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Ольховая І.О. Організаційно-інформаційне забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Державний університет телекомунікацій. ‒ Київ, 2019. 

Визначено доцільність удосконалення наукових підходів до систематизації 

складових організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств. Встановлено, що кожна з основних складових 

має свої елементи та чинники, ключовими з яких є: для організаційної структури - 

вся ієрархія підприємства, починаючи з вищого керівництва і закінчуючи 

виконавцями; для інформаційної складової – інформаційні ресурси, інформаційні 

системи, інформаційні технології та технічне обладнання; для організаційної 

культури – корпоративна культура, соціальна відповідальність, зовнішня 

атрибутика та поведінка підприємства на ринку. 

Обґрунтовано особливості організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств, однією з яких є встановлення 

зворотного зв’язку «підлеглий-керівник», «споживач-підприємство». 

Використання таких підходів дасть можливість комплексно підійти до 

організаційно-інформаційного забезпечення управління підприємств на основі 

чого визначити стратегічні напрями діяльності телекомунікаційних підприємств з 

метою досягнення максимального рівня їх розвитку. 

Ключовими сегментами на ринку телекомунікаційних послуг залишаються 

мобільний, телефонний фіксований та комп’ютерний зв’язок, спільна частка яких 

у загальних доходах від надання телекомунікаційних послуг за останні роки 

коливається в межах 96,8 %. Виявлені панівні тенденції в діяльності підприємств 

зв’язку за останні роки: зростання їх доходів, збільшення кількості абонентів 

рухомого (мобільного) зв’язку, інтеграція підприємств зв’язку та зміна бренду 

через об’єднання їх зі світовими підприємствами, розширення технічних та 
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технологічних можливостей і поступовий перехід на технології 4G та 5G. 

Зроблено експертну оцінку в результаті якої з’ясовано, що підприємства 

формують власний внутрішній інформаційний простір, в якому циркулюють 

інформаційні потоки. Характерною ознакою інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств є різнорідність інформаційних 

потоків, а об’єднання інформаційних систем. Такий стан системи інформаційного 

забезпечення ускладнює управління інформаційним забезпеченням діяльності 

підприємств і потребує його модернізації. 

  Інформація є вирішальним чинником організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, який у випадку 

повноти, достовірності та своєчасності, забезпечує високий рівень ефективності 

підприємства. Відповідно до цього запропоновано методику оптимізації 

інформації та інформаційного забезпечення. Розроблена модель містить кількісну 

оцінку інформаційного забезпечення з використанням обмежень за його 

складовими, що дає можливість всебічно підійти до оцінки повноти і своєчасності 

надходження інформації. Модель побудована відповідно до організаційної 

структури підприємства. Практичне застосування даної методології здійснено для 

підприємств мобільного зв’язку. Це дає можливість даним підприємствам 

розробити відповідні заходи щодо розширення діапазону своїх альтернатив 

організаційно-інформаційного забезпечення управління. 

Здійснено формування стратегії розвитку організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, що ґрунтується на 

принципах, які окреслюють фундаментальні характеристики організаційно-

інформаційного забезпечення управління у контексті специфіки діяльності 

телекомунікаційних підприємств та розкривають його як складну комплексну 

діалектично-суперечливу конструкцію.  

Організаційно-інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств має суттєві недоліки, які полягають у недосконалості організаційної 

структури управління, перевантаженні каналів надходження та передачі 

інформації неефективній інформаційній інфраструктурі.  

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Основним напрямом модернізації організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємствє зменшення 

структурних ланок управління підприємства з метою підвищення швидкості та 

ефективності надходження інформації, її обробки, передачі та використання. 

Такий підхід до організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств сприятиме підвищенню рівня його ефективності. 

Розроблені рекомендації щодо модернізації організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств можуть позитивно 

вплинути і на процес формування стратегії його розвитку, що  підтверджує їх 

універсальність та обґрунтованість. 

Ключові слова: телекомунікаційне підприємство, управління, 

організаційно-інформаційне забезпечення, управлінське рішення, інформаційний 

потік, структурна ланка, стратегія розвитку, оптимізація, інформаційний простір, 

модернізація підприємства. 

