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Гусєва О. Ю., Сукурова Н. М. Вплив етичних компонентів на розвиток корпоративної культури  
телекомунікаційних підприємств

У статті розкрито сутність та особливості розвитку корпоративної культури телекомунікаційних підприємств; досліджено окремі елементи 
корпоративної культури, у т. ч. етичні; узагальнено проблеми її формування, оцінювання та розвитку. Метою статті є дослідження впливу 
етичних компонентів на розвиток корпоративної культури телекомунікаційних підприємств на основі визначення основних етичних компонент 
культури суб’єктів бізнесу. Доведено, що головними етичними компонентами корпоративної культури телекомунікаційного підприємства є: кор-
поративні цінності, етичний кодекс, принципи керівництва, кадрова політика, принципи роботи з персоналом. Визначення впливу цих компонент 
на розвиток корпоративної культури здійснено на основі рейтингової оцінки. Встановлено. що група етичних компонент і, відповідно, критерій 
«етичні норми та принципи управління» є одним із чотирьох критеріїв, за якими оцінюється рівень корпоративної культури підприємства. Розра-
хунок показав, що рівень розвитку етичних норм на телекомунікаційних підприємствах є достатньо високим: відношення значення показника рівня 
розвитку корпоративної культури до еталонного показника коливається в межах 0,71–1. Проведений аналіз етичних компонент великих телеко-
мунікаційних підприємств з розвинутою корпоративною культурою дозволив виявити тенденцію тісного взаємозв’язку між цими двома характе-
ристиками. Також обґрунтовано критерії, які вказують на розвиненість корпоративної культури, та сформовано уявлення про значущість і необ-
хідність подальшого розвитку етичних компонент для успішного довгострокового функціонування підприємств на вітчизняних і світових ринках.
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Guseva O. Yu., Sukurova N. M. Influence of Ethical Components on the Development of Corporate Culture of Telecommunication Enterprises
The article explains the essence and features of the development of corporate culture of telecommunication enterprises; certain elements of corporate culture 
are studied, including ethical; the problems of its formation, evaluation and development are generalized. The article is aimed at researching the influence of 
ethical components on the development of the corporate culture of telecommunication enterprises on the basis of determining the main ethical components 
of the culture of business entities. It is proved that the main ethical components of the corporate culture of the telecommunication enterprise are: corporate 
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values, ethics code, principles of management, personnel policy, principles of work with personnel. Determination of the impact of these components on the 
development of corporate culture was carried out on the basis of rating. It is determined that the group of ethical components and, accordingly, the criterion 
of «ethical norms and principles of management» is one of the four criteria by which the level of the corporate culture of enterprise be evaluated. The carried 
out computation showed that the level of development of ethical norms in telecommunication enterprises is quite high: the ratio of the value of the level of 
development of corporate culture to the reference indicator ranges from 0.71–1. The carried out analysis of ethical components of large telecommunication en-
terprises with a developed corporate culture allowed to identify the tendency of close relationship between these two characteristics. The criteria that indicate 
the development of corporate culture are substantiated and the idea of the significance and necessity of further development of ethical components for the 
successful long-term functioning of enterprises in both the domestic and the world markets are formed.
Keywords: management, corporate culture, ethical components, telecommunication enterprise, digital economy.
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Динамічний розвиток світової економіки, гло-
балізація, інтеграція та трансформація сус-
пільних орієнтирів, загострення конкуренції 

