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GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY 

DOI: 10.46340/eujem.2022.8.3.1 

Alina Polukhina, PhD in Political Science 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3475-448X 

FEATURES OF FOOD SAFETY  
IN THE CONDITIONS OF WARTIME 

Аліна Полухіна, к. політ. н. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ  

БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

The article identifies that one of the most important components of the economic security of the 
state is food safety, which guarantees social stability in society, access to quality food, and 
sustainable economic development. The Ukrainian government has approved a plan of measures 
to ensure food security during wartime, which includes monitoring the state of food safety and 
agricultural infrastructure in general; state support of national food producers; providing food 
assistance to those most in need (internally displaced persons, low-income families, large families, 
etc.). The Cabinet of Ministers of Ukraine has determined measures to ensure food safety in 
wartime. It is noted that the negative consequences of the transfer of land plots under simplified 
procedures, and other described harmful effects on the environment of the implemented changes 
will be manifested to a greater extent after the expiration of the terms specified in the Law. 
Therefore, it seems important to have a clear course for the state to terminate the functioning of 
the mechanisms implemented by this Law, immediately after the expiration of certain deadlines. 
It is determined that despite a significant number of predominant factors of normative-legal and 
organizational provision of food security in wartime, introduced by the government, they, 
unfortunately, are not without certain shortcomings. After all, the authorities must not only 
ensure the proper functioning of the state during martial law but also minimize the negative 
consequences that our state will have to face after its end. It is clear that the implementation of 
change is temporary, but this does not mean that the possible negative consequences should be 
ignored. Risks can be nullified by proper control over land relations during the war. 
Keywords: security, food safety, infrastructure, wartime, agriculture. 

Постановка проблеми. Однією з найважливіших складових економічної безпеки держави є 
продовольча безпека, яка гарантує соціальну стабільність у суспільстві, доступність якісних 
продуктів харчування та сталий економічний розвиток. Тому в умовах глобалізації саме проблема 
забезпечення продовольчої безпеки стає першочерговою та життєво важливою, на її вирішення 
спрямовані зусилля всіх країн світу. Особливої уваги заслуговує саме забезпечення продовольчої 
безпеки в умовах воєнного стану. Варто відзначити, що після повномасштабного вторгнення Росії 
Україна вже зазнала значних руйнувань інфраструктури, ланцюгів поставок. Україна, як основний 
світовий постачальник продовольства, поточні перебої в постачанні посилюють і без того високі 
міжнародні ціни, що ускладнює доступ до продуктів харчування і може призвести до локального 
дефіциту. Оскільки військові дії, ймовірно, довго триватимуть і вплинуть на сільськогосподарську 
діяльність, разом із порушенням ланцюгів поставок, доступність продовольства також може стати 
проблемою в Україні та в усьому світі, якщо експортні поставки від інших експортерів не зможуть 
заповнити цю прогалину. 

У 2021 році Україна експортувала майже 30 % пшениці, що продається на міжнародному ринку, 
а також є великим експортерам інших ключових продовольчих товарів, таких як кукурудза та 
рослинна олія1. Отже, війна, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, спричинила проблеми на світовому 

 
1 Ukraine war-related inflation may drive protests and riots, World Bank warns (2022). Reuters. 

<reuters.com/markets/rates-bonds/ukraine-war-related-inflation-may-drive-protests-riots-world-bank-warns-2022-03-10/>. 
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продовольчому ринку1. У квітні 2022 року індекс продовольчих цін ФАО був на 17 % вищим 
порівняно з його значенням у січні 2022 року, а субіндекс на зернові з січня виріс більш ніж на 21 %2. 

З перших тижнів війни відвантаження з чорноморських портів України припинилися, що значно 

збільшило вартість, що безпосередньо вплинуло, зокрема, на країни, які залежать від імпорту 

продовольства. Збої в українському сільськогосподарському виробництві, логістиці та переробці 

харчових продуктів, викликані активними боротьбою та нестачею сировини, вже впливають 

на глобальні поставки продовольства. Крім того, і без того високі витрати на добрива, 

що посилюються через невизначеність ринку, викликану війною, досягли рекордного рівня. Високі 

ціни в поєднанні з дефіцитом через переривання експорту з регіону, ймовірно, знизять використання 

добрив у багатьох країнах, впливаючи на врожайність майбутніх врожаїв і, отже, на майбутню 

доступність сільськогосподарської продукції на міжнародних ринках. Однак варто розглянути 

і проблеми продовольчої безпеки України в умовах воєнного стану. 

Метою статті є аналіз та виявлення забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 

стану в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Український уряд затвердив план заходів із забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану: моніторинг стану продовольчої безпеки 

та сільськогосподарської інфраструктури загалом; державна підтримка національних виробників 

харчових продуктів; надання продовольчої допомоги особам, що цього найбільше потребують 

(внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені, багатодітні сім’ї і т.п.)3. Також окремі компетентні 

органи влади відстежуватимуть статистику за балансом основних продуктів харчування та обсяги 

вітчизняної с/г продукції під експорт і надалі на період воєнного стану регулюватимуться 

державою4. 

Також для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану Кабінетом Міністрів 

України запропоновано наступні заходи: проведення аналізу прогнозних балансів попиту та 

пропозиції на основні види сільськогосподарської продукції; визначення переліку основних товарів, 

що мають істотну соціальну значущість, зокрема харчових продуктів, моніторинг цін на які 

здійснюється Держстатом; регулювання граничних рівнів цін (тарифів), торговельних надбавок, 

нормативів рентабельності на окремі види продукції, товарів і послуг, що мають істотну соціальну 

значущість; формування переліку підприємств, економічна спроможність яких відіграє важливу роль 

у функціонуванні агропромислового сектору в цілому; підготовка пропозицій щодо фінансування 

розширення, відновлення або будівництва підприємств, які здійснюють вирощування, виробництво 

та переробку сільськогосподарської продукції; забезпечення застосування інструментів фінансування 

або кредитування розширеного виробництва, або відновлення, будівництва підприємств, які 

здійснюють вирощування, виробництво та переробку сільськогосподарської продукції; надання 

Мінекономіки заявок із зазначенням переліку, кількості (обсягу) та місця поставки продовольчих 

товарів тривалого зберігання і пакувальних товарів для їх фасування з урахуванням кількості 

населення, яке потребує забезпечення такими товарами; формування обсягів закупівлі продовольчих 

товарів тривалого зберігання і пакувальних товарів для їх фасування на підставі інформації про 

потреби, отриманої від обласних військових адміністрацій; забезпечення здійснення закупівлі 

продовольчих товарів тривалого зберігання і пакувальних товарів для їх фасування за рахунок коштів 

державного бюджету; здійснення аналізу стану закупівель продовольчих товарів тривалого 

зберігання і пакувальних товарів для їх фасування за рахунок коштів державного бюджету; 

забезпечення переробки зерна на борошно і крупи (за потреби) з компенсацією переробникам послуг 

з переробки та зберігання зерна за рахунок коштів державного бюджету; здійснення закупівель 

необхідних продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування за рахунок коштів 

державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави; здійснення аналізу 

 
1 Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: June to September 2022 Outlook (2022). WFP. 

<https://www.wfp.org/publications/hunger-hotspots-fao-wfp-early-warnings-acute-food-insecurity-june-september-2022 >. 
2 Food Price Index. FAO. <fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>. 
3 Уряд затвердив план із забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Єдиний урядовий 

портал органів виконавчої влади України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-plan-iz-

zabezpechennya-prodovolchoyi-bezpeki-v-umovah-voyennogo-stanu>. 
4 Уряд затвердив план із забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Єдиний урядовий 

портал органів виконавчої влади України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-plan-iz-

zabezpechennya-prodovolchoyi-bezpeki-v-umovah-voyennogo-stanu>. 
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стану закупівель продовольчих товарів тривалого зберігання і пакувальних товарів для їх фасування 

за рахунок коштів державного бюджету; розроблення та реалізація місцевої програми для 

самозабезпечення територіальних громад харчовими продуктами; формування і затвердження 

переліку товарів критичного імпорту, необхідних для забезпечення безперервного функціонування 

підприємств агропромислового комплексу та задоволення потреб населення у харчових продуктах; 

регулювання обсягів експорту сільськогосподарської продукції (товарів); стимулювання експорту та 

збільшення експортних квот у разі стабільного збільшення запасів товарної групи1. Таким чином 

держава хоче забезпечити стале та безперебійне виробництво сільськогосподарської продукції, яке 

надзвичайно важливе у воєнний час для забезпечення продовольчої безпеки. 

