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Бабець І. Г., Руда О. І., Руда І. І. Стратегічні пріоритети зміцнення фінансової безпеки ПАТ «Укртелеком»
У статті проведено оцінку стану фінансової безпеки підприємства телекомунікаційної галузі та проаналізовано її динаміку у 2013–2017 рр. Визна-
чено ключові загрози для діяльності ПАТ «Укртелеком» та їх вплив на зміну інтегрального показника фінансової безпеки підприємства. Розроблено 
прогнозні сценарії зміни показників рентабельності продаж, чистого доходу та чистого прибутку підприємства з урахуванням критеріїв еконо-
мічної безпеки. Обґрунтовано стратегічні пріоритети, цілі та завдання зміцнення фінансової безпеки підприємства. Основними інструментами 
реалізації стратегічних пріоритетів визначено: збільшення прибутковості на основі збереження абонентської бази стаціонарної телефонії та 
зростання частки ринку послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет; оптимізація співвідношення «ціна – якість»; стимулювання збуту 
конвергентних послуг. На основі прогнозних сценаріїв встановлено критеріальні показники досягнення цілей у межах стратегічних пріоритетів.
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Бабец И. Г., Руда О. И., Руда И. И. Стратегические приоритеты  
укрепления финансовой безопасности ПАО «Укртелеком»

В статье проведена оценка уровня финансовой безопасности предпри-
ятия телекоммуникационной отрасли и проанализирована его дина-
мика в 2013–2017 гг. Определены ключевые угрозы деятельности ПАО 
«Укртелеком» и их влияние на изменение интегрального показателя 
финансовой безопасности предприятия. Разработаны прогнозные 
сценарии изменения показателей рентабельности продаж, чистого 
дохода и чистой прибыли предприятия в соответствии с критериями 
экономической безопасности. Обоснованы стратегические приорите-
ты, цели и задачи укрепления финансовой безопасности предприятия. 
Определены основные инструменты реализации стратегических при-
оритетов: увеличение прибыльности на основе сохранения абонент-
ской базы стационарной телефонии и роста доли рынка услуг широ-
кополосного доступа к сети Интернет; оптимизация соотношения 
«цена – качество»; стимулирование сбыта конвергентных услуг. На 
основе прогнозных сценариев установлены критерии достижения це-
лей в рамках стратегических приоритетов.
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The article assesses the level of financial security of enterprise in the telecom-
munication industry and analyzes its dynamics in 2013–2017. The key threats 
to the activity of the PJSC «Ukrtelekom» and their influence on the change of 
the integral index of financial security of the enterprise are defined. Prognos-
tic scenarios of changes in sales profitability, net income and net profit of the 
enterprise are developed in accordance with the criteria of economic security. 
Strategic priorities, goals and objectives of strengthening the financial secu-
rity of the enterprise are substantiated. The basic instruments of realization 
of strategic priorities are defined as follows: increase of profitability on the 
basis of preserving the subscriber base of stationary telephony and growth of 
a share of the broadband Internet access services market; optimization of the 
price-quality ratio; promotion of sales of converged services. On the basis of 
the prognostic scenarios, criteria for achieving goals within strategic priori-
ties have been determined.
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Розвиток конкурентного середовища на ринку 
телекомунікаційних послуг в Україні відбува-
ється в умовах фінансово-економічної кризи, 

насичення ринку мобільного зв’язку та поступового 
вичерпання цінових інструментів збільшення при-
бутку підприємств. Спадна динаміка обсягів надання 
послуг фіксованої телефонії внаслідок зниження по-
питу на цей вид зв’язку формує низку загроз еконо-
мічній безпеці ПАТ «Укртелеком», зокрема її фінан-
совій складовій, через зниження доходів від послуг 
стаціонарних телефонів у 2018 р. (на 5,4% у масовому 
сегменті, а в корпоративному – на 5% [1]). Водночас 
перспективи розвитку підприємства пов’язуються  
з можливостями надання послуг широкосмугового 
доступу до мережі Інтернет, оскільки у 2018 р. доходи 
ПАТ «Укртелеком» від надання інтернет-послуг зрос-
ли на 7,7% [2]. Відповідно, визначення напрямів зміц-
нення фінансової безпеки в межах раціональної та 
економічно обґрунтованої стратегії конкурентоспро-
можності ПАТ «Укртелеком» є важливим завданням 
для посилення ринкових позицій підприємства. 

