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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования коммуникационного пространства предприятия как состав-

ляющей стратегической платформы его развития. Проведен обзор концепций, которые составляют методологическую 
базу стратегического управления коммуникациями предприятия. Построена модель коммуникационного пространства, 
выделены и описаны ее основные элементы, а именно: субъекты – внутренние и внешние по отношению к предпри-
ятию, а также инфраструктурные элементы – бизнес-процессы, корпоративная культура, технологии коммуникаций, 
корпоративные стандарты и структура управления.

Ключевые слова: стратегическое управление, коммуникационное пространство, стейкхолдеры, бизнес-процессы, 
концепции.

FORMATION OF THE COMMUNICATION SPACE OF AN ENTERPRISE
Summary. The article is devoted to the question of formation of the communication space of the enterprise as a compo-

nent of the strategic platform of its development. The concepts that are the methodological basis of strategic management of 
enterprise communications are generalized. A model of communication space is allocated and its main elements are described, 
namely actors – internal and external to the enterprise, and infrastructure components – business processes, corporate culture, 
technology, communications, corporate standards and management.

Key words: strategic management, communication space, stakeholders, business processes, concepts.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВАРТОСТІ ІМПОРТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ  
З УРАХУВАННЯМ БАЗИСНИХ УМОВ ПОСТАВКИ INCOTERMS 2010  

ЯК ПЕРЕДУМОВА ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ ЗЕД-КОНТРАКТУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Анотація. У статті досліджено сутність, призначення та види базисних умов поставки Incoterms 2010. Проаналізо-
вано зміст рішень МКАС при ТПП України для виявлення проблемних питань застосування базисів Incoterms у практи-
ці господарювання. Досліджено особливості визначення ціни ЗЕД-контракту на основі врахування термінів Incoterms 
2010 і здійснено моделювання вартості імпортних пропозицій з урахуванням базисних умов поставки Incoterms 2010. 

Ключові слова: Incoterms 2010, ЗЕД-контракт, ціна, імпортні операції, вартість, базисні умови поставки, імпорт.

Вступ та постановка проблеми. Сьогодні представ-
ники з різних країн, які планують здійснити зовнішньо-
торговельну операцію та прописати умови її здійснення 
у контракті, часто можуть зіткнутися з проблемою від-
мінностей у торговельній практиці. У результаті це стає 
причиною непорозумінь, суперечок та позовів до суду, 
а також втрати ресурсів, часу та грошей. Однією з умов 
ефективного здійснення господарської діяльності суб’єкта 
господарювання, у т.ч. зовнішньоекономічної, є дотри-
мання норм національного та міжнародного права та не-
допущення порушення умов укладених ЗЕД-контрактів. 
Така політика суб’єкта господарювання у сфері ЗЕД дасть 
можливість оптимізувати грошові потоки, не допускаючи 

їх відволікання на сплату штрафних санкцій, а також на 
оплату судових витрат. 

У зв’язку з цим доцільним є вивчення практики вирі-
шення спорів у сфері ЗЕД, а також найбільш часто повто-
рюваних порушень умов договорів в частині застосування 
того чи іншого базису Incoterms. Для цього проаналізуємо 
практику вирішення спорів Міжнародним комерційним 
арбітражним судом (далі – МКАС) при ТПП України. 
Більшість справ, розглянутих МКАС при ТПП України 
у 2017 році, як і у попередні роки, пов’язані із договорами 
поставки та міжнародної купівлі-продажу товарів та сто-
суються порушень контрактних зобов’язань з оплати або 
поставки товарів. Значна кількість спорів пов’язана з якіс-
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тю поставленого товару, з надан-
ням послуг, у тому числі банків-
ських. Менше спорів, пов’язаних 
із підрядом, порукою, орендою, 
перевезеннями.

За останні 6 років МКАС при-
йняв до розгляду 3236 справ. За-
галом динаміка кількості справ, 
прийнятих до провадження 
у МКАС при ТПП України у пе-
ріод 2012–2017 рр., зображена на 
рис. 1.