 

SUMMARY 

 

I. Olkhovaia Organization and information support of telecommunication 

companies management. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Candidate of Economic Sciences thesis in specialty 08.00.04 “Economics and 

Management of Enterprises (by economic activities)”. – State University of 

Telecommunications. – Kyiv, 2019. 

The rational for improving scientific approaches to systematizing components of 

organization and information support of telecommunication companies management has 

been defined. It has been established that each of the main components has its own 

elements and factors, the key of which include: for the organizational structure – 

thewhole hierarchy of the company from senior management to executors; for 

information component – informationresources, information systems, information 

technologies and technical equipment; for organizational culture – corporateculture, 

social responsibility, external attributes and company’s behaviour in the market. 



 
 

5 
 

The rational for peculiarities of organization and information support of 

telecommunication companies management has been provided. One of the peculiarities 

is the establishment of feedback “subordinate-manager”, “consumer-company”. The use 

of such approaches will allow to address organization and information support of 

companies management in a comprehensive way and to define the strategic areas of 

activity of telecommunication companies in this context to achieve the maximum level 

of their development. 

The key segments in the telecommunications market continue to be mobile, fixed 

telephone and computer communications. The joint share in total revenues from the 

provision of telecommunications services in recent years has amounted to 96.8%. The 

prevailing trends in the communication companies’ activity within recent years have 

been identified, namely: the growth of their incomes, the increasingnumber of cellular 

communications users, the integration of communications companies and re-branding 

by merging with the world’s companies, the expansion of technical and technological 

capabilities and the gradual transition to 4G and 5G technologies. 

An expert review was conducted which established that the companies shape their 

own internal information space with information flows circulating.The information 

support of telecommunication companies’ management is characterized by the diversity 

of information flows and unrelated information systems. This state of information 

support system complicates management of companies information support and requires 

its modernization. 

Information is a determining factor of organization and information support of 

telecommunication companies management that ensures a high level of company 

efficiency if it is complete, reliable and on time. Information and information support 

optimization technique has been suggested in view of the above. The developed model 

contains quantitative estimation of information support using restrictions with respect to 

its components, which provides a possibility to comprehensively approach to the 

estimation of completeness and timeliness of information flow. The model is 

constructed according to the organizational structure of the company. The practical 

application of the mentioned technique was designed for cellular communication 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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companies. This allows these companies to develop appropriate measures to expand the 

range of options of the management organization and information support. 

A strategy for the development of organization and information support of 

telecommunication companies’ management was formed based on the principles 

outlining fundamental characteristics of the management organization and information 

support in view of the specific nature of telecommunication companies’ activity and 

revealing it as a complex integrated structure of dialectically controversial nature. 

Organization and information support of telecommunication companies’ 

management has substantial shortfalls which include imperfection of the management 

organizational structure, congestion of information admission and transmission 

channels, inefficient information infrastructure. 

The main line of modernization of organization and information support of 

telecommunication companies’ management is to reduce structural links of the 

company management with the aim to improve speed and efficiency of information 

admission, processing, transmission and use.The mentioned approach to the 

organization and information support of telecommunication companies’ management 

will contribute to improved efficiency.The developed recommendations for the 

modernization of organization and information support of telecommunication 

companies’ management may have a positive impact on the process of the development 

strategy formation confirming their universality and feasibility. 

Key words:telecommunication company, management, organization and 

information support, management decision, information flow, structural link, 

development strategy, optimization, information space, modernization of the company. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Наявні висхідні тенденції розвитку телекомунікаційних 

підприємств останніх років, засвідчили якісний структурний злам на користь 

прогресивних змін з ознаками стабілізації, проте не демонструють ще достатнього 

запасу економічної стійкості до зовнішніх і внутрішніх викликів в умовах 

становлення цифрової економіки. Зміна акцентів у пошуку конкурентних переваг 

сучасних телекомунікаційних підприємств зумовлює необхідність докорінної 

трансформації організаційно-інформаційного забезпечення у контурі нової 

парадигми їх управління, що вимагає обґрунтування якісно відмінних теоретико-

методологічних підходів та практичного інструментарію пошуку гармонійних 

інструментів розв’язання означеної проблематики в сучасних реаліях.  