24 березня 2022 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 

стану»2. Даний закон стосується виключно земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

та не поширюється на всі інші види земельних ділянок. Якщо потрібно змінювати цільове 

призначення земельної ділянки, їх передача в оренду/субаренду поки що неможлива3.  

Водночас, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила, що 

з 19 травня 2022 року автоматизована система державного земельного кадастру (АС ДЗК) відновлює 

роботу в умовах військового стану в Україні. Однак, прийняття цього закону має як свої переваги, так 

і недоліки та певні ризики. Законом впроваджено ряд позитивних та важливих норм. Втім, важливо 

розуміти ризики, які можуть загрожувати довкіллю у зв’язку із таким воєнним регулюванням, аби 

звести негативні впливи нанівець4. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», 

зокрема, передбачається встановлення для договорів оренди земельних ділянок державної, 

комунальної власності, невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок, що передаються в оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в умовах воєнного стану лише 

електронну форму та передбачається, що їх укладення має бути здійснено без проведення земельних 

торгів. Варто відзначити, що земельні торги були способом хоча б часткового забезпечення 

відкритості питання передання землі, крім того, мали на меті забезпечити передання земельних 

ділянок в оренду особам, що запропонували найбільшу ціну. У разі припинення їх проведення 

існують ризики передання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення за 

безцінь5. Крім того, така система нейтралізує конкуренцію за отримання права користування 

земельною ділянкою, а отже, нівелює і так не надто активні намагання аграріїв забезпечувати 

екологічність своєї діяльності.  

Протягом кількох років остання стала вагомим фактором для місцевого населення. Крім того, 

що стосується укладення договорів виключно в електронній формі. Тут прослідковується певна 

непослідовність політики держави. У цьому ж законі передбачається, що в умовах обмеженого 

функціонування та/або недоступності Державного земельного кадастру та Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно формування земельних ділянок з метою передачі їх в оренду 

здійснюватиметься без внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру та без 

присвоєння їй кадастрового номеру на підставі технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, що буде додатком до договору оренди землі. Тобто, належним чином 

убезпечити ведення реєстрів у держави поки немає можливості, проте захистити інформацію 

 
1 Розпорядження про затвердження плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану 2022 

(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-2022-%D1%80#Text>. 
2 Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану 2022 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-20#Text>. 
3 Земельные отношения во время военного положения: вопросы и ответы (часть 4).  

<https://lcity.dp.ua/98944-zemelnye-otnoshenija-vo-vremja-voennogo-polozhenija-voprosy-i-otvety-chast-4/>. 
4 Ризики прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення 

умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» для довкілля.  

<http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2022/05/Ryzyky-zakonu-2145_fin.pdf>. 
5 Ризики прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення 

умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» для довкілля.  

<http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2022/05/Ryzyky-zakonu-2145_fin.pdf>. 
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про укладення електронних договорів і ці електронні договори можливість є. Відсутність 

альтернативних форм укладення договору видається сприятливою для подальших зловживань. 

Законом передбачається запровадження спрощеної процедури передачі в землі оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. Така процедура передбачає, зокрема: рішення про 

передачу приймають органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, визначені у чинній 

редакції статті 122 Земельного кодексу України.  

Слід наголосити, що формування земельних ділянок з метою їх передачі для 

сільськогосподарського виробництва без узгодження з даними, що містяться у Державному 

земельному кадастрі та неприсвоєння ділянкам кадастрових номерів може зумовити передання для 

сільськогосподарських потреб земель, що не належать до такого цільового призначення. Більше того, 

ці землі можуть перебувати у статусі таких, що за законодавством не можуть бути використані для 

зазначених потреб, наприклад, землі ПЗФ. 

За відсутності внесення даних до Державного земельного кадастру, присвоєння кадастрових 

номерів, на практиці буде вкрай важко довести, що певну частину ділянки чи ділянку було 

використано для ведення товарного сільськогосподарського виробництва всупереч їх правовому 

статусу.  

Договір оренди землі, а також зміни до нього, договір про розірвання такого договору оренди 

підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація договору оренди землі здійснюється районною 

військовою адміністрацією.  

Право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації договору оренди земельної 

ділянки. Слід також підкреслити, що у випадку отримання земельної ділянки за спрощеною 

процедурою орендар земельної ділянки не має, серед іншого, таких прав: 1. На компенсацію власних 

витрат на поліпшення земельної ділянки Тобто, орендар фактично залишається сам на сам із тягарем 

поліпшення земельної ділянки1.  

Таким чином, ми отримуємо сільськогосподарського виробника зацікавленого не у покращенні 

стану землі і тривалій її обробці, а у короткостроковій активній експлуатації наявних ресурсів землі, 

що зумовить максимальне виснаження останньої у найкоротші строки. 2. На закладення на земельній 

ділянці багаторічних насаджень Правомочність власника чи користувача земель 

сільськогосподарського призначення вирощувати багаторічні насадження безпосередньо закріплено 

Земельним кодексом України. Особливо цінними нові насадження видаються в час, коли через воєнні 

дії забруднення повітря України сягає свого апогею. Втім, саме цю правомочність вирішили 

обмежити у прийнятому Законі.  

Також слід згадати про те, що згідно із прийнятим законом, власники, користувачі земельних 

ділянок не несуть відповідальності за невиконання вимог щодо використання земель за цільовим 

призначенням, що полягає у невикористанні земельної ділянки. Як відомо, тривала відсутність 

обробки земель сільськогосподарського призначення згубно впливає на їхній стан та функціональну 

здатність. Тому, видається, що такий підхід до відповідальності, а точніше – її відсутності, є досить 

сумнівним. Крім того, він суперечить меті прийняття цих змін, що полягає у забезпеченні 

нарощування сільськогосподарського виробництва в Україні протягом воєнного стану. Важливо 

зазначити, що попри вказівку на дію впроваджених змін протягом воєнного стану чи визначених 

строків, залишається низка ризиків, пов’язаних із продовженнями використання спрощених процедур 

і після спливу таких строків. Окрім того, негативні наслідки передачі земельних ділянок за 

спрощеними процедурами, інші описані шкідливі результати для довкілля впроваджених змін 

проявлятимуться більшою мірою вже після спливу зазначених у Законі строків. А тому, важливим 

видається чіткий курс держави на припинення функціонування зазначениз механізмів, проваджених 

цим Законом, одразу із спливом визначених строків.  

Крім того, видається не доцільним застосування однакових правил щодо пом’якшення 

земельних процедур на всій території України. У сучасних реаліях різні частини України зазнають 

різного впливу воєнних дій. Здається, що впровадження на територіях, які безпосередньо не зазнали 

впливу воєнних дій не є виправданими, а потреба у таких змінах на згаданих територіях надумана. 

Адже органи державної влади та місцевого самоврядування здатні там виконувати свої функції 

 
1 Ризики прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» для довкілля. 

<http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2022/05/Ryzyky-zakonu-2145_fin.pdf>. 
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належним чином, ґрунтовий покрив не зазнав впливу бойових дій, а можливості аграріїв обробляти 

на цих територіях землі не зазнали змін.  

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що попри значну низку 

переважаючих факторів нормативно-правового та організаційного забезпечення продовольчої 

безпеки в умовах воєнного стану, впроваджених урядом під час воєнного стану, на жаль, не 

позбавлені певних недоліків. Адже органи влади повинні не лише забезпечити належне 

функціонування держави на період воєнного стану, а й мінімізувати негативні наслідки, з якими 

доведеться стикнутися нашій державі після його закінчення. Зрозуміло, що впровадження зміни є 

тимчасовими, втім це не означає, що слід ігнорувати можливі негативні наслідки. Ризики можна 

звести нанівець належним контролем за земельними відносинами під час війни. 
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FORMATION OF THE STRATEGY OF DEVELOPMENT 

OF THE MARKET OF ORGANIC PRODUCTS 

The market for organic products has been extremely promising in recent decades, as demand for 
organic food has grown. The urgency is due to the problem of providing the population with 
environmentally friendly products and the need for the functioning of the market of organic 
production. Formation and functioning of an efficient agri-food market, in particular organic 
agricultural products, adapted to market conditions economy is impossible without a proper 
organizational economic mechanism for attracting investment resources, which improves the 
management system, production, and organizational relations, financial stability, and profitability, 
the balance of interests business entities, society, and the state. Ukraine’s transition to a new 
model of marketing management occurs primarily with the help of a targeted socio-economic, 
marketing, and environmental policy. The means of its implementation, which ensures the 
strategic development of the country and the international competitiveness of the national 
business, and ultimately the competitive advantages of the country as a whole, are state 
instruments. In the article, the authors singled out the stages of functioning of the organic 
production sector based on models of the life cycle of goods. These stages allow us to determine 
the priorities of the market development at each stage; identify the most significant measures to 
coordinate the activities of market entities, taking into account the instruments of different 
concepts that we have identified; form a unified program for the development of this sector based 
on quantitative and qualitative goals; identify marketing approaches to the development of the 
state, public institutions and institutions of self-regulation, allowing to positively influence the 
development of the market; to determine the mechanisms of economic, social and environmental 
stimulation of the development of the market for organic products; designate measures to form 
the infrastructure of this market. 
Keywords: market, strategy, organic products, marketing, international standards, 
environmental marketing, Ukraine. 