Також важливим є питання 
моделювання та розроблення аль-
тернативних умов ЗЕД-контракту. 
Адже воно має виняткове значен-
ня у договірному процесі, оскіль-
ки виважений та обґрунтований 
підхід до нього може забезпечити 
укладання ЗЕД-контракту, яким 
передбачено імпорт товарів та по-
слуг на оптимальних умовах для його сторін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичним питанням та проблемам застосування базисних 
умов поставки та їх ролі у формуванні ціни зовнішньо-
економічного контракту суб’єкта ЗЕД свої дослідження 
присвятили як українські, так і зарубіжні дослідники: 
Т. Абрамцова [1], Н.М. Грущинська [4], А. Євстігнєєв [6],  
О. Марцінковська [7], Н.Ф. Разумов [9], Я. Рамберг 
(J. Ramberg) [18], А. Саломон (А. Salomon) [19], Є.В. Сот-
ченко [13], У. Шу-Мі (W. Shu-min) [20], Дж. Малфлєт 
(J. Malfliet) [15], Д. Марчінек-Неідер (D. Marciniak-Neider) 
[16], Д. Муррей (D. Murray) [17] та інші. Однак питання 
застосування базисів Incoterms у практиці господарюван-
ня під час моделювання вартості імпортних пропозицій 
є недостатньо дослідженим. 

Метою статті є розроблення теоретичних та практич-
них засад обґрунтування ціни ЗЕД-контракту під час здій-
снення імпортних операцій на основі моделювання вар-
тості імпортних пропозицій з урахуванням базисних умов 
поставки Incoterms 2010.

Результати досліджень. Incoterms 2010 складають-
ся з двох груп, що перераховані нижче в порядку змен-
шення ризику/відповідальності імпортера (правила для 
морського та внутрішнього водного транспорту (FAS, 
FOB, CFR, CIF) та правила для будь-якого режиму або 
способів перевезення (EXW, FCA CPT, CIP, DAT, DAP, 
DDP)). Як зазначає А. Лазар, «метою Інкотермс є надан-
ня міжнародних правил, які інтерпретують найкращі ко-
мерційні умови, що постійно включаються до угод про 
продаж у всьому світі та стали частиною повсякденної 
мови торгівлі» [18].

У контексті тематики цього дослідження особли-
вий інтерес для аналізу становлять рішення у справах, 
пов’язаних із розглядом зовнішньоекономічних спорів 
у частині порушень, передбачених ЗЕД-контрактом ба-
зисних умов поставки Incoterms (рис. 2). Із загальної 
кількості справ, розглянутих МКАС при ТПП України 
в період з 1 січня по 31 грудня 2017 р. (295 справ), біль-
шість – 236 справи – було пов’язано з договорами міжна-
родної купівлі- продажу/поставки товарів, 37 справ – з до-
говорами про надання послуг (в тому числі 2 справи – про 
надання банківських послуг), 7 справ – із договорами 
підряду, 3 справи – з договорами поруки, 3 справи – з до-
говорами позики, інші 9 справ були пов’язані з договора-
ми перевезення, страхування, оренди, гарантії, виставки, 
агентським договором та ін. [5].

Як видно з рис. 2, найбільша кількість спорів вини-
кала за ЗЕД-контрактами з обраними базисами постав-
ки групи D (13 справ (40%) із загальної кількості ана-
лізованих справ); базиси поставки групи F порушено 
в 11 з досліджених справ, що становить 34%; у 7 справах  
(22% досліджуваної сукупності) порушено базисні умови 
поставки групи C; умови поставки групи Е порушували-
ся з найменшою частотою – 2 справи (4% досліджуваної 
сукупності). При цьому найбільш частими порушеннями 
є: відсутність повідомлення покупця про відвантаження 
товарів; не зазначення перевізника і порушення строків 
вивезення поставленого товару зі складу продавця, обу-
мовлених у контракті.