Безцінним надбанням щодо глибокого осмислення сучасних теоретико-

методологічних засад організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств є вагомі розробки таких відомих видатних 

вчених як: О. Апарової, Л. Апплегейта, І. Бентлі, В. Бівера, С. Боняр, О. Ващенка, 

О. Виноградової, Р. Галль’єрса, Дж. Голдхабера, В. Гейця, О. Гудзь, О. Гусєвої, 

І. Зеліско, М. Ерла, О. Комеліної, Дж. Кірка, С. Кларка, О. Князєвої, Л. Лазоренко, 

Х. Лі, Д. Ляйднера, Т. Омельяненко, Е. Орни, Р. Остіна, І. Охрименка, 

М. Паркера, Ю. Пеняк, К. Поеля, П. Рібберса, М. Смітса, Д. Соула, П. Стецюка, 

Ч. Чу та ін. Високо оцінюючи їх помітний внесок у формування теоретичної та 

методологічної платформи організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств, все ж зауважимо, що залишаються дискусійними 

та недостатньо опрацьованими наукові підходи до його модернізації із врахуванням 

особливостей телекомунікаційної галузі, розроблення стратегічного інструментарію 

із позиції раціонального використання інформаційно-комунікаційних ланцюгів на 

основі комплексного та індивідуального підходів, а також удосконалення 

методичних засад щодо пошуку й обрання варіантів розробки, впровадження й 

оцінювання спектральної ефективності організаційно-інформаційного 
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забезпечення управління. Вказане підкреслює своєчасність, наукову та прикладну 

значимість, цінність і важливість проблематики дисертаційного дослідження, 

його мету, завдання, об’єкт, предмет і логіко-структурну побудову. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Державного університету телекомунікацій за темами: «Методичні підходи щодо 

формування та реалізації сталого розвитку галузі зв’язку, інформації та 

інформатизації» (номер державної реєстрації 0114U002053), де використано 

розробки здобувача щодо оцінки ефективності організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційного підприємства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

узагальнення і обґрунтування теоретичних і методичних засад та розробка 

практичних рекомендацій щодо модернізації організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність постановки та 

вирішення наступних логічно взаємопов’язаних ключових завдань: 

розкрити сутність організаційно-інформаційного забезпечення управління 

підприємством; 

розглянути основні складові організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств; 

з’ясувати особливості та визначити систему оцінки показників організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств; 

охарактеризувати стан і виявити основні тенденції сучасного розвитку 

телекомунікаційних підприємств України; 

оцінити складові та ефективність організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств; 

обґрунтувати методологічні засади побудови оптимізаційної моделі 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств;  

запропонувати концептуальний підхід щодо формування стратегії розвитку 
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організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств; 

окреслити напрями модернізації організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств. 

Об’єктом дослідження є сукупність економічних відносин, процесів і явищ 

у телекомунікаційній сфері. 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і прикладні аспекти 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств.  

Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою 

дисертаційного дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, 

фундаментальні положення економічної теорії, теорії менеджменту, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених з теоретико-методологічних питань щодо 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного 

підприємства, а також досягнення світової науки у вирішенні досліджуваної 

проблеми. 

Поставлені в дисертаційній роботі завдання вирішувалися за допомогою 

загальнонаукових і спеціальних методів. Із загальнонаукових використовувалися 

наступні методи: дедукції (при побудові структури роботи в логічному 

взаємозв’язку і вивченні предмета загалом, єдності та взаємозалежності його 

окремих складових частин), індукції (при формуванні загальних висновків щодо 

проведеного дослідження), абстрактно-логічного та синтезу (при уточненні 

тлумачень категоріального інструментарію обраної теми дослідження), аналізу 

(при розробці класифікацій стратегій, вивченні тенденцій організаційно-

інформаційного забезпечення управління підприємства, обробці отриманих 

результатів) та історичний (при вивченні еволюції розвитку підходів до 

економічної сутності організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційного підприємства).  