на внутрішньому та зовнішніх ринках потребують від 
підприємств своєчасної ідентифікації потреб зовніш-
нього середовища й оперативної адаптації до них. 
Ситуація ускладнюється стрімким розвитком тех-
нологій, які виступають сьогодні засобом зміни со-
ціальної структури суспільства, його продуктивних 
сил і виробничих відносин. Комп’ютеризація ство-
рює технологічну основу «інформатизації» суспіль-
ства, що підвищує інтелектуальні та творчі здатності 
людини. Зростає роль нематеріальних інтелектуаль-
них ресурсів, якими є інформація, знання, компетен-
ції персоналу та культура підприємства. Відповідно 
змінюється і концепція управління, згідно з якою 
створюються нові форми організаційних структур  
і систем управління підприємствами. Це, своєю чер-
гою, зумовлює появу та формування корпоративної 
культури, яка завдяки здатності створити адаптивну, 
ефективну виробничу систему набуває вирішального 
значення у процесі переходу підприємств на якісно 
новий організаційний рівень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питан-
ня управління корпоративною культурою підприємств, 
зосереджені на вивченні етичних її компонентів, зна-
йшли своє відображення в працях зарубіжних і вітчиз-
няних науковців, таких як: О. В. Балахонова, С. М. Бо- 
няр, О. В. Виноградова, Ф. Гуїяр, Т. Є. Діл, Г. В. Диха,  
Г. А. Дмитренко, О. А. Князєва, Р. І. Куінн, Л. В. Лазо-
ренко, Д. Г. Лук’яненко, Т. Б. Надтонка, А. П. Наливай-
ко, М. С. Римкіна, Р. В. Севастьянов, Л. С. Селіверстова, 
В. Г. Сумцов, Г. Л. Хаєт, З. Є. Шершньова та ін. 

У наукових працях названих авторів розкрито 
сутність та особливості корпоративної культури, до-
сліджено окремі елементи корпоративної культури, 
у т. ч. етичні, узагальнено проблеми її формування, 
оцінювання та розвитку. При цьому відкритим для 

розробки залишається питання впливу етичних ком-
понентів на розвиток корпоративної культури під-
приємств в умовах цифрової економіки. Особливо 
актуальним це питання стає для телекомунікаційних 
підприємств, які є системоутворювальними в про-
цесах цифровізації. Отже, недостатньо висвітленими 
залишаються підходи до розуміння управління кор-
поративною культурою через призму інноваційного 
розвитку телекомунікаційних підприємств в умовах 
цифрової економіки [7; 8; 13].

Етика бізнесу є важливою для успіху будь-якої 
організації. Наразі дана тема є актуальною 
в усьому світі. Очевидно, що і проблем у цій 

сфері є чимало, особливо це стосується необхідності 
вирішення питань порушень етичних норм у бізнес-
середовищі. Таким чином, все вищезазначене вказує 
на актуальність даного питання та обумовлює необ-
хідність його дослідження.

У зв’язку з цим головною метою статті є до-
слідження впливу етичних компонентів на розвиток 
корпоративної культури телекомунікаційних підпри-
ємств на основі визначення основних етичних ком-
понент культури суб’єктів бізнесу. 

Методологічну базу даного дослідження ста-
новлять загальнонаукові та спеціальні методи пізнан-
ня соціальної реальності. 

Інформаційну базу дослідження становлять 
законодавчі та нормативно-правові акти України, 
офіційні публікації Державної служби статистики 
України, Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, між-
народних організацій, дані статистичної, фінансової 
та нефінансової звітності телекомунікаційних під-
приємств, наукові праці вітчизняних і зарубіжних 
учених з проблем дослідження теорії та практики 
управління корпоративною культурою телекомуніка-
ційних підприємств. 
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Процес формування та розвитку корпоратив-
ної культури є довготривалим і достатньо 
трудомістким; він потребує попередньої під-

готовки та ретельного вивчення фахівцями культури 
підприємства, а також висуває такі питання [3]: «Що 
собою являє сьогоднішня корпоративна культура? 
Яка повинна бути ефективна корпоративна культура? 
Що потрібно зробити, щоб корпоративна культура 
стала ефективною?».

Дослідження елементів корпоративної культу-
ри телекомунікаційних підприємств дозволило сфор-
мувати узагальнену схему її складових, притаманних 
саме великим телекомунікаційним підприємствам 
(рис. 1). 