Дотримання норм національного та міжнародного 
права та недопущення порушення умов укладених ЗЕД-
контрактів є однією з умов ефективного здійснення гос-
подарської діяльності суб’єкта господарювання. Така по-
літика дасть можливість оптимізувати грошові потоки, не 
допускаючи їх відволікання на сплату штрафних санкцій, 
а також оплату судових витрат, пов’язаних із порушення-
ми умов ЗЕД-контракту.

Питання моделювання та розроблення альтернативних 
умов ЗЕД-контракту має виняткове значення у договірно-
му процесі, оскільки виважений та обґрунтований підхід 
до нього може забезпечити укладання ЗЕД-контракту, 
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Рис. 1. Динаміка кількості справ, прийнятих до провадження у МКАС  
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яким передбачено імпорт товарів та послуг на оптималь-
них умовах для його сторін [10]. 

Моделювання ціни ЗЕД-контракту є процесом, який 
передбачає низку етапів:

1. Визначення потреби у сировині та матеріалах, а 
також їх ідентифікація відповідно до УКТЗЕД. Для мо-
делювання ціни ЗЕД-контракту товарів, що імпортують-
ся, суб’єкта ЗЕД обрано для дослідження підприємство – 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Смачного». 
Припустимо, що необхідно скалькулювати ціну реалізації 
двох видів готової продукції ТОВ «Смачного» – Аджи-
ки «Кавказька гостра» і Гірчиці «Французька зерниста» 
(табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика продукції,  

що виробляється ТОВ «Смачного»
Показник Продукція 1 Продукція 2

Найменування продукції
Гірчиця 

«Французька 
зерниста»

Аджика 
«Кавказька  

гостра»

Одиниця виміру шт. шт.

Планова кількість одиниць, 
що виготовляється 80 000 32 000

Найменування необхідної 
імпортної сировини

Зерна 
гірчиці білої

Мускатний 
горіх цілий

Одиниці виміру кг кг

Кількість імпортної 
сировини в розрахунку  
на 1 одиницю продукції

0,06 0,012

Обсяг імпортної 
сировини, необхідний для 
виробництва запланованої 
партії готової продукції

4800 384

2. Виявлення найбільших країн-експортерів необхід-
ної сировини та пошук потенційних постачальників. 
Для виявлення найбільших країн-експортерів мускатного 
горіху та зерен гірчиці білої скористаємося даними Атласу 
складності економіки (The Atlas of Economic Complexity) 
[1], на основі використання даних якого можна проаналі-
зувати двосторонню торгівлю близько 200 країн 1000 різ-
ними товарами за період 50 років. На основі аналізу даних 

встановлено, що найбільшими країнами-експортерами 
мускатного горіху за аналізований період були Індонезія, 
Індія та Гватемала, натомість найбільшими країнами-екс-
портерами зерен гірчиці білої – Нідерланди, Німеччина 
та Канада. Також виявлено найбільші фірми-експортери 
необхідної сировини. 

3. Оцінка бізнес-середовища країн реєстрації потен-
ційних контрагентів, що передбачає вивчення даних про 
ставки податків та обов’язкових платежів на імпорт мус-
катного горіху та зерен гірчиці білої у країнах реєстрації 
потенційних постачальників. Для цілей цього досліджен-
ня вивчено зведені дані про тарифи та мита [5] та про 
ставки ПДВ [4] (табл. 2).

4. Побудова альтернативних маршрутів, вибір 
оптимальних із них. Побудова оптимального маршру-
ту та розрахунок вартості доставки здійснюватиметься 
з використанням можливостей глобального агрегатора 
у сфері перевезень з найбільшою мережею незалежних 
агентів у SeaRates [2]. Транспортування зерен гірчиці 
з Нідерландів та Німеччини до України передбачається 
здійснювати автотранспортом. Транспортування зерен 
гірчиці з Канади до України планується здійснювати мор-
ським транспортом. Мускатний горіх з Індонезії до Украї-
ни планується доставляти авіатранспортом. Для доставки 
мускатного горіха з Індії та Гватемали до України обрано 
морський транспорт. 