Крім загальнонаукових методів дослідження в дисертаційній роботі 

використовувалися такі спеціальні методи: факторний аналіз (при дослідженні 
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впливу окремих факторів на організаційно-інформаційне забезпечення управління 

підприємства), розрахунково-конструктивний та метод порівняння (при 

обґрунтуванні організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційного підприємства), табличний  і графічний (при аналізі та оцінці 

інформації), SWOT-аналіз (при оцінці організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційного підприємства), економіко-

статистичний (при виявленні та встановленні причинно-наслідкових зв’язків), 

симплексний метод (при розробці моделі оптимізації оцінки інформації та 

інформаційного забезпечення) та інші методи дослідження економічних процесів 

і явищ. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти України, офіційні публікації Державної служби статистики України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, міжнародних організацій, дані статистичної, фінансової та 

нефінансової звітності телекомунікаційних підприємств, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених із проблем організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційного підприємства, а також результати 

власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у такому: 

вперше: 

обґрунтовано науково-методичні засади побудови оптимізаційної моделі 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств із використанням симплексного методу формування цільової 

функції, що охоплює інструментальну й методологічну підсистеми з 

відповідними обмеженнями за ресурсами і видами діяльності; 

удосконалено: 

концептуальний підхід до формування стратегії розвитку організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, який 

на відміну від існуючих враховує такі критерії, як ступінь визначеності і 
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адекватності інформаційного середовища; оптимальність, оперативності й 

активності поведінки підприємства в ньому; 

науково-методичний інструментарій оцінювання мультивимірюваності 

ефективності організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств, який використовуючи системні розрахунки 

враховує діагностику всіх його складових, дає можливість оцінити гнучкість, 

збалансованість, своєчасність, ритмічність, надійність та виступає інструментом 

передбачення й упередження інформаційної асиметрії; 

композиційну систему спектральної оцінки показників організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств на 

новій ціннісній платформі із врахуванням специфіки їх функціонування, рівнем 

інформаційної насиченості, напрямами використання інформаційних потоків, їх 

ритмічністю, траєкторією та канальністю; 

набули подальшого розвитку: 

наукове тлумачення сутнісних характеристик і змісту поняття 

«організаційно-інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств» з виокремленням його ключових ознак та з врахуванням сучасних 

технологічно-комунікаційних ланцюгів, рішень і завдань;  

наукові підходи до формування складових організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, які відрізняються 

універсальністю і побудовані на ієрархічній основі з уточненням їх композиції, 

структуризації та регламентації; 

напрями модернізації організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств, із врахуванням процесів цифрової 

трансформації на різних компонентних рівнях, що передбачає: зміну 

організаційної культури та впровадження нових цифрових технологій і 

комунікацій,  які розширюють можливості підприємства та дозволяють 

формувати власну так звану «екосистему» у взаємодії зі своїми контактними 

аудиторіями; 
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інноваційні підходи до формування організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств в умовах 

невизначеності параметрів зовнішнього середовища, що передбачають нові 

цінності, розвиток компетентностей, інноваційність, креативність, когнітивну 

гнучкість, клієнтоорієнтованість та партнерство і забезпечують довгострокову 

кількісну та якісну ефективність діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

сформованих автором у дисертації наукових положень, висновків і рекомендацій 

полягає в тому, що основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

можуть використовуватися в роботі органами законодавчої, виконавчої влади та 

телекомунікаційними підприємствами для визначення підходів щодо 

удосконалення організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств.  

Результати дисертаційного дослідження у вигляді методичних рекомендацій 

щодо формування підходів до удосконалення організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств прийнято до 

використання ПАТ «Укртелеком» (акт впровадження від 19.04.2019 р.) та ДП 

«Укрводсервіс» (довідка № 258/3 від 04.04.2019 р.).  

Рекомендації щодо оцінки складових організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств прийнято до 

використання Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та 

зв’язку (довідка № 04-21/14-201-3 від 27.05.2019р.). 

Рекомендації щодо методики оцінювання ефективності організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств 

прийнято до використання ТОВ «Луч» (акт впровадження від 22.05.2019 р.). 

Результати дисертаційного дослідження прийнято до використання у 

навчальному процесі Державного університету телекомунікаційпри викладанні 

дисциплін: «Менеджмент і адміністрування», «Інформаційний менеджмент», 

«Інноваційний менеджмент» (довідка № 37/541 від 21.05.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні 
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рекомендації, висновки та пропозиції, отримані в ході проведення дослідження, 

розроблено здобувачем самостійно. У наукових працях, опублікованих у 

співавторстві, особистий внесок здобувача конкретизовано в списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дисертаційного дослідження доповідалися та 

обговорювалися на міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-

практичних конференціях, зокрема: «Економічний потенціал сталого розвитку 

країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення» (м. Львів, 2017р.); 

«Соціально-економічний розвиток країн: досвід, проблеми, перспективи» (м. Київ, 

2018р.); «Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного 

потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки» (м. Львів, 2019р.); 

«Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-

економічногорозвитку» (м. Ужгород, 2019р.); «Економічний потенціал країни: 

наукові підходи та практика реалізації» (м. Одеса, 2019р.). 