Introduction. The transformation of the modern marketing paradigm, which reflects to a greater extent 
the social and ethical aspects of exchange relations, the increase of the number of interested parties of 
exchange and expansion of the sphere of activity, predetermines the need to supplement theoretical and 
methodological developments in marketing. Micro-level research is outdated and does not contribute to solve 
the main problems, connected with a harmonious combination of interests of consumers, producers and 
society as a whole. The timeliness of the revision of conceptual approaches in marketing also reflects the 
specifics of the functioning of new sectors of the economy, which are initially based on the social and 
ecological and economic mechanism of organization of marketing processes. One of such markets is the 
market of organic (ecological) food products, which is developing rapidly around the world. 
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Review of publications. Theoretical and practical aspects of the functioning of the sphere organic 
production are covered in the works of many Ukrainian scientists, in particular Kazandzhi A.1, Kolesnyk V.2, 
Kotykova O. and Yurchenko Yu.3 and other. 

Results. Based on the analysis of the experience of functioning organic production in European 
countries, we consider that to intensify similar activities in Ukraine in modern military conditions, first of all 
it is necessary to form legislative base that would regulate the functioning of the system of organic farming. 

It should be noted that in the Law of Ukraine «About production and circulation of organic agricultural 
products and raw materials» from September 3, 2013 it is only stated that the use of the state logo and labeling 
of organic products (raw materials) for the labeling organic products is compulsory, although a clear 
procedure of labeling and certification is not defined. Therefore, national producers undergo the procedure 
of organic certification according to current international standards, most often according to the norms of the 
European Union. Before the war in Ukraine there were three main groups of standards – Fig. 1. 

It should be noted that in the framework of cooperation between the National Academy of Sciences of 
Ukraine and the International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA, Luxembourg) in 2012 it was 
started a project «Comprehensive modeling of management of the safe use of food, energy and water 
resources» with the aim of constant social, economical and ecological development. 

Due to the lack of national legislation base regarding certification and labeling of organic production, 
certification of organic producers of their products in Ukraine is carried out in accordance with international 
standards. 

 

Fig. 1. The main groups of international standards for organic products 

Source: compiled by the authors on the basis of used scientific sources 
 
In particular, the Ukrainian certification company «Organic Standard» certifies Ukrainian producers 

in accordance with the «Standard for Organic Production and Processing for Third Countries», an equivalent 
to the European Union Standard. 

Therefore, it is necessary to develop a concept of promoting goods (organic products) to consumers, 

which will increase consumer awareness of the harmful effects on health of crop and livestock products 

 
1 Казанджі, А. В. (2018). Стратегічні вектори розвитку ринку органічної продукції України. Інтелект ХХІ, 1, 72-76. 

(2022, March, 15). 
2 Колесник, В. М. (2012). Органічне виробництво як стратегічний напрям розвитку аграрного сектора 

економіки України. Агросвіт, 9. (2022, March, 15). 
3 Котикова, О. І., Юрченко, Ю. І. (2014). Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського 

господарства в Україні. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2, 37-45. (2022, March, 15). 

1st – group 

2d – group 

3d – group 

International private or intergovernmental framework standards: IFOAM Basic 

Standards (IBS) – standards of the International Federation of the Organic Agriculture 

Movement; Joint FAO and WHO Program on Food Standards – Commission «Codex 

Alimentarius» – «Codex Alimentarius Commission. Organic food». 

Basic standards or Directives: European Union Council Resolutions or European 

Union Commission Regulations; American National Organic Program –  

National Organic Program (NOP) United States Department of Agriculture (USDA); 

JAS (Japanese Agricultural Standard) – Japanese standard of agricultural product 

quality; Switzerland, Israel, Argentina, Australia, Austria and Luxembourg have 

organic standards equivalent to EU Council Resolutions. 

Groups of International Standards 

Private Organic Production Standards: Demeter, Naturland, Bioland,  

Ecoland, Ecovin (Germany), Soil Association (United Kingdom),  

Bio Suisse (Switzerland), Bio Austria, Austria Bio Garantie (Austria),  

KRAV (Sweden), BIOLan (Ukraine), etc. 
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obtained through «traditional» technologies, promote healthy lifestyles, formation of effective connections 

with traditional sales channels, creation of new sales channels of organic products. 

In this case, the interaction in its essence acts as integrating factor, which makes it possible to imagine 

the combination of a number of marketing concepts into a certain holistic model, which involves the 

development of common and the most effective marketing strategies, both at the micro and macro levels. 

Holistic ideas are used today in various fields of knowledge. The essence of the holistic approach is to 

recognize the complexity, non-linear nature and integrity of the systems we are dealing with. 

Some experts in their research have previously tried to identify this approach while describing 

concepts. The concept of holistic marketing which is presented by F. Kotler and K. Keller is based on 

planning, development and implementation of marketing programs, processes and activities considering their 

breadth and interdependence. Holistic marketing includes four components: relationship marketing, 

integrated marketing, internal marketing and socially responsible marketing. According to the new approach 

that has been identified, an attempt is being made to recognize and balance the various competencies and 

complexity of marketing activities1. 

Despite such a comprehensive vision of the interaction of basic concepts, we would like to note the 

initial limitation of this approach to four clearly defined concepts and the absence of any connections with 

the components of the marketing environment. In addition, this approach less considers industry specifics 

and the specifics of different marketing areas. Therefore, without trying in an evolutionary way to come to 

the only true concept of marketing in its development, we consider that the most promising direction in 

marketing is the conceptual and integral (holistic) approach, but with the allocation of the dominant concept 

of marketing, which will reflect the industry specifics of the market. 

This approach is associated with the desire to synthesize existing concepts into a common and complex 

model as elements of an integral structure, while creating an innovative mechanism of regulation social and 

economic relations on common principles and considering industry specifics of markets. 

A system and structural model based on such an approach can be a fundamental theoretical and 

methodological basis. It includes the following concepts as components: 

1) structural elements of interaction – principles and tools of marketing concepts; 

2) reasons or source of interaction – motives of market participants; 

3) the carrier of interaction – initiative groups; 

4) the mechanism of interaction – a complex, system-forming, dynamic process that must be regulated 

based on the stages of the life cycle of the industry. 

With considering the environmental orientation on the production, processing, distribution of organic 

products, there is no doubt that the dominant concept should be the concept of environmental marketing. This 

concept finds common ground within other concepts and predetermines the adjustment of their tools in the 

general impact on the market. The main task of this concept is to direct the activities of market participants 

to educate consumers in the field of environmental issues, reduce the use of limited resources, create 

environmentally friendly activities to meet consumer needs and lead society to sustainable development. 

Based on our considered theoretical and methodological aspects of the development of marketing 

concepts, analysis of the development of the world market of organic products and factors contributing 

to the formation of this market in Ukraine, we can distinguish a number of key concepts, which is reflected 

in Table 1. 

The transition to a new model of marketing market management is primarily through targeted social 

and economic, marketing and environmental policies. Government instruments become a means of its 

implementation, ensuring strategic development of the country and international competitiveness of national 

business, and ultimately competitive advantages of the country as a whole2.  

Interest in the international marketing is connected with an attractive international market of organic 

products, and the ability to strengthen the competitive position not only of individual companies but also the 

country as a whole, through standardized or adapted marketing technologies. However, in order to enter 

international markets successfully, it is necessary to use both environmental marketing and territorial 

marketing tools due to the fact that currently quality factors (safety, environmental friendliness, reliability) 

and image factors of goods are often determined by place of production of goods its territorial aspect. 
 

 
1 Котикова, О. І., Юрченко, Ю. І. (2014). Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського 

господарства в Україні. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2, 37-45. (2022, March, 15). 
2 Казанджі, А. В. (2018). Стратегічні вектори розвитку ринку органічної продукції України. Інтелект ХХІ, 1, 72-76. 