Економічні, конкурентні, інституціональні ас-
пекти діяльності підприємств телекомунікаційної 
галузі, зокрема й ПАТ «Укртелеком», становлять 
предмет досліджень вітчизняних вчених. У науковій 
літературі висвітлюються проблеми формування еко-
номічної безпеки телекомунікаційних підприємств 
на основі принципів системного підходу [3], обґрун-
товуються основні принципи застосування методу 
нечіткої логіки для оцінки стану економічної безпеки 
телекомунікаційних підприємств [4] і визначаються 
напрями вдосконалення інституціонального середо-
вища їх діяльності як чинника зміцнення економічної 
безпеки [5; 6]. Значна увага науковців приділяється 
вивченню стану та особливостей формування конку-
ренції на телекомунікаційному ринку України [7] та 
розробці напрямів зміцнення конкурентних позицій 
підприємств у сфері телекомунікацій на засадах стра-
тегічного аналізу конкурентоспроможності їх потен-
ціалу [8; 9]. При цьому недостатньо дослідженими 
залишаються проблеми методології оцінки, іденти-
фікації ключових чинників та визначення напрямів 
зміцнення фінансового складника економічної без-
пеки підприємств телекомунікаційної галузі в умовах 
змінного конкурентного середовища.

Метою статті є обґрунтування стратегічних прі-
оритетів підвищення рівня фінансової безпеки ПАТ 
«Укртелеком». Відповідно до мети визначимо такі 
завдання: оцінка стану фінансової безпеки підприєм-
ства та ідентифікація основних чинників її зміцнення; 
розробка прогнозних сценаріїв зміни ключових інди-
каторів фінансової безпеки підприємства; обґрунту-
вання стратегічних цілей, завдань та інструментів по-
кращення стану фінансової безпеки підприємства та 
визначення критеріальних показників їх виконання.

Особливість діяльності ПАТ «Укртелеком» ви-
значається переважанням у структурі його послуг 

фіксованого телефонного зв’язку (понад 70%), який 
поступово втрачає привабливість і зручність для 
споживачів унаслідок поширення мобільного зв’язку 
та розширення спектра інтернет-послуг. Про це свід-
чить зміна ситуації на ринку телекомунікаційних по-
слуг України за останній рік. Так, на тлі загального 
зростання доходів від надання телекомунікаційних 
послуг на 10,5% за І квартал 2018 р. порівняно з ана-
логічним періодом минулого року, доходи від надан-
ня послуг фіксованого телефонного зв’язку склали 
1480 млн грн, що на 7,4% менше, ніж за аналогічний 
період минулого року [10].

Спадна динаміка доходів від надання послуг фік-
сованої телефонії обумовлена зменшенням кількості 
абонентів, зокрема на 5,4% за період з 01.07.2017 р.  
по 01.07.2018 р. Загалом, якщо у 2008–2010 рр. ще від-
бувалося розширення клієнтської мережі фіксовано-
го зв’язку (з 12336,7 тис. до 12346,2 тис. абонентів), 
то починаючи з 2011 р. спостерігається тенденція до 
скорочення абонентської бази в середньому на 4–8% 
за рік [11; 12].

Водночас, попри незначне скорочення кіль-
кості абонентів мобільного зв’язку на 1,5% станом 
на 01.07.2018 р. порівняно з аналогічним періодом 
минулого року, забезпеченість населення мобільним 
зв’язком на 100 жителів у середньому по Україні ста-
новить 130,7, а фіксованим зв’язком – лише 15,9. При 
цьому, за І квартал 2018 р. доходи від надання послуг 
мобільного зв’язку загалом збільшилися порівняно з 
аналогічним періодом минулого року на 10,2% [13].