Публікації. Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної 

роботи в повному обсязі опубліковано в 11 наукових працях загальним обсягом  

4,2 друк. арк. (з них 4,0 друк. арк. належить особисто автору), а саме: 6 статей у 

наукових фахових виданнях обсягом  3,6 друк. арк. (з них 3,4друк. арк. авторські), 

у тому числі 3 статті – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 

баз обсягом 1,8 друк. арк. та 5 матеріалах конференцій, обсягом 0,6 друк. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 178 найменувань, 13 додатків. 

Повний обсяг дисертації становить – 198 сторінок, з них 167 сторінок основного 

тексту. Дисертація містить 27 рисунків та 30 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1. Сутність та завдання організаційно-інформаційного забезпечення 

управління підприємством 

 

Ефективність управління діяльністю підприємства зумовлена якістю 

інформації, що є в розпорядженні управлінців різного рівня.  

Складність розгляду інформації, з погляду економічної науки, пов’язана з 

тим, що до останнього часу їй приділялася недостатня увага, незважаючи на те, 

що інформаційні потоки пронизують все економічне життя суспільства. У наш 

час пильний інтерес до інформації багато в чому пов’язаний з формуванням 

інформаційного суспільства, коли інформація стала важливою для всіх сфер 

економічного життя і ігнорувати її стає просто неможливо. 

Особливої актуальності набули питання прикладної теорії інформації, які 

досить широко обговорюються і дискутуються в науковій літературі, однак все 

ще недостатньо досліджені [34, с. 56; 46, с. 122; 52, с. 104]. Одним із основних 

питань є визначення сутності і змісту поняття «інформація». Так, наприклад,  

К. Качир відзначає, що наукові дискусії ведуться давно, але як з’ясувалося, це 

одне з понять, яке складно піддається визначенню [69, с. 134]. 

Проблематичність пізнання інформації в значній мірі пояснюється тим, що 

з’явилися і розвиваються уявлення, які не вкладаються в звичну буденну 

концепцію відомостей, що передаються людьми. Назване поняття відноситься до 

певного класу закономірностей матеріального світу і його відображення в 

людській свідомості [165, с. 186]. Це визначення деяких форм зв’язку або 

залежності об’єктів, явищ, розумових процесів. 

Поняття інформації є досить об’ємним і включає такі терміни як «дані», 

«факти», «знання», «ідеї» тощо. При цьому слід зазначити, що в науковій 
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літературі не виділяється певної методологічної єдності з питання тлумачення 

терміну «інформація». Однак використання даної категорії у повному обсязі без 

точної детермінації є неможливим.  

Слово інформація походить від латинського слова «informo», що означає 

зображати, уявляти, складати собі або надати кому-небудь поняття про щось [121, 

с. 348]. В тлумачному словнику Ожегова С.І. інформація трактується як відомості 

про навколишній світ і процеси, які в ньому відбуваються, що сприймаються 

людиною або спеціальним пристроєм; а також відомості про стан будь-яких справ 

взагалі [98, с. 482]. 

Залежно від галузі дослідження і від класу задач, для яких вводиться 

поняття «інформації», виділимо деякі визначення [11, с. 22;, 14, с. 74,165, с. 84; 

69, с. 114;, 166, с. 208]: 

виначення змісту, отриманого із зовнішнього світу; 

заперечення ентропії; 

комунікація, зв’язок, у процесі якого усувається невизначеність; 

передача різноманітності; 

ймовірність вибору; 

оригінальність і міра складності; 

повідомлення, відображення взаємостосунків між явищами; 

категорія, що відображає певну властивість речей; 

відображення в свідомості людей причинно-наслідкових зв’язків у 

навколишньому реальному світі. 