(2022, March, 15). 
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Table 1 

Factors determining the choice of marketing concepts in their interaction based  

on the dominant concept of environmental marketing 

Factors Key concepts 

Creation of the legal, informational and legislative base that forms the market, 

socializing consumption through education, encouraging producers to implement 

environmental and social programs, determining the position of the country  

on the international market 

Government  

marketing 

Enter on foreign markets, the impact of globalization and internationalization 

of companies, increasing export potential, formation of transnational segments that 

prefer to purchase products with environmental and ethical labels, attracting foreign 

investment to implement environmental programs 

International  

marketing 

Solving social issues, the attractiveness of the ethical component in the goods, intention 

to maximize the quality of life and sustainable development of society  

as a whole 

Social marketing 

Consumer preferences regarding the place of production, associativity of the place  

of production with environmental attributes and quality of goods, attractiveness  

of territories for tourism 

Territorial marketing 

Ensuring the relationship of the companies with consumers and partners, reducing costs 

while marketing activities, expanding the environmental and social sphere of activity 

Relationship  

marketing 

Source: compiled by the authors on the basis of used scientific sources 

 

Distinguishing in the context other factors – the factor of the territory, it should be noted that the ecological 

image of the country or its separate cities (regions, territories) plays a significant role here, which connects 

consumer associations with the quality of the product determined by him, and is very relevant issue while 

introducing environmentally friendly goods to the market. 

Perspectives of environmental and ethical labeling in Ukraine depend on how successfully the 

interested companies will be able to find contact with their audience – the part of the population concerned 

about environmental issues and social justice through marketing tools. In addition, it should be noted that the 

other market participants, such as state and consumers, must also be socially oriented. Accordingly, this 

market can not be considered excluding the tools of social marketing in different areas of marketing activities. 

Additionally, as the experience of agribusiness enterprises shows, integrated marketing activities are 

usually more effective in establishing partnerships of the companies, as with consumers as other 

representatives of the microenvironment of the enterprise: competitors, suppliers, intermediaries, based on 

the concept of relationship marketing. 

All the presented tools of different marketing concepts can be changed and have the greatest relevance 

on a certain stage of the life cycle of the industry. 

Life cycle models are able to give a systematic view of the problems of market development, allow to 

detect regular, natural phenomena and deviations, and determine possible tools for correcting certain 

conditions. 

In order to comply with the principle of scientific objectivity, it should be noted that the results of life 

cycle research of goods and industries achieved by representatives of theories of marketing, business 

economics, industry markets are very extensive and allow to consider them from different sides. At the same 

time, the analysis of scientific publications on modern ideas on life cycle management as a set of systems 

approach, innovative tools, ways to optimize social and economic activities in a particular market, allow to 

make a suggestion about necessity of the revision this approach based on a comprehensive view of existing 

developments1. 

We absolutely agree with E.Yu. Shatska, who approves that life cycles are interconnected and 

interdependent. Thus, the existence of different profiles of life cycles of goods can be explained by 

the influence of such factors as the development of the industry, organization, technology, consumer habits. 

The development of the industry depends on the competitiveness of the organization, goods, stages 

 
1 Котикова, О. І., Юрченко, Ю. І. (2014). Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського 

господарства в Україні. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2, 37-45. (2022, March, 15). 
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of development. However, not many authors compare these life cycles when developing strategies, which 

does not allow to form a holistic view of the solution to the problem of market formation. 

The description of the life cycle model of formation and development of the organic products sector 

in the food market, considering the Ukrainian specifics, is based on a general analysis of global and inner 

markets, conducted research on consumer behavior and selected tools of marketing concepts1. 

The model of R. Vernon, adapted by C. Onquist, J. Shau, who described it from the standpoint of the 

development of the innovative industry in the world and the change of the countries’ status from net exporters 

to net importers with further development, was taken as the basis for the international life cycle of goods 

(LCG). This made it possible to determine more clearly at what stage of the development of the international 

market of organic products, emerging the Ukrainian sector and what is its further opportunities to take certain 

positions on the international markets2. 

In total, we have identified five stages of the life cycle of the organic food sector, as shown in the 

figure: emergence, formation, growth, maturity and stagnation, which can also be described as idealized and 

dependent on many additional factors influencing these processes. At the stage of formation, it is presented 

possible effect of «saddle» of F. Bass, which can also be expressed not only by its classical representation, 

but also determined by many other factors, for example, the financial crisis or lack of supply from local 

companies. In addition, we would like to note that the effect of «saddle» can be observed in the future and at 

the stage of stagnation, when through aggressive marketing efforts it is possible to delay the transition to the 

stage of decline. 

In general, we can present the following characteristics of the stages of the life cycle of the organic 

products market, considering the Ukrainian specifics.  

The first stage is the stage of emergence of the organic products sector on the basis of net imports 

(the total volume in the structure of food sales reaches no more than 1%). 

It is characterized by a focus on imports of organic products, which leads to increase of the price 

premium in the range of 100-300%, and means the primary focus on the premium segment. 

The attractiveness of the international market and primary demand provokes a change in the behavior 

of individual enterprises of agribusinesses, which are more focused on «modifying» the attribute of goods or 

passing the international certification to ensure supplies abroad. 

The second stage is the stage of formation of the organic products sector (the total volume in the 

structure of food sales reaches no more than 3%). Imports of organic products are increasing, but with a 

reduced price of the products due to the development of this production abroad, which allows to reduce the 

price premium on the national market. The product range is being expanded by the expense of national 

producers. The third stage is the stage of growth of the organic products sector (the total volume in the 

structure of food sales reaches no more than 10%). Volume of sales is growing rapidly due to the coverage 

of more segments, reducing the average price premium to 40-50% and expanding national supply of both 

organic products and additional services which allow to build customer loyalty. By developing cooperation 

with intermediary structures, local producers are expanding the boundaries of the market. 

The fourth stage is the stage of maturity of the organic products sector (the total volume in the structure 

of food sales reaches 15-18%). It is creating conditions of large-scale production, which makes it possible to 

satisfy not only internal needs, but also ensure the export of products. 

The fifth stage is the stage of stagnation of the organic products sector (the total volume in the structure 

of food sales is kept within 12-15%). During this period, there is a revival of integration ties, both with 

suppliers and intermediaries, to save costs on establishing economic ties and strengthen market share of 

companies. In view of the development of the international market it is possible to partner with TNCs 

to ensure a stable level of sales. 

At this stage, when the level of average price premiums is reduced to 5-20%, competition with 

traditional goods intensifies, which requires a revision of enterprise strategies and expansion of product 

groups. 

Based on the described characteristics of each stage, we can develop priority marketing objectives, 

as shown in table 2. 

 
1 PRLog Press Release (2010). Market Report, "Organic Food: Global Industry Guide" 

<http://www.prlog.org/10652447+market+report+organic+food+global+industry+guide+published.html>  

(2022, March, 15). 
2 Шарко, В. В. (2018). Маркетинговий механізм управління в стартегії інноваційного розвитку підприємства. 

Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки, 6 (2), 241-246. (2022, March, 15). 

http://www.prlog.org/10652447+market+report+organic+food+global+industry+guide+published.html
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Table 2 

Implementation of marketing approach to strategic management  

of the organic market based on the interaction  

of marketing concepts 

Life cycle 

stages 
Marketing tasks 

1st stage – creation of normative and legal base on the basis of the carried-out research, 

– development of environmental certification procedures, 

– formation of ecological image of the territories, 

– development of common label of organic products, 

– introduction of a consumer-friendly term to describe environmentally friendly products, 

– activation of public organizations based on the concept of social marketing, 

– popularization of organic production among producers, 

– creation of the system of providing the enterprises of the industry with the results of 

marketing research of Ukrainian and foreign markets, 

– development of ecological educational programs and education of the population through 

mass media both by state bodies, and public organizations. 

2d stage – stimulation of internal production through creation of an interdepartmental group 

for promotion of Ukrainian organic products and definition of priorities in the overall strategy 

of social and economic development of the country, 

– intensification of ecological activity of a number of initiative groups supporting and servicing 

branches of other spheres of agribusiness, 

– expansion of «green» strategies used by companies, 

– creation of the Internet information platform that allows manufacturers to share information, 

– organization of regular specialized exhibitions, conferences, presentations promoting 

the products of national producers in Ukrainian and foreign markets, 

– assistance of the creation of consumer and service cooperatives of marketing type, 

– expanding of the integration with research organizations for joint promotion  

of environmental innovation projects. 