нії в умовах будь-яких майбутніх змін. Таким чином, 
результати оцінки корпоративної культури дозволя-
ють не тільки відобразити особливості наявної на під-
приємстві культури та виявити її слабкі сторони, але 
й морально підготувати персонал до неминучих змін 
і перетворень, а також визначити найбільш придатні 
інструменти та механізми для підвищення ефектив-
ності змін і зниження опору працівників підприєм-
ства, збільшення їх лояльності, підвищення задоволе-
ності працею, трудовим колективом і підприємством 
у цілому, ліквідації конфліктних ситуацій [1; 2]. 

Проведений аналіз найкращих практик у роз-
витку корпоративної культури телекомунікаційних 
підприємств на прикладі досліджуваних підприємств 

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ 
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Місія підприємства – сенс існування /

задоволення потреб споживачів
 

 
 

Етичний кодекс корпоративної
культури / сукупність принципів,

стандартів, правил і норм
корпоративної поведінки

 
 

Власна історія / Історія формування
та розвитку підприємства

Візія підприємства (стратегічне
бачення) – план діяльності

на довготермінову перспективу

 
 

 

Корпоративні цінності  
 

Бренд

 
 

Принципи керівництва

 
 

Організаційна спрямованість 
 

Принципи розвитку персоналу
 

Кадрова політика  
 

Корпоративна освіта

 
 

Фірмовий стиль
 

 

Корпоративні видання

 
 

Загальнокорпоративна політика

 
 

Корпоративна соціальна
відповідальність

 
 

Корпоративні заходи / 
традиції, події, свята 

 
 

Реалізація національних програм

 

Корпоративне управління

 
 

Рис. 1. Узагальнена схема елементів корпоративної культури телекомунікаційного підприємства

Оцінку корпоративної культури проводять, го-
ловним чином, з метою розпізнавання в уже наявній 
корпоративній культурі підприємства слабких і силь-
них сторін, що неминуче впливають на її успішність 
і конкурентоспроможність. Після ідентифікації озна-
чених вище елементів культури здійснюється моніто-
ринг їх розвитку, у т. ч. досліджується група етичних 
компонент. Ініціатором моніторингу, як правило, ви-
ступає керівник або служба управління персоналом. 
Головною метою оцінки корпоративної культури під-
приємства є отримання додаткової інформації для 
прийняття діяльності у сфері поточних і стратегічних 
завдань бізнесу, для прогнозування стійкості компа-

ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та АТ «Укрте-
леком» дозволив визначити головні критерії, за яки-
ми проводилася оцінка: 
 місія, стратегія, історія, корпоративні цінності; 
 наявність фірмового стилю; 
 принципи керівництва, кадрова політика; 
 наявність корпоративного сайту та корпора-

тивних видань; 
 робота з персоналом; 
 корпоративна політика, корпоративне управ-

ління, корпоративна соціальна відповідаль-
ність, реалізація національних програм [5–7].
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Так, корпоративна культура АТ «Укртелеком» –  
це система професійних i морально-етичних 
цiнностей, якi сприяють об’єд нанню спів-

робітників в єдину команду та створюють умови 
для динамiчного розвитку підприємства. Система 
професiйних i морально-етичних цiнностей АТ «Укр-
телеком» сформульована у: мiсiї; базових принципах; 
стандартах поведiнки працiвникiв; правах та обо-
в’язках працiвникiв; корпоративних правилах дiлового 
спiлкування тощо. Аналіз показав, що голов ними 
етичними компонентами корпоративної культури 
телекомунікаційного підприємства є: корпоратив-
ні цінності, етичний кодекс, принципи керівництва, 
кадрова політика, принципи роботи з персоналом. 
Характеристику означених етичних компонентів кор-
поративної культури (КК) АТ «Укртелеком» система-
тизовано в табл. 1.

Щодо ПрАТ «Київстар», то головні етичні еле-
менти корпоративної культури визначено та сис-
тематизовано в табл. 2, де зазначено саме ті етичні 
компоненти, які відіграють найважливішу роль у 
створенні цінностей корпоративної культури ПрАТ 
«Київстар», що формує її конкурентні переваги. 