Стійкою тенденцією до зростання характеризу-
ється ринок інтернет-послуг: у 2008–2018 рр. 
кількість абонентів у середньому за рік збіль-

шувалася на 35%. Найвищі темпи зростання кількості 
абонентів мережі Інтернет спостерігалися у 2016 р.  
і становили 243% порівняно з 2015 р. У 2018 р. (ста-
ном на 1 липня) темпи зростання кількості абонентів 
були дещо нижчими (107% до попереднього року). За 
офіційними даними, доходи від надання інтернет- 
послуг за І квартал 2018 р. склали 2966,3 млн грн, що 
на 15,1% більше, ніж у І кварталі 2017 р. [14].

У структурі послуг ПАТ «Укртелеком» перева-
жають послуги швидкісного фіксованого доступу до 
мережі Інтернет та фіксованої телефонії. Особливос-
ті зазначених видів послуг обумовлюють низку ха-
рактерних тенденцій у розвитку підприємства, впли-
вають на його фінансово-економічний стан і визнача-
ють підходи до управління в кризових умовах. Саме 
тому обґрунтування стратегічних напрямів розвитку 
підприємства повинно базуватися на результатах 
кількісної оцінки рівня фінансової безпеки, яка най-
частіше проводиться з використанням індикативно-
го підходу. Ця методика широко застосовується для 
проведення досліджень на макрорівні та може бути 
використана при оцінці рівня фінансової безпеки під-
приємства за умови її модифікації з урахуванням спе-
цифіки процесів мікрорівня. 
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Індикативний підхід передбачає таку послідов-
ність розрахунків: визначення фактичних значень 
індикаторів (показники платоспроможності, діло-

вої активності, фінансової стійкості та прибутковос-
ті) на основі фінансової звітності підприємства згід-
но з методикою, описаною у працях Г. Козаченко [15],  
Н. Реверчук [16], В. Фаріона [17]; нормування фактич-
них значень індикаторів; визначення інтегрального 
показника та аналіз його динаміки. 

Інтегральний показник економічної безпеки 
підприємства визначають за формулою:

1
,

n
i i

³
I R

=
= λ ⋅∑

                  

(1)

де λі – коефіцієнт, що відображає значущість функці-
онального складника економічної безпеки; Rі – вели-
чина часткового критерію за i-тим функціональним 
складником; n – кількість функціональних складни-
ків економічної безпеки підприємства [18, с. 47].

Як часткові критерії за кожним функціональ-
ним складником доцільно використати нормалізова-
ні значення індикаторів фінансової безпеки підпри-
ємства, отримані як співвідношення фактичного зна-
чення показника до його максимального значення за 
досліджуваний період (для показників-стимуляторів) 
або як відношення мінімального значення показника 
за досліджуваний період до його фактичного зна-
чення (для показників-дестимуляторів). Інтеграль-
ний показник фінансової безпеки ПАТ «Укртелеком» 
(табл. 1) розраховуємо згідно з формулою (1) як суму 

добутків нормалізованих значень індикаторів та від-
повідних вагових коефіцієнтів, розрахованих мето-
дом головних компонент у програмі «Statistica 7.0».

Ґрунтуючись на результатах проведених розра-
хунків (див. табл. 1), можемо припустити, що покра-
щення стану фінансової безпеки ПАТ «Укртелеком»  
у 2017 р. порівняно з попередніми періодами обумов-
лене підвищенням відповідності критеріям безпеки 
таких індикаторів, як: коефіцієнти швидкої та загаль-
ної ліквідності; коефіцієнт фінансової незалежності; 
коефіцієнт маневрування власного капіталу; коефіці-
єнт рентабельності продаж; рентабельність активів.

Для визначення стратегічних пріоритетів зміц-
нення фінансової безпеки підприємства важливим 
є не лише аналіз динаміки інтегрального показника 
та відповідності показників критеріям безпеки, але 
й оцінка впливу загроз на фінансовий стан підпри-
ємства. У зв’язку з цим необхідно оцінювати ступінь 
зміни кожного індикатора відносно його порогового 
значення, що сигналізує про посилення або посла-
блення загроз фінансовій безпеці підприємства. Ви-
значивши ступінь впливу зміни кожного індикатора 
на значення інтегрального показника, можна оцінити 
вплив відповідної загрози на рівень фінансової без-
пеки підприємства. 