5. Ведення переговорів з потенційними контраген-
тами. За попередніми домовленостями, досягнутими 
у процесі переговорів, узгоджено відпускну ціну за оди-
ницю доставки на базисі EXW, валюту платежу, вартість 
упаковки всього обсягу поставки, а також базис поставки. 

6. Розрахунок вартості альтернативних імпорт-
них пропозицій потенційних продавців та обґрунту-
вання ціни ЗЕД-контракту. Для моделювання ціни 
ЗЕД-контракту потенційного імпортера на основі запро-
понованих альтернативних базисів поставки Incoterms 
2010 та з урахуванням бізнес-середовища країни його 
реєстрації необхідно кожну із наданих пропозицій пере-
рахувати виходячи із базису DDP, що дасть можливість 
оцінити витрати на повне виконання ЗЕД-контракту за 
кожною з наданих пропозицій та обґрунтувати прийняття 
рішення, оптимального для підприємства (табл. 3).

7. Вибір оптимальної імпортної пропозиції. Отже, 
аналізуючи зазначені у таблиці 3 дані, можна ранжувати 
потенційних постачальників за вигідністю ціни для по-
ставки сировини (рис. 3).

Таблиця 2
Вихідні дані для розрахунку вартості поставки

Вид 
продукції

Необхідний для виробництва 
вид сировини, що імпортується

Н
аз

ва
 

по
ст

ач
ал

ьн
ик

а 

К
ра

їн
а 

ре
єс

тр
ац

ії 
по

ст
ач

ал
ьн

ик
а Ставка податків 

у країні 
контрагента

Ставка 
податків 
в Україні

Назва Од. 
вим.

Обсяг 
поставки

К
од

 У
К

Т
 

ЗЕ
Д Експортне 

мито ПДВ Імпортне 
мито ПДВ

Гірчиця 
«Французька 

зерниста»

Зерна 
гірчиці 
білої

кг 4800

12
07

50
90

00 De boer Нідерланди 15 21 0 20
Dumana Німеччина 17 19 0 20

Alliance Zone Канада 0 10 0 20

Аджика 
«Кавказька 

гостра»

Мускатний 
горіх 
білий

кг 384

09
08

11
00

00 Ingo Gold Індонезія 5 10 5 20
Silverline Індія 30 13 5 20

Malher Гватемала 0 12 5 20
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Здійснене моделювання вартості імпортних пропо-
зицій, запропонованих потенційними контрагентами для 
ТОВ «Смачного» та отримані результати дають підстави 
стверджувати, що найбільш вигідною є пропозиції компа-
ній: Dumana з Німеччини (базис Incoterms 2010 – EXW) 
для імпорту зерен гірчиці білої та Malher з Гватемали (ба-
зис Incoterms 2010 – FOB) для імпорту мускатного горіха 
цілого. Отже, у договірному процесі питання моделюван-
ня вартості альтернативних імпортних пропозицій має 
виняткове значення. Це пов’язано з тим, що виважений 
та обґрунтований підхід до нього може забезпечити укла-
дання ЗЕД-контракту, яким передбачено імпорт товарів 
та послуг на оптимальних умовах для його сторін.

Висновки. На основі проведеного дослідження ба-
зисних умов поставки та порядку їх врахування під час 
моделювання вартості імпортних пропозицій для обґрун-
тування ціни ЗЕД-контракту встановлено таке:

1. Збільшення обсягів міжнародної торгівлі зумовлює 
потребу уніфікації правил її здійснення та вироблення єди-
ної термінології, яка може використовуватися контрагентами 
та однаково тлумачитися. У діяльності суб’єкта ЗЕД виникає 
потреба чітко визначити місце переходу ризику втрати та по-
шкодження товару у зовнішньоторговельній операції, розпо-
ділу витрат на страхування та доставку товару. Дотримання 
норм національного та міжнародного права та недопущення 
порушення умов укладених ЗЕД-контрактів є однією з умов 
ефективного здійснення господарської діяльності суб’єкта 
господарювання. Така політика дасть можливість оптимі-
зувати грошові потоки, не допускаючи їх відволікання на 
сплату штрафних санкцій, а також оплати судових витрат, 
пов’язаних із порушеннями умов ЗЕД-контракту.