Характеристика основних етичних компонентів 
корпоративної культури та визначення переважаю-
чого типу культури ПрАТ «Водафон» Україна» наве-
дено в табл. 3. 

Очевидно, що всі проаналізовані підприємства 
мають високий рівень корпоративної культури та, 
зокрема, розвинуті етичні складові, які, проте, є ін-
дивідуальними для кожного підприємства. Можна 
зробити відповідний висновок, що підприємства, які 
приділяють увагу розвитку корпоративної культури, 
переважно є успішними лідерами галузі, а також що 
існування успішного підприємства без високорозви-
неної корпоративної культури неможливе. 

Роль корпоративної культури в механізмі управ-
ління підприємством проявляється через сис-
тему всіх її складників і параметрів: функцій, 

елементів, типів, потенціалу тощо, що стає предме-
том подальшого дослідження корпоративної культу-
ри підприємства. 

Графічну декомпозицію рівня розвитку кор-
поративних культур досліджуваних підприємств у 
розрізі кожного критерію зображено на рис. 2. Як ба-
чимо, критерії згруповано в чотири напрями, одним 
з яких є етичні норми та принципи управління під-
приємством. Значення рейтингової оцінки рівня кор-
поративної культури для кожного підприємства (Kj) 
запропоновано визначати за формулами:

;
max

ij
ij

ij

y
x

a
=

                          

(1)

Таблиця 1 

Етичні компоненти корпоративної культури АТ «Укртелеком» 

Назва елемента КК Зміст, сутність, характеристики елемента (компонента) КК

Корпоративні цінності

Клієнтоорієнтованість – потреби клієнтів, партнерів, колег.  
Результативність – орієнтованість на високий результат.  
Активність – рухатись вперед і надихати інших.  
Щирість – бути чесними, порядними, відповідальними.  
Ентузіазм – розвиватись і допомагати в цьому іншим

Етичний кодекс / принципи, 
стандарти, правила та норми 
корпоративної поведінки 

Інноваційно і творчо підходити до роботи, якісно та відповідально виконувати посадо-
ві обов’язки; працювати в команді; створювати атмосферу довіри, розуміння, взаємо-
допомоги, готовності до конструктивного спілкування, спрямованого на позитивний 
результат; поважати інтереси споживачів

Принципи керівництва

Принцип однакових можливостей для всіх категорій персоналу; етика ділового спіл-
кування на всіх рівнях; командний стиль роботи; колегіальні визначення стратегічних 
цілей; делегування повноважень; стимулювання та мотивація персоналу; авторитет 
компетентності; вимогливість до підлеглих; раціональне використання ресурсів; ефек-
тивне використання робочого часу

Кадрова політика
Відкритість, прозорість для потенційних працівників будь-якого рівня; готовність при-
йняти фахівця з відповідною кваліфікацію без досвіду; роботу можна почати як з низь-
кої посади, так і з найвищої

Принципи роботи  
з персоналом

Правдивість і довіра як основа побудови корпоративних відносин; визнання кожного 
працівника поважним членом команди; розвиток професіоналізму та компетентності; 
створення безпеки та комфорту на робочому місці; застосування сучасних методів 
управління персоналом; своєчасне попередження конфліктів

Корпоративна культура /  
Тип корпоративної культури

Товариство створює корпоративну культуру, орієнтовану на споживача та спрямовану 
на прибутковість, рентабельність діяльності та забезпечення стабільних позицій  
на ринку телекомунікаційних послуг

Джерело: складено за [4; 11; 12].
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Таблиця 2

Етичні компоненти корпоративної культури ПрАТ «Київстар 

Назва елемента КК Зміст, сутність, характеристика елемента (компонента) КК

Корпоративні цінності Ключова ідея Великої Турботи про клієнтів, в основі якої три цінності:  
Просто, Інноваційно, Краще 

Етичний кодекс

Працівники Групи VEON завжди повинні діяти шанобливо, етично та чесно. 
Кодекс корпоративної поведінки ПрАТ «Київстар» визначає основи, принципи  
та стандарти в ключових сферах, акцентуючи нетерпиме ставлення до хабарництва 
та корупції 