Отже, основою обґрунтування стратегічних 
пріоритетів зміцнення фінансової безпеки 
підприємства є визначення ключових показ-

ників, покращення яких є першочерговим завданням, 

Таблиця 1

Нормалізовані значення індикаторів та інтегральний показник фінансової безпеки ПАТ «Укртелеком»  
у 2013–2017 рр.

Індикатор
Рік Вагові  

коефіцієнти2013 2014 2015 2016 2017

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 1,000 0,105 0,316 0,526 0,842 0,030

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,621 0,667 0,970 0,939 1,000 0,095

Коефіцієнт загальної ліквідності 0,662 0,704 1,000 0,958 1,000 0,097

Коефіцієнт оборотності всього капіталу підпри-
ємства 0,890 1,000 0,646 0,598 0,561 0,101

Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,986 1,000 0,922 0,800 0,640 0,072

Термін погашення дебіторської заборгованості 1,000 0,549 0,529 0,492 0,417 0,062

Термін погашення кредиторської заборгованості 1,000 0,417 0,486 0,566 0,334 0,041

Коефіцієнт фінансової незалежності 0,778 0,864 0,951 0,988 1,000 0,086

Коефіцієнт маневрування власного капіталу 0,020 0,100 0,500 0,600 1,000 0,082

Фінансовий важіль (леверидж) 0,580 0,548 0,909 1,000 0,952 0,099

Коефіцієнт рентабельності продаж 0,149 0,312 0,667 0,674 1,000 0,081

Рентабельність активів 0,231 0,597 0,754 0,713 1,000 0,066

Рентабельність продукції (послуг) 0,585 0,736 1,000 0,851 0,926 0,089

Інтегральний показник фінансово-економічної 
безпеки 0,622 0,626 0,788 0,779 0,850 –

Джерело: розраховано авторами за даними [19].
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і виявлення найбільш впливових загроз, для мінімі-
зації або усунення яких розробляють відповідні захо-
ди. З цією метою доцільно застосувати метод аналізу 
чутливості інтегрального показника фінансової без-
пеки до зміни індикаторів.

Методологія дослідження динамічних про-
цесів в економічній системі та визначення 
чутливості параметрів на виході до зміни 

вхідних параметрів системи, обґрунтована Ю. Хара-
зішвілі [20, с. 115], передбачає використання коефі-
цієнта чутливості, що розраховується як вплив від-
хилення незалежної змінної на залежну змінну. Інте-
гральний показник фінансової безпеки підприємства 
(ІФБ) упродовж досліджуваного інтервалу часу є 
функцією від множини індикаторів (хі). Відповідно, 
коефіцієнт чутливості (еластичності) визначаємо за 
формулою:

   
,іФБ

ч
і ФБ

хІК
х І

∆
= ⋅

∆  
(2)

де ∆ІФБ – різниця між фактичним значенням інте-
грального показника фінансової безпеки та значен-
ням цього показника після зміни фактичного значен-
ня індикатора на 1%; ∆хі – величина зміни фактич-
ного значення індикатора; хі – фактичне (початкове) 
значення індикатора; ІФБ – початкове значення інте-
грального показника фінансової безпеки [21, с. 78].

Результати розрахунку коефіцієнта чутливості 
інтегрального показника фінансової безпеки до зміни 
індикаторів дозволили провести ранжування загроз  
і виявити найбільш впливові з них (табл. 2). Інтеграль-
ний показник фінансової безпеки ПАТ «Укртелеком» 

найбільше чутливий до зміни коефіцієнта рентабель-
ності продаж (Кч = 0,181), що обумовлене специфікою 
телекомунікаційних послуг як основного виду діяль-
ності підприємства. Відповідно до отриманих резуль-
татів зменшення рентабельності продаж на 1% призво-
дить до зниження інтегрального показника фінансової 
безпеки підприємства на 0,181% за інших рівних умов.

Інтегральний показник фінансової безпеки до-
сліджуваного підприємства також достатньо чутли-
вий до зниження загальної (Кч = 0,113) та швидкої лік-
відності (Кч = 0,111), що характеризують здатність під-
приємства перетворити свої активи в кошти платежу 
для погашення короткострокових зобов’язань. Відпо-
відно до отриманих результатів, зниження загальної 
ліквідності на 1% призводить до зниження інтеграль-
ного показника на 0,113% за інших рівних умов, а зни-
ження швидкої ліквідності на 1% – на 0,111%.

