою кількістю працівників в 

організації. При цьому тісне поєднання комунікаційної стратегії та діджітал- стратегії в 

дозволятиме охоплювати питання, які стосуються ще й просування організації в інтернеті. В 

даному напрямку допоможуть кроки, спрямований на створення ефективного веб-сайту, 

який дозволить значно розширити коло клієнтів, використання соціальних мереж, 

проведення онлайн-кампаній, що дозволить додатково тісніше комунікувати із бізнес-

партнерами, визначення онлайн-ресурсів та засобів інтернет-маркетингу. 

Отже, як і інші стратегії, інфокомунікаційна має розроблятися згідно з ключовими 

цілями організації. У зв’язку з цим сформуємо основні етапи роботи у даному напрямку. На 

перших етапах після цілепокладання, обов’язковий попередній аналіз поточного стану, 

визначення комунікаційної спроможності організації. Для цього можливо використання 

незмінних інструментів, які допоможуть проаналізувати поточне становище організації 

(PEST-аналіз, SWOT-аналіз, аналіз конкурентного середовища). Плануючи використанні 

інфокомунікацій, слід усвідомити принципи комунікації, які мають бути закладені в основу 

стратегії. На наступному етапі обов’язково детально визначити цільову аудиторію, тобто на 

кого буде спрямована наша стратегія. Орієнтиром можуть слугувати зовнішні користувачі 

(наявні клієнти, партнери), внутрішні (персонал організації), або спрямування буде 

комплексне, тобто це будуть представники різних цільових аудиторій, яких цікавитиме різні 

сфери нашої діяльності. Не менш важливим етапом є обрання методів комунікації та техніко-

технологічних засобів для їх реалізації. Тут рекомендується обрати найбільш доречні та 

ефективні канали комунікації з кожною групою цільової аудиторії (це може бути email-

розсилка, бюлетені, прес-релізи, корпоративний сайт, тощо) для реалізації запланованих ідей 

і найефективніші технології (для цього можуть бути використані електронні системи, 

компьютерні системи для аналітики, відео системи, системи для оплат).  

Не слід забувати, що впровадження інфокомунікаційної стратегії залежить від 

бюджету та наявних ресурсів організації. Робочий план має включати імовірні часові рамки 

та враховувати моменти переоцінки всередині стратегії. Вказане дозволятиме точніше 

спланувати дії та можливість їх коректування при імовірності настання несприятливих умов. 

Таким чином, впровадження інфокомунікаційної стратегії сприятиме побудові 

системи інфокомунікацій, які передаватимуться за допомогою цифрових або інформаційних 

технологій та сприятимуть підвищенню ефективності діяльності організації у різних 

напрямках (у взаємовідносинах із клієнтами, партнерами, постачальниками).  
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