2. У договірному процесі питання моделювання та роз-
роблення альтернативних умов ЗЕД-контракту має винят-
кове значення. Це пов’язано з тим, що виважений та об-

Таблиця 3
Розрахунок вартості альтернативних імпортних пропозицій потенційних продавців 

Показник

Зерна гірчиці білої Мускатний горіх цілий
Постачальник/базис Incoterms 2010 Постачальник/базис Incoterms 2010

De boer/  
FCA

Dumana/  
EXW

Alliance 
Zone/ FAS

Ingo Gold 
Patchouli/ 

CIP

Silverline 
Chemicals/ 

DAT

Malher/  
FOB

Обсяг поставки 4800 4800 4800 384 384 384
Запропонована ціна 300 200 500 280 300 250
Вартість поставки 14 400 9600 24 000 10 640 11 400 9500
Експортні митні формальності, у т.ч.:

– експортне мито 2160 1632 0 532 3420 0
– ПДВ 3477,6 2134,08 2400 1117,2 1852,5 1140

Витрати на перевезення всередині країни 
експорту 0 0 6210 1495 1964 900

Плата у терміналі країни постачальника 0 0 0 0 180 0
Плата у порту 0 0 0 0 120 0
Витрати на основне перевезення 8192 6898 0 0 1100 0
Витрати на перевезення всередині України 0 0 482 105 482 482
Плата у терміналі в Україні 0 0 390 0 390 390
Плата у порту 0 0 220 0 220 220
Імпортні митні формальності, у т. ч.:

– імпортне мито 0 0 0 532 570 475
– ПДВ 2880 1920 4800 2234,4 2394 1995

Витрати на страхування 901 828 730 240 579 199
Вартість сировини відповідно  
до запропонованого базису 26373 23012 30622 13406,4 14364 13062

Примітки: сірим кольором заливки виділено витрати, які несе імпортер відповідно до обраного базису поставки

 

Постачальники зерен гірчиці білої Постачальники мускатного горіха цілого

  
 

1 Dumana 23012 
дол.США 

2 De boer 26373 
дол.США 

3 Alliance 
Zone 

30622 
дол.США 

1 Malher 13062 
дол.США 

2 Ingo Gold  
Patchouli 

13406.4 
дол.США  

3 Silverline 
Chemicals 

14364 
дол.США  

Рис. 3. Ранжування потенційних постачальників за вартістю імпортних пропозицій необхідної сировини
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ґрунтований підхід до нього може забезпечити укладання 
ЗЕД-контракту, яким передбачено імпорт товарів та по-
слуг на оптимальних умовах для його сторін. Здійснене 
моделювання вартості імпортних пропозицій, запропо-
нованих потенційними контрагентами для ТОВ «Смач-

ного», дають підстави стверджувати, що найбільш вигід-
ною є пропозиції компаній: Dumana з Німеччини (базис 
Incoterms 2010 – EXW) для імпорту зерен гірчиці білої 
та Malher з Гватемали (базис Incoterms 2010 – FOB) для 
імпорту мускатного горіха цілого.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ИМПОРТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
С УЧЕТОМ БАЗИСНЫХ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ INCOTERMS 2010  

КАК ПРЕДПОСЫЛКА УCТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ ВЭД-КОНТРАКТА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Аннотация. В статье исследована сущность, назначение и виды базисных условий поставки Incoterms 2010.  

Проанализировано содержание решений МКАС при ТПП Украины для выявления проблемных вопросов применения 
базисов Incoterms в хозяйственной практике. Исследованы особенности установления цены ВЭД-контракта на основе 
учета терминов Incoterms 2010 и осуществлено моделирование стоимости импортных предложений с учетом базисных 
условий поставки Incoterms 2010.