Зважаючи на найвищу чутливість інтегрального 
показника до зміни коефіцієнта рентабельності 
продаж, розробимо прогнозні сценарії його змі-

ни, які стануть основою визначення стратегічних прі-
оритетів зміцнення фінансової безпеки підприємства. 
З цією метою використаємо екстраполяцію тренда на 
основі інтерполяції функції зміни фактичних значень 
показника рентабельності продаж. Найбільш ймо-
вірним (R2 = 0,95) є поступове зростання коефіцієнта 
рентабельності продаж до 20% у 2019 р. і досягнення 
відповідності критеріям безпеки згідно з оптимістич-
ним сценарієм (рис. 1). З дещо нижчою ймовірністю 
(R2 = 0,90) можна очікувати повільніше зростання 
цього показника (у 2019 р. – 15%, у 2020 р. – 15,8%) та 
розглядати його як песимістичний сценарій. 

Таблиця 2

Ранжування загроз фінансовій безпеці ПАТ «Укртелеком» 

Рангове 
місце Назва загрози Коефіцієнт  

чутливості

1 Зниження рентабельності продаж 0,181

2 Зниження загальної ліквідності 0,113

3 Зниження швидкої ліквідності 0,111

4 Зниження фінансової незалежності 0,101

5 Зниження рентабельності продукції 0,097

6 Зменшення частини власного капіталу в обороті (зниження маневреності власного 
капіталу) 0,096

7 Зниження рентабельності активів 0,077

8 Зниження оборотності всього капіталу підприємства 0,067

9 Зниження оборотності оборотних активів 0,054

10 Збільшення терміну погашення дебіторської заборгованості 0,030

11 Вихід за оптимальні значення абсолютної ліквідності 0,029

12 Збільшення терміну погашення кредиторської заборгованості 0,016

13 Неефективне використання позичених коштів (зниження фінансового левериджу) 0,011

Джерело: розраховано авторами.
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y = –0,0214x2 + 3,0386x – 0,98
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Рис. 1. Динаміка та прогнозні сценарії зміни коефіцієнта рентабельності продаж ПАТ «Укртелеком» у 2013–2020 рр.
Джерело: розраховано і побудовано авторами за даними [19].
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Рис. 2. Динаміка та прогноз зміни кількості абонентів стаціонарного зв’язку ПАТ «Укртелеком» у 2012–2020 рр.
Джерело: побудовано авторами за даними [19].
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Рис. 3. Динаміка та прогноз зміни доходів від місцевого трафіку та абонентської плати  
ПАТ «Укртелеком» у 2012–2020 рр.

Джерело: побудовано авторами за даними [19].
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Коефіцієнт рентабельності продаж безпосеред-
ньо залежить від величини чистого прибутку. Тому 
першочерговим завданням для ПАТ «Укртелеком» є 
збереження абонентської бази стаціонарної телефо-
нії, оскільки підприємство займає 91,5% частки ринку 
послуг фіксованого зв’язку. Проте, в умовах щорічно-
го зменшення кількості абонентів ПАТ «Укртелеком» 
(рис. 2), керівництву доведеться докласти значних фі-
нансових та управлінських зусиль.

Тривала спадна динаміка кількості абонентів 
стаціонарного зв’язку ПАТ «Укртелеком» дозволяє 
зробити висновок, що ця тенденція з дуже високою 
ймовірністю (96%) буде спостерігатися й у наступні 
роки. Згідно з експоненціальною функцією, прогноз-
не значення цього показника становитиме 3,37 млн 
осіб у 2020 р., якщо підприємство не приділятиме 
уваги розвитку сегмента послуг фіксованого зв’язку. 

Отже, першим стратегічним пріоритетом зміц-
нення фінансової безпеки ПАТ «Укртеле-
ком» визначимо стабілізацію попиту на по-

слуги стаціонарного зв’язку. Відповідно, основними 
завданнями в межах цього пріоритету є: активізація 
маркетингових інструментів продажу послуги стаці-
онарної телефонії; удосконалення й оновлення інфра-
структури (телефонні мережі та обладнання); форму-
вання привабливих умов користування стаціонарним 
телефоном.