В енциклопедичному словнику інформація розглядається в дещо іншому 

аспекті: «це первинні відомості, які передаються людьми усним, письмовим або 

іншим способом (за допомогою умовних символів, технічних засобів тощо); з 

середини XX століття загальнонаукове поняття, що включає обмін відомостями 

між людьми, людиною і автоматом, автоматом і автоматом; обмін сигналами в 

тваринному і рослинному світі; передачу ознак від клітини до клітини, від 

організму до організму» [136, с. 408]. 
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У філософському словнику виділяється два аспекти визначення інформації 

[155, с. 348]: 

інформація є мірою організації системи. Математичний вираз для 

інформації тотожний виразу для ентропії, узятої із зворотним знаком. Він 

визначає міру організації системи. Інформація, що зрозуміла, складає внутрішній 

стан системи і може бути названа структурною інформацією; 

від структурної слід відрізняти відносну інформацію, завжди пов’язану 

відносинами двох процесів. Вона тісно пов’язана з відображенням. 

У сучасній філософській науці стосовно інформації склалося два основні 

напрями: «атрибутистів», що трактують інформацію як властивість всіх 

матеріальних об’єктів, тобто як атрибут матерії, і «функціоналістів», що 

пов’язують інформацію лише з функціонуванням систем, що самоорганізуються 

[1, с. 172; 34, с. 74; 81, с. 176; 53, с. 108]. 

Розглянемо дані філософські дефініції інформації з метою синтезу 

визначення, яке можна надалі використовувати для відображення її місця і ролі в 

економічній системі. 

Перша (атрибутивна) точка зору трактує інформацію як властивість матерії, 

що рухається, яка полягає в структурності, впорядкованості, різноманітності, 

організації і станів. Визнання універсальності цієї сторони реальних об’єктів і 

процесів, яка відображається в понятті«інформації, як прояві атрибутивних 

властивостей об’єктивної реальності».  

Другий (функціонально-кібернетичний) підхід розглядає інформацію як 

властивість певного класу матеріальних систем, яка виникає і збагачується у 

процесі становлення цих систем, їх функціональної взаємодії між собою і 

зовнішнім світом. 

Такими системами є, по-перше ‒ живі організми і спільноти, по-друге ‒ 

людина і людське суспільство, по-третє ‒ створені людиною кібернетичні 

пристрої (комп’ютерна техніка). Вони утворюють категорію, що має в кібернетиці 

назву самоврядних систем і систем, що самоорганізуються. 
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Атрибутивний підхід до розуміння значення інформації заснований на 

співвідношенні інформацї  і відображення та виходить із концепції інформації, як 

властивості всіх матеріальних об’єктів, з того, що інформація існувала і існує 

вічно [152, с.128]. Цей підхід пов’язаний з уявленням про інформацію як 

невід’ємну складову відображення з визнанням загальності цих властивостей, 

поширенням їх на всі матеріальні системи. 

Наведені вище визначення мають переважно філософську спрямованість, 

що послужила основою для дослідження поняття інформації в економіці. Перші 

згадування про інформацію можна зустріти у класиків А. Сміта і Д. Рікардо, 

якими була запропонована модель економічної поведінки людини. В названій 

моделі в одному ряду з власним інтересом людини і її кмітливістю стояла 

інформованість економічного суб’єкта для власних справ [3, с. 89; 135, с. 348]. 

У економічній теорії ідеться про інформацію при визначенні досконалої 

конкуренції, концепція якої окреслюється наступними положеннями: 

кожен виробник виробляє однорідний товар, який ні в якому разі не 

відрізняється від товару інших виробників; 

перешкоди для входу на ринок у довгостроковому аспекті або мінімальні, 

або взагалі відсутні; 

ніяких штучних обмежень попиту, пропозиції або ціни не існує і ресурси ‒ 

змінні чинники виробництва – мобільні; 

кожен продавець і кожен покупець володіють повною і достовірною 

інформацією про ціни, кількість товару, витрати і попит на ринку [89, с.264]. 

Однак, тут мова йде про важливість інформації для ринкових відносин, але 

не конкретизується, що таке інформація. 