Принципи керівництва
Етика ділового спілкування на всіх рівнях, командний стиль роботи; раціональне 
й ефективне використання ресурсів і робочого часу; стимулювання та мотивація 
персоналу

Принципи роботи з персоналом
Створення середовища взаємної поваги, довіри, співпраці, відкритого спілкування, 
поваги до прав і гідності кожного; сприйняття відмінностей в культурі особистостей 
як однієї з конкурентних переваг

Кадрова політика

Залучення найкращих фахівців, їх соціальна захищеність, комфортна мотивуюча 
робоча атмосфера в колективі; оцінка ефективності діяльності працівників, система 
безперервного заохочення та просування співробітників, забезпечення високого 
рівня заробітних плат і робочих місць, що відповідають нормам українського за-
конодавства про охорону праці; система додаткових стимулів і соціальних гарантій; 
можливість професійного та кар’єрного зростання (конкурс «Співробітник року»)

Тип корпоративної культури
Корпоративна культура орієнтована на виконання стратегічних завдань і на реа-
лізацію проєктів. Ця культура ефективна в тих випадках, коли ситуативні вимоги 
ринку є визначальними в діяльності компанії

Джерело: складено за [6; 10; 12].

Таблиця 3

Головні елементи та цінності корпоративної культури ПрАТ «Водафон Україна» 

Назва елемента КК Зміст, сутність, характеристика елемента (компонента) КК

Корпоративні цінності
Амбіційність, швидкість (діяльність на випередження та передбачення очікувань 
клієнтів); простота, зрозумілі й ефективні рішення для найскладніших проблем; до-
віра та відкритість; причетність (відповідальність за результати спільної роботи)

Етичний кодекс Принцип «Вчиняй правильно» означає завжди діяти чесно та відкрито, щоб зміцни-
ти довіру клієнтів, колег, бізнес-партнерів і суспільства 

Принципи керівництва Створення інклюзивного середовища, де кожний співробітник, клієнт чи діловий 
партнер почуватиметься шанованим і цінним

Кадрова політика Дотримання бізнес-принципів, розуміння посадових обов’язків, професіоналізм; 
справедливість, виявлення поваги до оточуючих, запобігання психологічному тиску 

Принципи роботи з персоналом
Принципи взаємоповаги, дотримання прав людини, рівності можливостей для всіх 
співробітників; конкурентного рівня оплати праці, системи винагород, компенсацій 
і пільг

Корпоративна культура /  
Тип корпоративної культури

Простота, довіра, амбіційність, причетність і швидкість – ціннісний код корпора-
тивної культури ПрАТ «Водафон Україна», який відображає внутрішні та зовнішні 
взаємодії підприємства. Стратегія управління корпоративною культурою будується 
на основі постійного аналізу поточних бізнес-процесів, ступеня їх відповідності 
корпоративним цінностям, принципам корпоративної політики, етичного Кодексу 
та соціально-відповідального бізнесу. Підприємство формує таку корпоративну 
культуру, де кожний може відчувати себе самим собою, вірить у сімейні цінності, 
підтримує здоровий спосіб життя, розвивається професійно, інтелектуально й 
емоційно, спілкується з колегами, взаємодіє в бізнесі та поза ним завдяки корпора-
тивній соціальній мережі ПРОСТІР, яка поєднує в собі функціональність Інтранета, 
соціальних мереж та інструменти проєктного менеджменту. Тому життя у стилі 
Vodafone не обмежується бізнесом – це інклюзивна інтегративна корпоративна 
культура соціального підприємництва, благодійності та волонтерства, яка прояв-
ляється у проєкті «Місто добрих справ», традиційних клубних зустрічах «Wellness 
Guide», «Family Club» тощо

Джерело: складено за [5; 7; 9].
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(1 ) (1 ) (1 ) (1 ),j aim j dem j int j inf jK x x x x= − + − + − + −

 (2)