3d stage – creation of the association of producers and its inclusion in the advisory bodies of state power 

(commissions and councils) that form the state policy in the field of developing the market 

for organic products, 

– to develop and implement a simplified procedure of the export of organic products 

on the basis of international norms, 

– formation of marketing activities of public organizations aimed at solving of socially 

significant and environmental problems, 

– development of conditions for the usage of territorial and ethical markings, 

– strengthening of competitive advantages on the basis of introduction of programs of corporate 

social responsibility, 

– strengthening of the partnerships with market participants to ensure the solution of social 

and environmental problems. 

4th stage – creation of a public service responsible for the development of exports of organic products 

(export agency), 

– increasing of the share of Ukrainian products in the national market while supporting a high 

level of competition, 

– regulation of localization of production of foreign companies, 

– entry of a large number of Ukrainian producers on the world market through a single 

promotion based on the usage of tools for environmental advertising, 

– formation of ecological friendliness of production at all stages of a life cycle and solving 

the questions of utilization, 

– increasing the competitive advantages of the products by reducing internal production costs 

and minimizing the usage of resources in marketing activities, 

– development of agro-ecotourism, 

– strengthening of the legislative regulation of advertising. 
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Continuation of table 2 

Life cycle 

stages 
Marketing tasks 

5th stage – increasing of the share of Ukrainian products in the world market, 

– ensuring of the government orders for distribution of products in government agencies, 

– to organize regular programs of specialized exhibitions, conferences, presentations promoting 

products of national producers on Ukrainian and foreign markets, 

– to create specialized PR-agencies in cooperation with public organizations to maintain the 

Ukrainian image of organic products, 

– systematization of environmental information monitoring, 

– development of agro-ecotourism, 

– development of CRM-projects to maintain the environmental activity of agribusiness. 

Source: compiled by the authors on the basis of used scientific sources 

 

Thus, the selected stages of functioning of the organic products sector on the basis of life cycle models 

of goods allow: to determine the priorities of market development at each stage; to highlight the most 

important measures to coordinate the activities of market participants, considering the tools we have 

identified of the different concepts; to form a common program of development of this sector on the basis of 

quantitative and qualitative goals; to identify marketing approaches to the development of state, public and 

self-regulatory institutions that can have a positive impact on market development; to determine the 

mechanisms of economic, social and environmental stimulation of the development of the market of organic 

products; to highlight measures for the formation of the infrastructure of this market. 

All proposed measures should contribute to the achievement of strategic goals and marketing 

objectives, in the development of the organic market based on the usage of market participants in the 

management of different marketing concepts, in general regulation, which allows to provide harmonious and 

effective integration of social, economic and ecological directions of the development of society. 
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МЕТOДOЛOГIЧНI ПIДХOДИ ДO УПРAВЛIННЯ 
ГРOШOВИМИ ПOТOКAМИ НA ПIДПРИЄМCТВI 

The article considers the essence of cash flow analysis as a component of enterprise management 
system. The purpose of the article is to substantiate the main aspects of cash flow management 
of the enterprise. The information base of scientific research was the works of domestic and 
foreign scientists, research of world companies, relevant Internet sources. Structural and systemic 
approaches, methods of synthesis and analysis, comparison and generalization are used to 
achieve this goal. Cash flow analysis allows you to assess the company’s performance in the past, 
present and can be used to plan and forecast cash flows in the future. It is proved that the analysis 
of cash flows is a necessary condition for making effective management decisions, it allows you to 
identify the main trends and patterns of enterprise development. It is noted that the analysis of 
cash flows should be carried out based on the tasks, information base and user needs. The 
importance of cash flow information is revealed, because reliable and objective information is an 
important tool for internal and external users, who can use it to assess the financial condition of 
the company and make certain management decisions. The place of money in the formation of 
working capital as a component in its structure is studied. The results of the analysis of capital 
structure can be judged on the degree of liquidity of current assets. It is determined that the 
formation of cash flows is associated with the state of the enterprise’s calculations. It is proved 
that in order to avoid a deficit or proficit (surplus) of cash, it is necessary to achieve a balance of 
positive and negative cash flows. The results of the study showed that the analysis of cash flows 
of the enterprise allows you to objectively assess the level of efficiency of financial and economic 
management of the enterprise, its ability to function in modern realities. Recommendations for 
improving the efficiency of cash flow management are provided. 
Keywords: capital, cash flow management, cash flow, cash, control, enterprise. 

Пocтaнoвка прoблеми. Розвиток національної економіки призвів до підвищення самостійності 
підприємств у прийнятті управлінських рішень та, як результат, їх юридичної та економічної 
відповідальності за власні показники господарської діяльності. З огляду на це, фінансова сфера 
діяльності підприємств має бути сконцентрована на підвищенні ефективності управління грошовими 
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коштами, дебіторською заборгованістю, станом товарно-матеріальних цінностей, 
платоспроможністю та іншими сферами, що мають відношення до фінансово-господарської 
діяльності підприємства. Відповідно задля реалізації даної мети необхідно здійснювати управління 
грошовими потоками. Адже правильність його здійснення призведе до ефективності господарювання 
за різних умов ринкової економіки, збільшення прибутку, підвищення рентабельності та загалом 
стабільності фінансового стану підприємства. 

Метa cтaтті. Метoю даного дocлiдження є обґрунтування ocнoвних аспектів упрaвлiння 
грошовими пoтoкaми пiдприємcтвa. 

Aнaліз останніх дocліджень і публікaцій. Aктуaльнi прoблеми упрaвлiння грошовими 
пoтoкaми cуб’єктa господарювання виcвiтленo в працях зaрубiжних i укрaїнcьких учених. Зoкремa, 
серед дослідників цiєї теми cлiд видiлити таких як: I. O. Блaнк, М. Д. Бiлик, C. O. Зубкoв,  
К. В. Iзмaйлoв, O. В. Кнейcлер, В. В. Кoвaльoва, М. Я. Кoрoбoв, C. М. Кундрaтa, Л. A. Лaхтioнoв,  
Г. Й. Ocтрoвcька, A. М. Пoддєрьoгiн, C. В.Чoрна, A. Д. Шеремет. Проведене дослідження виявило 
недостатню розробленість теорії й методології управління грошовими потоками. У сучасних умовах 
розробка гнучкого механізму управління процесом контролю за грошовим потоком, його 
регулювання, забезпечує прискорення оборотності активів підприємства та отримання стійкої 
фінансової рівноваги на ринку. 

Виклaд основного мaтеріaлу. Підприємство, під час здійснення своєї діяльності повинне 
володіти грошовими коштами. Так як вони є необхідними для купівлі техніки, виробничих матеріалів, 
оплати праці, будь-яких розрахунків з контрагентами, з бюджетом, з різними видами фінансово-
кредитної системи.  

Грошові кошти є ключовою ланкою та найбільш ліквідною частиною оборотних активів 
підприємства, вони відіграють важливу роль під час операційної діяльності та охоплюють усі види 
розрахункових і касових операцій. 

Грошові кошти взаємопов’язані як із заборгованістю підприємства перед його кредиторами, так і 
з заборгованістю дебіторів перед підприємством. Суть даних взаємозв’язків полягає в можливості 
погашати підприємством свої зобов’язання грошовими коштами, отриманими від погашення 
покупцями зобов’язань перед підприємством. Саме тому, в процесі управління грошовими коштами 
потрібно особливу увагу приділяти їх використанню та формуванню в процесі господарської діяльності, 
так як саме дані показники є основою для формування платоспроможності підприємства.  

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку зазначає, що грошові потоки – це надходження 
і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів1. 

Аналізуючи термінологію, яку пропонують нам провідні вчені-економісти, можна також 
говорити про те, що існує багато способів інтерпретації грошового потоку як економічної складової 
(рис. 1). Тому, за результатами дослідження різних літературних джерел, можна сформулювати 
наступне загальне визначення: грошові кошти, отримані підприємством внаслідок здійснення своєї 
операційної діяльності, називають грошовим потоком. Грошові надходження повинні бути 
постійними і динамічними, тобто грошовий потік має бути безперервним.  

Досліджуючи грошовий потік підприємства, а саме надходження та вибуття грошових коштів 
можна зрозуміти абсолютно всю систему його функціонування. Тому, необхідність більш 
ефективного та сучасного управління на підприємстві грошовими потоками можна визначити такими 
критеріями2 як: 

– потік грошових коштів забезпечує господарську діяльність на усіх її етапах; 
– залежно від того, на скільки синхронізовані між собою в обсязі та часі грошові потоки, 

можна говорити про рівень розвитку та фінансостійкість підприємства; 
– ритмічність операційної діяльності залежить від забезпечення раціонального грошового потоку; 
– ефективність здійснення управління грошовими потоками забезпечується меншою 

потребую підприємства у залученні позикового капіталу; 
– оптимізація грошового потоку призводить до прискорення оборотного капіталу підприємства; 
– дієві методи та способи управління грошовими потоками спричинюють змогу підприємства 

підвищити свою прибутковість та зменшити ризик неплатоспроможності. 