Ключевые слова: Incoterms 2010, ВЭД-контракт, цена, импортные операции, стоимость, базисные условия постав-
ки, решения МКАС, импорт.
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MODELING THE COST OF IMPORTED PROPOSALS IN VIEW BASIC CONDITIONS  
OF DELIVERY INCOTERMS 2010 AS A BACKGROUND OF PRICING IN FEA SALE CONTRACT

Summary. The essence, purpose and types of basic conditions of delivery of Incoterms 2010 are analyzed. The content of 
ICA decisions at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry is analyzed. The article analyzes the issues of application 
of Incoterms bases in business practice. The features of the determination of the price of a foreign economic activity contract on 
the basis of the Incoterms 2010 terms are analyzed and the Incoterms 2010 basic delivery conditions are modeled. 

Key words: Incoterms 2010, foreign trade contract, price, import operations, cost, basic delivery terms, ICAC decision, import.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ  
МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглядаються підходи до розроблення маркетингової стратегії підприємства. Наведено умови, 
що сприяли розвитку стратегічного маркетингу. Визначено компоненти маркетингової стратегії та її місце у стратегії 
підприємства. Запропоновано процесну модель формування та реалізації маркетингової стратегії. Визначено якісно-
кількісні показники маркетингової стратегії на основі використання збалансованої системи показників. 

Ключові слова: маркетингова стратегія, маркетинг, збалансована система показників, стратегічне управління, стра-
тегія підприємства.

Постановка проблеми. У сучасних умовах жорсткої 
конкуренції та зростання споживчих очікувань маркетинг 
є ефективним інструментом виживання для будь-якого 
підприємства. Маркетингове мислення забезпечує по-
стійний розвиток підприємства на основі знання законо-
мірностей ринку та методів його регулювання. Сьогодні 
компанії, які прагнуть залишатися лідерами на ринку 
протягом тривалого часу, повинні вирішувати одночасно 
завдання забезпечення випереджаючого зростання та під-
тримки довгострокової стабільності, оперативно врахову-
ючи зміни в ринковому середовищі. Це визначає необхід-
ність стратегічної орієнтації управління підприємством 
на основі проведення якісних маркетингових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маркетин-
гова стратегія досліджувалась багатьма вченими, такими 
як Г. Армстронг, Г.Л. Багієв, Т.С. Бронікова, В. Василенко, 
В.А. Градов, Дж. Дей, Н. Діхтярьов, Б. Карлоф, А.В. Катер-
нюк, В. Кінг, Ф. Котлер, З. Мушко, Б.А. Райзберг, Дж. Ро-
бертс, Дж. Сандерс, М.С. Туровська, А.Г. Чернявский та інші. 
Недостатньо уваги вчених приділено питанням ефективної 
реалізації потенціалу стратегічного маркетингу.

Метою статті є поглиблення теоретико-методичних під-
ходів до формування маркетингової стратегії підприємства.

Результати дослідження. Стратегічна орієнтація мар-
кетингу виникла і швидко розповсюджувалась у світовій 
практиці з кінця 60-х – початку 70-х років XX століття. До 
загальних умов, які сприяли розвитку стратегічного мар-
кетингового планування, належать [1]:

– загальна насиченість і стагнація ринку;
– покращення технічних та організаційних можли-

востей виробництва; 
– збільшення рівня вимог споживачів до якості то-

вару та сервісу;
– орієнтація на скорочення строку амортизації, 

збільшення серійності та скорочення строків упроваджен-
ня товару.

Серед прямих умов розвитку стратегічного маркетин-
гу виокремлюються [2]:

– наростаюча диференціація попиту споживача;
– переорієнтація споживачів на постматеріальні 

цінності;
– зростання рекламних витрат через активізацію 

конкурентів;
– короткострокові й односторонні флуктуації запи-

тів ринку споживацьких товарів, які створюють загрозу 
стабільності становища виробників;

– скорочення чисельності населення (споживачів), 
відчутне для виробників;

– виникнення та постійне існування значного 
структурного безробіття, що негативно позначається на 
рівні попиту;

– зростання концентрації ринкової влади та моно-
полізації торгівлі, що наносить збитки виробнику;

– відчутність міжнародної конкуренції, особливо 
у зв'язку зі зняттям митних бар'єрів і відкриттям нових 
ринків;