За умови реалізації зазначених заходів можна 
очікувати з досить високою ймовірністю (87%), проте 
нижчою, ніж згідно з експоненціальним прогнозом, 
скорочення абонентської бази до 4,52 млн осіб у 2020 р.  
(згідно з логарифмічною функцією). При цьому звер-
немо увагу на істотну загрозу фінансовій безпеці ПАТ 
«Укртелеком», яка обумовлена зменшенням доходів 
від місцевого трафіку та абонентської плати внаслі-
док скорочення кількості абонентів стаціонарного 
зв’язку (рис. 3). 

За результатами нашого прогнозу існує висока 
ймовірність (93,8%) подальшого зниження доходів 
підприємства від місцевого трафіку та абонентської 
плати – більше, ніж удвічі зменшиться цей показник у 
2020 р. і становитиме 1198,46 млн грн. З істотно ниж-
чою ймовірністю, яка складає лише 53,6%, можемо 
прогнозувати незначне зменшення цього показника 
у 2020 р. – до 2340,45 млн грн, що на 3,9% менше, по-
рівняно із 2017 р. 

Отже, така прогнозна динаміка доходів ПАТ 
«Укртелеком» від місцевого трафіку та абонентської 
плати, які не включають доходи від міжміського та 
міжнародного телефонного зв’язку, ставить під сум-
нів успішне виконання завдання щодо забезпечення 
щорічного приросту доходів від надання послуг теле-
фонного зв’язку при збереженні сучасної маркетин-
гової та цінової політики компанії. Тобто, без зна-
чних інвестицій у технічну модернізацію обладнання 
та мереж фіксованого телефонного зв’язку, що, своєю 

чергою, дозволить знизити собівартість цієї послуги, 
підприємство й надалі буде втрачати абонентів стаці-
онарної телефонії та доходи від надання цієї послуги, 
оскільки споживачі не витримають постійного підви-
щення тарифів без покращення якості послуг.

Розв’язання проблеми підвищення прибутко-
вості діяльності ПАТ «Укртелеком» також перед-
бачає виконання цілей і завдань, які спрямовані на 
збільшення частки підприємства на ринку інтер-
нет-послуг. Позитивна динаміка цього показника у 
2012–2017 рр. характеризує міцні позиції ПАТ «Укр-
телеком» на ринку послуг надання доступу до мережі 
Інтернет (рис. 4), що дозволяє стверджувати про зна-
чний досвід і здатність керівництва забезпечити реа-
лізацію стратегічних цілей у цьому сегменті послуг та 
покращити показники рентабельності відносно кри-
теріїв економічної безпеки.

 

Таким чином, другий стратегічний пріоритет –  
розвиток мережі широкосмугового доступу до 
Інтернету – передбачає реалізацію таких за-

вдань: розробка привабливих пропозицій підключен-
ня нових абонентів до мережі Інтернет; комбінування 
знижок і акцій, надання додаткових пакетних послуг 
для постійних користувачів; розширення географіч-
них меж надання послуги

Використаємо дані про частку ПАТ «Укрте-
леком» на ринку послуг надання доступу до мережі 
Інтернет, подані в щорічній звітності підприємства,  
і побудуємо прогнозний тренд зміни цього показника 
до 2020 р. Як показано на рис. 4, з високою ймовір-
ністю (78,7%) можна очікувати збільшення ринкової 
частки ПАТ «Укртелеком» до 40,5% у 2020 р. Проте, 
зважаючи на активні дії конкурентів, які успішно роз-
вивають і нарощують кількість споживачів конвер-
гентних послуг («Телебачення + Інтернет від «Воля» 
чи «Мобільний зв’язок + Інтернет від «Київстар»), 
більш реалістичним є прогноз повільнішого зрос-
тання частки ПАТ «Укртелеком» на ринку послуг 
надання доступу до мережі Інтернет. Згідно з ліній-
ною функцією з ймовірністю 76,4% можемо очікувати 
зростання ринкової частки підприємства до 37,5% у 
2020 р. за умови ефективних дій з реалізації відповід-
них стратегічних завдань.