 
1 Міжнародний (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів», 2012  

(Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_019#Text> (2022, квітень, 20). 
2 Виcoчiнa, Л. В. (2021).Теoретичнi зacaди упрaвлiння грошовими aктивaми пiдприємcтвa. Екoнoмiчнa думка, 

23, 347-356. 
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Рис. 1. Основні сутнісні характеристики грошових потоків підприємства 

Джерело: розроблено авторами 

 

Раціональне управління грошовими потоками підприємства є вагомим елементом процесу 

збільшення обігу його капіталу. Отже, прибутковість діяльності підприємства прямо взаємодіє 

із системою управління грошовими потоками.  

Здійснення ефективного управління грошовими потоками передусім ґрунтується на принципах 

інформаційної достовірності, збалансованості, ефективності та ліквідності. 

1. Принцип ефективності може передбачати вкладення власних коштів підприємства, які є 

тимчасово вільними, у фінансові інвестиції. 

2. Збалансованість визначає оптимальний поділ грошових потоків за обсягами, видами, 

часовими інтервалами чи будь-якими необхідними критеріями.  

3. Забезпечення підприємства необхідною, достатньою та вірогідною інформаційною базою, 

при цьому обов’язково користуючись національними та міжнародними нормативами, передбачається 

принципом інформаційної достовірності. 

4. Принцип ліквідності означає змогу підприємства оперативно та швидко перетворювати 

власні активи в грошові кошти, при цьому не понісши великих фінансових втрат. 

Управління грошовими потоками – це динамічний багатоплановий процес, що передбачає сотні 

можливих варіантів фінансово-господарських рішень, які коректуються відповідно до умов, що 

диктує підприємству ринкове середовище. Рішення та заходи з управління грошовими потоками, 

що розроблені та є ефективними для одного підприємства, можуть бути абсолютно недоцільними 

щодо їх реалізації для іншого підприємства. І це природно. Адже саме багатоваріантність рішень 
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та підходів, їх унікальність у кожній конкретній ситуації і повинні бути основою будь-якого 

управлінського процесу. Однак повинен бути сформований своєрідний «кістяк» управління, який 

визначає основні його аспекти. Ним виступає організаційно-економічний механізм управління 

грошовими потоками підприємства, тобто система взаємопов’язаних між собою елементів, яка 

визначає і забезпечує реалізацію комплексу заходів на кожному з етапів управління грошовими 

потоками 1. 

Сам механізм управління грошовими потоками на підприємстві можна назвати моделлю 

конкретних дій заради досягнення поставлених цілей з приводу формування та оптимізації грошових 

коштів, що дасть змогу підприємству отримувати постійний дохід. Тому, на наш погляд, здійснення 

такого механізму доречно поділити на стадії 2 (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Стадії механізму управління грошовими потоками на підприємстві 

Джерело: розроблено авторами 

На початковій – першій стадії, під час здійснення формування процесу управління грошовими 

потоками важливим є поставлення мети задля забезпечення завдань управління грошовими коштами, 

їх запасами на підприємстві та рухом. 

Другим кроком створення механізму управління коштами є узгодженість усіх факторів та 

критеріїв управління за допомогою зіставлення показників, що  

були запланованими та фактично отримані внаслідок здійснення такого процесу управління. 

Наступним кроком буде формування джерел інформації, нормативно-правового забезпечення 

та розробка фінансових методів й важелів, якими буде здійснюватись механізм управління 

грошовими потоками підприємства. 

До останньої стадії такого процесу відноситься створення необхідних ресурсів управління, 

тобто таких джерел, що є впливом на фактори управління різної природи, а саме: фінансової, 

матеріальної, соціальної тощо. 

Водночас, вагомим чинником, який усесторонньо здійснює вплив на управління грошовим 

потоком та його використання є планування. Тобто задля того, щоб підприємства могли чітко 

встановлювати власні цілі, напрямки господарської діяльності, визначаючи стан організації 

у майбутньому. 

На сьогодні, в умовах воєнного стану в Україні, здійснення управління грошовим потоком 

на підприємствах є актуальним та вимагає вдосконалення. 

Економічний дисбаланс економіки, різкі порушення у виробництві та торгівлі, зміна 

конкурентних умов на ринку тощо, все це вимагає покращення процесу стратегічного планування 

та обґрунтованих управлінських рішень підприємствами щодо руху грошових коштів. Тобто, 

 
1 Крушельницька, О. В. (2016). Удосконалення системи управління витратами на підприємствах. Вісник ЖДТУ: 

Економіка, управління та адміністрування, 1(51), 178-182. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2010-1(51)-178-182. 
2 Левченкo, К. В. (2019). Упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми пiдприємcтвa. Екoнoмiкуc, 18, 141-146. 
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на сучасному етапі функціонування підприємствам необхідно швидко виявляти зміни в напрямах 

діяльності, шляхом проведення постійного моніторингу руху грошових коштів і зосереджувати 

ресурси на важливих та пріоритетних для себе цілях. 

Ефективний для підприємства рух грошових коштів залежить від постійного контролю за цим 

процесом та поліпшення методів управління. Основою такого вдосконалення є дослідження стану 

грошових потоків на підприємствах, що перш за все починається з аналізу грошових потоків, 

джерелом інформації для якого є дані фінансової звітності. Відповідно, основними завданнями цього 

аналізу постають розкриття рівня належного та достатнього для підприємства формування грошових 

коштів, ефективність їх застосування, збалансування позитивного та негативного грошових потоків 

за обсягами та в часі.  

Нині, попри складні умови ведення господарської діяльності, попри створенні нових умов і 

вимог, попри зміну законодавства та різних нормативів, все це великою мірою впливає на грошовий 

потік усіх установ та організацій. Але, зважаючи на це, підприємствам необхідно знаходити 

альтернативи задля продовження здійснення своєї діяльності, отримання прибутку та підтримання 

свого грошового потоку.  

У період воєнного стану в країні одним із методологічних підходів управління грошовими 

потоками є їхня оптимізація, тобто створення процесу відбору кращих форм їх організації 

враховуючи всі умови та фактори, що впливають на потік грошей. До завдань такої оптимізації можна 

віднести: 

1) встановлення рівноваги грошового потоку та обсягу виробництва; 

2) встановлення системності грошового потоку у часі; 

3) збільшення вагомої частки грошового потоку. 

Відповідно, основними об’єктами при таких завданнях оптимізації управління та заходами, 

що можна використати при їх організації, виступають: 

1) позитивний чи негативний потік грошових коштів (якщо позитивний, то оптимізацію можна 

провести таким шляхом як: активне створення портфеля фінансових інвестицій, додаткові емісії 

акцій, дострокова виплата довгострокових фінансових кредитів; якщо ж це негативний грошовий 

потік – коригування та зменшення сум постійних витрат, припинення фінансового інвестування 

тощо); 

2) чистий грошовий потік (шляхом зниження сум постійних та змінних витрат; створення 

ефективної цінової політики, що призведе до збільшення рівня прибутковості операційної діяльності) 

тощо. 

Оптимізація грошових потоків є процесом вибору найкращих форм їх організації 

на підприємстві з урахуванням умов та особливостей здійснення господарської діяльності. 

Актуальні проблеми, які виникають під час управління грошовими потоками підприємств 

в умовах кризи, доцільно згрупувати так:  

– відсутність розмежування управління грошовими потоками в розрізі операційної, фінансової 

та інвестиційної діяльності;  

– низькій рівень застосування в процесах управління грошовими потоками сучасних 

інформаційних технологій;  

– недотримання гнучкості планування грошових потоків;  

– відсутність чітко розробленого процесу складання фінансових планів;  

– низька ефективність використання грошових коштів у результаті здійснення підприємством 

зовнішньоекономічної діяльності;  

– недотримання пропорцій розподілу грошових коштів для здійснення підприємством 

реальних та фінансових інвестицій;  

– нераціональне встановлення інтервалів та методів планування 1. 

Виcнoвки. Таким чином, дослідивши дану тему, можна стверджувати, що контроль 

за грошовим потоком – це невід’ємна частина фінансової політики будь-яких підприємств. Оскільки 

від того, як ефективно та якісно здійснено управління грошовими коштами, буде залежати стійкість 

підприємства на економічному ринку, досягнення ним фінансового успіху, можливість розвиватися 

в майбутньому. 