де    xij – відношення значень і-го показника рівня 
розвитку корпоративної культури (РРКК) j-го під-
приємства до показників еталонного підприємства; 

max aij – значення i-го показника РРКК еталон-
ного j-го підприємства; 

yij  – значення i-го показника РРКК j-го підпри-
ємства; 

xaim j – значення показника усвідомлення пра-
цівниками загальних цілей j-го підприємства та при-
хильність їм; 

xdem j  – значення показника розвитку етичних 
норм управління j-го підприємства; 

xint j – значення показників внутрішньої інтегра-
ції j-го підприємства; 

xinf j  – значення показників прозорості інфор-
маційних потоків j-го підприємства.

Таким чином, значення корпоративного рей-
тингу за рівнем розвитку культури дозволяє 
провести комплексну оцінку різних аспектів 

корпоративної культури, що склалася на підприєм-
стві; дати уявлення про сильні та слабкі сторони кор-
поративної культури; визначити ступінь відповіднос-
ті рівня розвитку корпоративної культури передовим 
стандартам, сформованим у галузі на даний момент 
часу, що може бути використано підприємством як 

орієнтир для вдосконалення діяльності з формування 
й управління корпоративною культурою. Як бачимо, 
рівень розвитку етичних норм на досліджуваних під-
приємствах є достатньо високим: відношення значен-
ня показника рівня розвитку корпоративної культури 
до еталонного показника коливається в межах 0,71–1. 

Отже, вплив етичних компонент на розви-
ток корпоративної культури сучасних підприємств 
є дуже високим і проявляється через систему всіх її 
складників та параметрів: функцій, елементів, типів, 
потенціалу тощо, що стає предметом подальшого до-
слідження корпоративної культури. 

Cучасна корпоративна етика допомагає ком-
панії бути більш ефективною в досягненні своїх ре-
зультатів, а працівникам – впевненими в рівних мож-
ливостях для самореалізації, що зрештою повинно 
впливати як на мотивацію, так і на продуктивність 
праці. У зв’язку з цим необхідно вживати комплек-
сні заходи з розробки механізмів, за допомогою яких 
можна звести до мінімуму ризик залучення компанії 
в процеси, які можуть обернутися для неї не тільки 
фінансовими втратами, але і втратою довіри з боку 
стейкхолдерів (суспільства, держави, інвесторів, 
партнерів, акціонерів, клієнтів).

ВИСНОВКИ
Ведення сучасного бізнесу тісно пов’язане з 

етичними аспектами. Виділення етичних компонент 
у корпоративній культурі телекомунікаційних під-

Відкритість
 і прозорість 

інформації

Етичні норми 
та принципи
управління

Усвідомлення працівниквами 
загальних цілей  і прихильність ним

Внутрішня 
інтеграція

ПрАТ «ВФ Україна»
ПрАТ «Датагруп»

АТ «Укртелеком»
ТОВ «Воля»

ПрАТ «Київстар»
ТОВ «Сіріус-ВП»

ТОВ «Радіо Нетворк»

Рис. 2. Рейтингова оцінка підприємств за рівнем розвитку корпоративної культури
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приємств, їх ідентифікація та визначення впливу на 
розвиток корпоративної культури є найважливішим 
завданням в управлінні бізнесом. Аналіз показав, 
що головними етичними компонентами корпора-
тивної культури телекомунікаційного підприємства 
є: корпоративні цінності, етичний кодекс, принципи 
керівництва, кадрова політика, принципи роботи з 
персоналом. Визначення впливу цих компонент на 
розвиток корпоративної культури здійснено на осно-
ві рейтингової оцінки рівня розвитку корпоративної 
культури. Встановлено. що група етичних компонент 
і, відповідно, критерій «етичні норми та принципи 
управління» є одним із чотирьох критеріїв, за яки-
ми оцінюється рівень корпоративної культури під-
приємства. Розрахунок показав, що рівень розвитку 
етичних норм на телекомунікаційних підприємствах 
є достатньо високим: відношення значення показ-
ника рівня розвитку корпоративної культури до ета-
лонного показника коливається в межах 0,71–1. Ви-
переджує ці значення тільки критерій «усвідомлення 
працівниками загальних цілей і прихильність ним».