Тобто, висока ймовірність зростання частки 
ринку підприємства в результаті збільшення кіль-
кості користувачів послуги доступу до мережі Інтер-
нет за рахунок покращення технічного забезпечення 
оптичного підключення споживачів та розширення 
географічних меж надання цієї послуги сприятиме  
і зростанню доходів у цьому сегменті. Побудова про-
гнозних трендів зміни доходу від надання послуг до-
ступу до мережі Інтернет дозволяє зробити висновок 
про високу ймовірність (99,5%) істотного зростання 
цього показника у 2020 р. – до 1949,3 млн грн або про 
нижчу ймовірність (82,8%) незначного збільшення – 
до 1755,9 млн грн (рис. 5).
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y = 0,96x + 28,84
R² = 0,7644

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ринкова частка (доступ до 
Інтернет), %

Лінійна (Ринкова частка 
(доступ до Інтернет), %)

Поліноміальна (Ринкова 
частка (доступ до Інтернет), %)

Ринкова 
частка, %

Рік

y = 0,1125x2 + 0,1725x + 29,89
R² = 0,7868

Рис. 4. Динаміка та прогноз зміни ринкової частки ПАТ «Укртелеком» у сегменті надання послуг доступу до мережі 
Інтернет у 2012–2020 рр.

Джерело: побудовано авторами за даними [19].

 

y = 252,53ln(x) + 1201,1
R² = 0,828
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y = –2,5652x3 + 37,741x2 – 60,333x + 1305,3
R² = 0,9947

Рис. 5. Динаміка та прогноз зміни доходу ПАТ «Укртелеком» від надання послуг доступу  
до мережі Інтернет у 2012–2020 рр.

Джерело: побудовано авторами за даними [19].

Враховуючи відносно великі темпи приросту 
доходу від надання послуг доступу до мережі Інтер-
нет (10,8% у 2016 р. порівняно з 2015 р., 5,5% у 2017 р.  
порівняно з 2016 р.), можемо стверджувати про ре-
альність реалізації прогнозного сценарію згідно з 
поліноміальною функцією третього порядку та істот-
ного зростання цього показника – на 11,9% у 2020 р. 
порівняно з 2017 р.

Ґрунтуючись на вищенаведених результатах ана-
лізу і прогнозування основних показників ді-
яльності ПАТ «Укртелеком» та використовую-

чи загальноприйняті підходи до розв’язання проблем 
підвищення рентабельності діяльності суб’єктів гос-

подарювання, окреслимо заходи з усунення загрози 
«зниження рентабельності продаж» досліджуваного 
підприємства: 
 підвищення ефективності управління грошо-

вими потоками (збільшення доходу від одно-
го абонента, зниження дебіторської заборго-
ваності; зниження витрат на собівартість по-
слуг за рахунок ефекту масштабу, припинення 
збиткових послуг); 

 нарощення обсягів реалізації послуг і розши-
рення ринків збуту (ефективна рекламна кам-
панія; удосконалення обладнання та мереж; 
підвищення якості послуг та гнучка цінова 
політика; розширення сегмента високотехно-
логічних послуг («хмарні технології»)); 
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 мобілізація внутрішніх резервів (реструкту-
ризація активів; оптимізація структури та 
складу активів балансу; продаж частини ма-
теріальних активів, які не використовуються 
або не рентабельні; зниження втрат ресурсів).

Застосування перелічених вище інструментів 
для збільшення прибутковості ПАТ «Укртелеком» є 
необхідним для забезпечення подальшого стабільно-
го зростання чистого прибутку підприємства в умо-
вах стійкої спадної тенденції зміни обсягів чистого 
доходу від надання послуг (рис. 6). 