 
1 Сергєєва, О. Р. (2017). Сутність та основні аспекти управління грошовими потоками підприємства. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету, 12 (2), 107-110. 
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Тобто, задля того, щоб підтримувати свою фінансову стійкість, підприємство повинно миттєво 

реагувати на зміни в законодавстві, проводити постійний комплексний аналіз, вміти правильно 

організувати власний рух грошових коштів, здійснювати моніторинг надходжень та витрат, при 

цьому забезпечивши перевищення доходів над витратами, які були понесені під час операційного 

циклу.  

Це спричинить збереженню платоспроможності організацій та створить вдалі умови для їх 

функціонування.  

Подальші дослідження варто спрямувати на розробку концептуальних положень системи 

управління грошовими потоками підприємства та обґрунтування теоретикометодологічних засад 

побудови її організаційно-економічного механізму в умовах мінливого ринкового середовища. 
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FORECASTING THE PROBABILITY  
OF BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE  
ON THE BASIS OF IMPROVING ITS ANALYSIS 

Наталія Коцеруба, кандидат економічних наук, 
Ірина Крупельницька, кандидат економічних наук 
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-
економічного університету, Україна 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА 

ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ  
ЙОГО АНАЛІЗУ  

In a market economy, businesses organize their work in conditions of uncertainty and 
unpredictability. And the world economy, in turn, generates even more risk factors and threats 
that greatly affect the company’s activities. That is, today market conditions require rapid 
adaptation to an unstable environment. That is why business entities need to make significant 
efforts to achieve their goals, ensure and maintain stable operation and sustainable development. 
Those enterprises that are unable to mitigate or adapt to internal and external factors are doomed 
to gradual decline and bankruptcy. 
The growing frequency, modification and scale of the negative manifestation of bankruptcy 
determine the undeniable relevance of this topic, the need for its scientific study and evaluation 
of various aspects, models and methods of predicting the probability of bankruptcy. Given the 
current economic situation in the country, the issue of predicting the bankruptcy of enterprises is 
particularly acute, as the number of bankrupt enterprises is growing. That is why, in order to avoid 
crisis situations in enterprises and to prevent the likelihood of bankruptcy, in modern economics 
there are quite a number of developments related to the analysis and forecasting of potential 
bankruptcy. However, we should not forget about the elements of the economic crisis at the 
macroeconomic level, which are also an important factor for a large number of enterprises. First 
of all, it is massive losses and rather low profitability of production, insufficient level of 
competitiveness, unsatisfactory structure of balance at the level of enterprises of branch, deficit 
of working capital, and also insolvency of the economic entity. All of the above indicates the 
urgency of ensuring the organization of accounting for economic security of the enterprise. This, 
in turn, requires in-depth research to predict the probability of bankruptcy of business entities, 
which should be based on timely diagnosis of the causes of the crisis, as well as the development 
of an effective system for analyzing and combating bankruptcy. 
Keywords: crisis, analysis, bankruptcy, bankruptcy prevention, crisis management. 

Пocтaнoвка прoблеми. На сьогодні кількість підприємств-банкрутів значно зросла, саме це 
змушує науковців працювати над вирішенням ряду питань та проблем, як на загальнодержавному 
рівні, так і окремого підприємства, щодо шляхів вдосконалення та модернізації системи запобігання 
й протидії банкрутства підприємства, що є необхідною умовою його ефективного функціонування.  
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Враховуючи нестабільну економічну ситуацію, зумовлену світовою фінансовою кризою, а 

також нестабільність ринку в Україні та війною, різкі коливання валютних курсів, високі темпи 

інфляції, актуальним для більшості підприємств є вибір ефективної системи управління того чи 

іншого підприємства та покращення його діяльності за рахунок мобілізації фінансових ресурсів. 

Метa cтaтті. Метoю даного дocлiдження є прогнозування ймовірності банкрутства на основі 

здійснення аналізу пiдприємcтвa. 

Aнaліз останніх дocліджень і публікaцій. У зарубіжній практиці дослідженням проблематики 

прогнозування банкрутства підприємства займались такі науковці як: Е. Альтман, Р. Ліс, В. Бівер, 

Ж. Конан, Г. Спрінгейт, М. Гольдер, Г. Тішоу, Р. Таффлер та інші. Що стосується вітчизняних 

науковців, то в Україні дослідженням даного питання в системі антикризового управління займались: 

О.О. Терещенко, О.М. Барановський, Н.С. Артамонова, І.М. Боярко1, Л.Л. Гриценко, П.Т. Саблука, 

С.О. Черкасова, Н.В. Черниченко, Д.В. Ящука та інші. 

Виклaд основного мaтеріaлу. Саме прийняття правильних управлінських рішень є 

найважливішим засобом забезпечення таких умов, які б сприяли виходу підприємства з економічної 

кризи та слугували надійним механізмом соціально-економічних перетворень, що неможливо 

без ефективної процедури прогнозування та запобігання банкрутству підприємства2. 

Система управління процесом забезпечення економічної безпеки входить до загальної системи 

управління підприємством зі зворотним зв’язком (функція координації процесу забезпечення 

економічної безпеки). 

Ймовірність настання банкрутства є кризовим явищем для діяльності підприємства і його 

подолання, тому вимагає застосування спеціальних методів фінансового управління. 

Основні принципи, на яких має базуватись система антикризового управління наведені 

на рисунку 1. 

 

Рис. 1. Основні принципи в системі антикризового управління  

Джерело: розроблено авторами 

 

На думку Гук О.В., попередження банкрутства залежить від своєчасного виявлення загрози 

банкрутства на підприємстві, розробки й упровадження відповідних антикризових заходів, які 

дозволяють подолати кризу, відновити ліквідність та платоспроможність й запобігти процедурі 

банкрутства й ліквідації підприємства3. 

Тобто, можна стверджувати, що ефективність прогнозування фінансового стану суб’єкта 

підприємницької діяльності значною мірою залежить від послідовності здійснення всіх його етапів.  

 
1 Минчинська, І. (2021). Напрямки запобігання банкрутству підприємств у системі державного антикризового 

регулювання економіки України. Економіка та держава, 9, 87-93.  
2 Дубик, В., Врублевська, Л. (2018). Шляхи вдосконалення системи запобігання та протидії банкрутства 

підприємства. Молодий вчений, 11(2), 1115-1119. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/molw_2018_11(2)__146>  

(2022, квітень, 20). 
3 Рясник, Є. (2004). Основи фінансового менеджменту. Київ, 230-238. 
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рання діагностика кризових явищ діяльності підприємства; 

своєчасність реагування на різні кризові явища;

адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози 

його життедіяльності;

мобілізація внутрішнього потенціалу для виходу з кризи;

забезпечення контролю за результатами розроблених заходів
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Основні функції, які можна виділити в системі антикризового управління суб’єктів 

підприємницької діяльності, представлені на рисунку 2. 

 

Рис. 2. Функції прогнозування в системі антикризового управління  

Джерело: розроблено авторами 

 

Також задля удосконалення аналізу та прогнозування ймовірності банкрутства підприємство, 

варто виділяти такі основні групи цілей антикризового управління, які підприємство неодноразово 

має ставити перед собою: 

1) організаційні (стабілізація комунікації між відділами, гнучка організаційна структура 

відповідно до рівня кризи); 

2) маркетингові (запобігання зменшенню кількості замовлень, недопущення зниження якості 

продукції, моніторинг цінової політики на аналогічну продукцію та товари, контроль роботи 

конкурентів);  

3) фінансові (мінімізація наслідків кризи, підвищення платоспроможності та ліквідності 

підприємства, скорочення витрат); 

4) виробничі (зменшення частки браку, ліквідація надлишків запасів, недопущення морального 

зносу обладнання, стимулювання інноваційної активності, ліквідація простоїв виробництва);  

5) кадрові (зниження плинності кадрів, запобігання кризам у робочому колективі 

(психологічним, байдужості до праці)1. 

Проаналізувавши загальний фінансовий стан та здійснивши розрахунок ймовірності його 

банкрутства, можна запропонувати деякі заходи щодо удосконалення аналізу та запобігання його 

можливого банкрутства. 

Проте, перед тим, варто зазначити, що всі методи антикризового управління можна поділити 

на дві групи: тактичні та стратегічні.  

Тактичні методи являють собою санацію та даунсайсинг. Вони, в першу чергу, спрямовані 

на швидке покращення фінансових показників суб’єкта господарювання, так зване подолання кризи. 