Таким чином, проведений аналіз етичних ком-
понент великих телекомунікаційних підпри-
ємств з розвинутою корпоративною культу-

рою дозволив виявити тенденцію тісного взаємо-
зв’язку між цими двома характеристиками. Також 
обґрунтовано критерії, які вказують на розвиненість 
корпоративної культури та сформовано уявлення 
про значущість і необхідність подальшого розвитку 
етичних компонент для успішного довгострокового 
функціонування підприємств на вітчизняному та сві-
товому ринках.                    
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Косар О. В. Теоретико-концептуальний базис управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств 
ресторанного бізнесу

Метою статті є формування й обґрунтування теоретико-концептуального базису управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств 
за запропонованими елементами з можливістю визначення параметричних характеристик та їх імплементації у практичну діяльність під-
приємств, у тому числі – ресторанного бізнесу. У результаті здійснених ґрунтовних досліджень праць вітчизняних і зарубіжних науковців щодо 
теоретико-методологічних засад формування та розвитку управління маркетинговою діяльністю визначено суб’єкт, об’єкт і основні завдання 
для мережі підприємств. Визначені завдання запропоновано розділити на три блоки, в кожному з яких виокремлено ключові аспекти, які мере-
жа підприємств має врахувати при здійсненні управління маркетинговою діяльністю. Розроблено теоретико-концептуальний базис управління 
маркетинговою діяльністю мережі підприємств, у тому числі – ресторанного бізнесу, який посилить фундаментальні основи маркетингу як 
науки та підвищить адаптивність реалізації управління маркетинговою діяльністю підприємств до сучасних умов їх функціонування на ринку. 
У результаті сформованого теоретико-концептуального базису визначено параметри здійснення управління маркетинговою діяльністю для 
мережі підприємств, які можуть бути імплементовані в діяльність підприємств більшості сфер і видів економічної діяльності, у тому числі –  
закладів ресторанного бізнесу. Подальші наукові дослідження будуть присвячені формуванню структурованих методологічних засад підвищення 
ефективності системи управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств ресторанного бізнесу.
Ключові слова: управління маркетинговою діяльністю, теоретико-концептуальний базис, мережі підприємств, ресторанний бізнес, цифровіза-
ція бізнес-процесів, пандемія COVID-19.
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Kosar O. V. The Theoretical and Conceptual Basis for Managing the Marketing Activities of a Network of Restaurant Business Enterprises
The article is aimed at forming and substantiating the theoretical and conceptual basis for managing the marketing activities of a network of enterprises according 
to the proposed elements with the possibility of determining parametric characterizations and their implementation in the practical activities of enterprises, includ-
ing restaurant business establishments. As a result of thorough research of works of domestic and foreign scholars on the theoretical and methodological principles 
of formation and development of management of marketing activity, the subject, object and main tasks for the network of enterprises are determined. The defined 
tasks are proposed to be divided into three blocks, for each of them are distinguished key aspects that the network of enterprises should take into account when 
managing marketing activities. The theoretical and conceptual basis for managing the marketing activities of a network of enterprises, including restaurant busi-
ness establishments, is developed, which will strengthen the fundamental foundations of marketing as a science and increase the adaptability of the implementa-
tion of management of marketing activities of enterprises to the current conditions of their functioning in the market. As a result of the formed theoretical and 
conceptual basis, the parameters of marketing management for a network of enterprises that can be implemented in the activities of enterprises of most spheres 
and types of economic activity, including restaurant business establishments, are determined. Further scientific researches will be concerned with the formation of 
structured methodological principles for improving the efficiency of the management system of marketing activities of the restaurant business network.
Keywords: management of marketing activity, theoretical and conceptual basis, networks of enterprises, restaurant business, digitalization of business pro-
cesses, COVID-19 pandemic.
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