Згідно з песимістичним сценарієи з дещо нижчою 
ймовірністю підприємству вдасться збільшувати чис-
тий прибуток лише на 10% щороку і, відповідно, зна-
чення цього показника складе у 2020 р. 1163,74 млн 
грн. Таким чином, як критерій виконання завдань  
у межах окреслених нами стратегічних пріоритетів 
зміцнення фінансової безпеки ПАТ «Укртелеком» 
визначимо досягнення значення рентабельності про-
даж на рівні 33,4% у 2020 р., розраховане як відношен-
ня прогнозних значень чистого прибутку та чистого 
доходу згідно з найбільш імовірними сценаріями.

y = 119671x + 57394
R² = 0,7296
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Рік

y = 17824x2 – 256465x + 7E+06
R² = 0,8338

y = –4E + 05ln(x) + 7E+06
R² = 0,8796

y = 33405x2 – 114164x + 369175
R² = 0,8508

Рис. 6. Динаміка та прогноз зміни обсягів чистого доходу та чистого прибутку ПАТ «Укртелеком» у 2012–2020 рр.
Джерело: побудовано авторами за даними [19].

На основі побудованих прогнозних сценаріїв 
зміни обсягів чистого доходу від реалізації продукції 
(див. рис. 6) можемо стверджувати, що цілком реаль-
ним є зростання цього показника: ймовірність підви-
щення його значення до 6135,6 млн грн є дещо нижчою 
(83,4%), ніж ймовірність його збільшення (87,9%) до 
6121,1 млн грн. Отже, для підприємства прогноз щодо 
зміни обсягів чистого доходу є оптимістичним, що до-
зволяє очікувати й зростання чистого прибутку. Згід-
но з поліноміальною функцією другого порядку існує 
досить висока ймовірність (85%) збільшення чистого 
прибутку до 2047,5 млн грн у 2020 р. Водночас з ймовір-
ністю 72,9% чистий прибуток може зростати нижчими 
темпами та збільшитися до 1134,4 млн грн у 2020 р.

Враховуючи високу ймовірність оптимістично-
го сценарію, основним критерієм реалізації стратегіч-
них пріоритетів визначимо щорічне зростання чисто-
го прибутку на 30%, що забезпечить зміну цього по-
казника з 864,4 млн грн до 1123,2 млн грн у 2018 р., до 
1499,89 млн грн у 2019 р. і до 2046,8 млн грн у 2020 р.  

ВИСНОВКИ
Стратегічні пріоритети зміцнення фінансової 

безпеки ПАТ «Укртелеком» пов’язані з подальшим 
розвитком основних напрямів діяльності підприєм-
ства: стабілізація попиту на послуги стаціонарного 
зв’язку; розвиток мережі широкосмугового доступу 
до мережі Інтернет. Покращення ринкових позицій 
ПАТ «Укртелеком» у результаті досягнення цілей та 
виконання завдань у межах окреслених стратегічних 
пріоритетів сприятиме підвищенню рівня фінансової 
безпеки підприємства, зокрема за рахунок знижен-
ня найбільш впливових загроз, обумовлених недо-
статнім рівнем рентабельності продаж. Основними 
інструментами реалізації цих пріоритетів визначимо 
збільшення прибутковості на основі збереження або-
нентської бази стаціонарної телефонії та зростання 
частки ринку послуг широкосмугового доступу до 
мережі Інтернет; оптимізацію співвідношення «ціна-
якість»; стимулювання збуту конвергентних послуг; 
зменшення витрат у результаті припинення надання 



190

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
ТР

АН
СП

О
РТ

У 
І З

В’
ЯЗ

КУ

БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2019
www.business-inform.net

збиткових послуг; залучення довгострокових позик 
на фінансування капітальних витрат.

Критеріями реалізації стратегічних пріоритетів 
зміцнення фінансової безпеки ПАТ «Укртелеком» 
є досягнення запланованих на 2020 р. показників: 
сповільнення щорічних темпів скорочення кількості 
абонентів стаціонарного зв’язку до 5% і забезпечення 
абонентської бази на рівні 4,52 млн осіб; збільшення 
частки підприємства на ринку послуг надання досту-
пу до мережі Інтернет до 37,5%; зростання доходів від 
надання інтернет-послуг до 2104,2 млн грн; збільшен-
ня чистого доходу до 6121,1 млн грн та чистого при-
бутку – до 2046,8 млн грн; коефіцієнт рентабельності 
продажів – 33,4%.                    
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