Але, іноді їх недостатньо для усунення основної причини настання кризи на підприємстві, а саме 

використання неефективної системи управління. Тому, це потребує заходів більш тривалої дії та часу2. 

 
1 Дубик, В., Врублевська, Л. (2018). Шляхи вдосконалення системи запобігання та протидії банкрутства 

підприємства. Молодий вчений, 11 (2), 1115-1119. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/molw_2018_11(2)__146>  

(2022, квітень, 20). 
2 Коцеруба, Н. В. (2014). Оцінка операційних та фінансових ризиків у торгівлі. Вісник Київського національного 

торговельно-економічного університету: науковий журнал, 3 (95), 123-134 <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ 

irbis_nbuv/cgirbis_64. 2014_3_11.pdf> (2022, травень, 09). 

Функції прогнозування 

в системі антикризового 

управління 

підприємством 

визначення можливих 

цілей і напрямків розвитку 

об'єкта прогнозування

всеохоплююча оцінка різного 
виду наслідків реалізації кожного 

з можливих варіантів розвитку 
об’єктів прогнозу: соціальних, 

економічних, наукових, технічних, 
екологічних

визначення змісту заходів 

щодо забезпечення реалізації 

можливостей та послаблення 

впливу загроз кожного з варіантів 

розвитку подій

ретельна оцінка 

потенційних витрат і 

ресурсів на впровадження 

розроблених заходів



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

26 

Стратегічні методи, порівняно з тактичними, не мають таку швидку дію і результат їх 

використання помітно не одразу, проте саме вони змінюють сутність бізнесу, його 

конкурентоспроможність, інноваційність, інвестиційну привабливість. 

На нашу думку, наразі, усі підприємства України перебувають у кризовому стані, зважаючи на 

теперішні умови ведення бізнесу в умовах війни, тму, варто використати такі шляхи запобігання 

банкрутства, які включали б в себе наступні напрямки, представлені на рис. 3. 

Можна стверджувати, що система прогнозування, попередження та подолання банкрутства, 

складається з трьох основних підсистем, кожна з яких має своє безпосереднє функціональне 

призначення та способи реалізації. 

Підсистема подолання банкрутства являє собою комплекс заходів фінансово-економічного, 

виробничо-технічного, соціального та організаційного характеру, спрямованих на відновлення 

діяльності підприємства, виведення його з кризового стану, зростання його конкурентоспроможності 

та отримання прибутку в кінцевому результаті1. 

 

Рис. 3. Напрямки запобігання банкрутства  

Джерело: розроблено авторами 

 

Таким чином, ми створили систему попередження та напрямки подолання банкрутства 

підприємства, представлену на рис. 4. 

Насамперед, на підприємстві має бути запроваджена система стратегічного управління, яка є 

найважливішим чинником стійкості й розвитку суб’єкта господарювання в умовах постійних змін. 

Ефективність такої стратегії визначається внутрішніми параметрами підприємства, його становищем 

на ринку та в зовнішньому середовищі загалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Гасанов, С., Штангрет, А., Котляревський, Я. (2012). Антикризрове корпоративне управління: теоретичні 

та прикладні аспекти. Київ, 300-310. 
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Рис. 4. Система попередження та економічні напрями  

подолання банкрутства 

Джерело: розроблено авторами 
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рекомендацій 
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Управління підприємством в умовах кризової ситуації зумовлене швидким реагуванням та 

здатністю швидко знайти проблемну зону, яку варто ліквідувати. Саме тому, на підприємстві має бути 

створено спеціальні підрозділи аналітиків, які б давали керівництву підприємства необхідну 

інформацію задля прийняття правильних управлінських рішень1. 

На нашу думку, на підприємствімає має бути налагоджена система передачі інформації, 

розпоряджень керівництва, яка, безпосередньо, впливає на швидкість впровадження відповідних змін 

на підприємстві.  

Має бути вчасно сформований бюджет, а також контроль за плануванням витрат та передачею 

відповідної інформації про управління витратами менеджерам підрозділів, задля зниження загальних 

витрат підприємства.  

Скорочення витрат є важливим елементом у підвищенні ефективності роботи будь якого 

суб’єкта підприємницької діяльності. До основних джерел зниження витрат можна віднести: 

(див. рис. 5.) 

 

Рис. 5. Джерела зниження витрат підприємства 

Джерело: розроблено авторами 

 

На нашу думку, на підприємствах в умовах кризи доцільно визначити ціни нижче, ніж 

в основних конкурентів, але достатньо високі задля отримання прибутку. 

Щоб покращити роботу суб’єкта господарюваня та не допустити його банкрутства необхідно, 

перш за все, підвищити прибутковість підприємства на скоротити збитки. Можна виокремити три 

способи збільшення прибутковості суб’єкта господарювання, а саме: знизити витрати підприємства, 

збільшити обсягів виробництва та реалізації, підвищити ціни. 

Збільшення обсягів виробництва можна досягти шляхом поліпшення якості робіт, збільшення 

асортименту послуг, розширення ринків збуту, проведення ефективної цінової та маркетингової 

політики. Враховуючи проблеми фінансової стійкості в умовах фінансової кризи, що спречинена 

військовими діями, а також необхідність покращення фінансового стану товариств в умовах 

фінансової нестабільності, слід вжити наступні заходи: 

Усунення зовнішніх факторів 

• удосконалення поточного календаря фінансового документа, у якому докладно 

відображається грошовий обіг підприємства;  

• переведення низькооборотних активів до високооборотних; 

 

 
1 Дубик, В., Врублевська, Л. (2018). Шляхи вдосконалення системи запобігання та протидії банкрутства 

підприємства. Молодий вчений, 11(2), 1115-1119. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/molw_2018_11(2)__146>  

(2022, квітень, 20). 

зменшення розміру амортизаційних відрахувань, що припадають на одиницю 

продукції, шляхом продажу застарілого і непридатного до використання обладнання 

та техніки; 

ліквідація непродуктивних витрат за рахунок суворого дотримання виробничих норм, 

скорочення браку при виробництві, зменшення обсягу недоробок;

скорочення адміністративних витрат, шляхом зменшення витрат на утримання 

інженерно-технічного персоналу, приміщень, які фактично не використовуються, 

проте знаходяться на балансі підприємства та ін
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Вживання локальних заходів з поліпшення фінансового стану: 

• забезпечення фінансового становища підприємства в середньостроковій перспективі, яке 

виявляється в стабільному надходженні виручки від реалізації в достатньому рівні ліквідності активів, 

підвищенні рентабельності продукції, тощо; 

• поступове погашення старих боргів, скорочення витрат до мінімально допустимого рівня. 

Створення стабільної фінансової бази:  

• забезпечення стійкого фінансового становища підприємств у довгостроковій перспективі; 

• створення оптимальної структури балансу та фінансових результатів; 

• створення такої фінансової системи підприємства, яка була б стійка до несприятливого 

зовнішнього впливу. 

Насамперед, на підприємстві має бути запроваджена система стратегічного управління, яка є 

найважливішим чинником стійкості й розвитку суб’єкта господарювання в умовах постійних змін. 

Ефективність такої стратегії визначається внутрішніми параметрами підприємства, його становищем 

на ринку та в зовнішньому середовищі загалом. 

Виcнoвки. Таким чином, основним завданням, задля гарантування економічної безпеки на 

підприємстві, залишається накопичення достатньої величини і максимально ефективне використання 

усіх ресурсів, які дозволили б нейтралізувати загрозу банкрутства з боку, як зовнішнього так і 

внутрішнього середовища та гарантувати його безпечне функціонування.  

Найефективнішим є комплексний підхід до формування системи економічної безпеки 

підприємства. А головними напрямками покращення організації обліку управління економічною 

безпекою суб’єкта господарювання повинні бути: створення окремого підрозділу для контролю за 

станом економічної безпеки, розроблення окремого документообігу в частині складання та обробки 

документів, що стосувались би економічної безпеки, окреме відображення на рахунках обліку 

операцій, що безпосередньо пов’язані економічною безпекою суб’єкта господарювання, аналіз 

економічної безпеки в управлінській звітності, постійний контроль за ризиками виникнення 

економічної безпеки підприємства та прогнозування їх розвитку на основі факторного аналізу.  

Адже, як ми знаємо, проблему краще попередити ніж потім ліквідувати, тому на підприємстві 

має бути сформована така система, яка б забезпечувала своєчасну реакцію на появу кризової ситуації 

на підприємстві та не допускала її виникнення в майбутньому.  
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