Слід відзначити дослідження Ф. Найта, який прийшов до схожого з 

Шенноном розуміння інформації. Ф. Найт [170] разом із дослідженнями 

інформації проводив вивчення природи невизначеності і ризику. Згідно з його 

концепцією, невизначеність взаємозв’язана з різницею в часі між прийняттям 

рішення і його реалізацією. Протягом цього проміжку можливі різноманітні 

непередбачені коливання ринку, що можуть привести до різних коливань ціни 
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товару, внаслідок якого з’являється ризик для учасників угоди в процесі її 

реалізації. При цьому, за теорією Ф. Найта, інформація ‒ це поняття, протилежне 

невизначеності і обернено пропорційне ризику. Згідно з його теорією, оцінена 

будь-яким способом ймовірність події є ризиком, а невизначеність ‒ це те, що не 

піддається оцінці. Відповідно, інформація ‒ це категорія, що дозволяє 

передбачати яку-небудь подію з певною достовірністю, а ризик ‒ це неповна 

інформація, і чим вона повніша, тим менший ступінь ризику. 

Одним із перших, хто показав неможливість виробничого циклу без 

постійного отримання нової інформації, був А. Харт, який дослідив стратегічну 

поведінку підприємства на ринку капіталу [169] . 

Слід зазначити, що питання інформації як економічної категорії і її ролі в 

економіці розглядалися Е. Маймінасом [91, с. 88], який виділив наступні риси 

інформації: 

складність однозначного утримання споживача. Однак існують обмеження 

на використання інформації (закриті джерела, що спрямовуються  на певне коло 

споживачів); 

неможливість однозначної вартісної оцінки отриманого обсягу інформації. 

Оцінка інформації як товару за принципом: товар коштує стільки, скільки за 

нього сплачують; 

особлива невизначеність інформації; 

інший механізм старіння інформації порівнянно із старінням основних 

засобів і споживчих благ. Тут можливі два граничні випадки:  

а) інформація про можливу подію до певного часу зростає в ціні до 

настання події і повністю втрачає в ціні після настання умовного часу;  

б) архівні дані про яку-небудь подію або об’єкт зростають в ціні по мірі 

старіння відомостей; 

необхідність відбору інформації і особлива роль інструментів і методів її 

пошуку. 

Інші дослідники доповнювали дану схему наступними рисами: 
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неподільність інформації: «... якщо у мене є певна кількість інформації і її 

половину я віддав іншій людині, у мене залишається все, що було» [142, с.124];  

незнищуваність інформації. Це стає можливим при поширенні інформації 

серед певного кола споживачів шляхом дублювання даних повністю або частково. 

В цьому випадку при знищенні декількох копій залишається стовідсоткова 

ймовірність відновлення втрачених даних [25, с. 30]. 

 У свою чергу П. Хейне стверджував, що «інформація є рідкісним благом, 

придбання якого пов’язане з витратами» [163, с.139]. 

Аналізуючи представлені дослідження зарубіжних вчених можна сказати, 

що в їх роботах висвітлено значення, роль, властивості інформації. Однак при 

цьому не конкретизується її визначення. 

У роботах А.І.Дьоміна наведено визначення інформації, яке 

використовується надалі для опису економічних процесів. Автор вказує, що 

інформація ‒ це загальна властивість матерії, яка, разом з енергією, визначає 

параметри будь-якого руху матеріального світу і виявляється в спрямованості 

руху і утворенні впорядкованих форм існування матерії як результату 

інформаційної взаємодії [47, с. 139]. 

Поділяючи інформацію на первинну і вторинну, він одночасно відзначає, 

що «найважливішою властивістю інформації є можливість її кодування і передачі 

за допомогою різних фізичних пристроїв на відстань. 

Таку кодовану інформацію ми називаємо вторинною інформацією, на 

відміну від первинної, тобто структури, форми речовини або спрямованості руху 

матеріальних предметів» [47, с. 156] . 

Для подальшого дослідження з метою уточнення і доповнення 

економічного розуміння інформації необхідно звернутися до концепції вторинної 

інформації  А.І. Дьоміна. В цілому слід зазначити оригінальність такої ідеї, однак 

автор, торкаючись питань передачі інформації, обмежився тільки передачею її «за 

допомогою різних фізичних пристроїв на відстань». 

При цьому вся інформація, що йде від людини і спочатку спрямована до 

іншого індивіда, представлена у вигляді «вторинної інформації», тобто, 
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закодована в певній системі кодів. У даному випадку мається на увазі, що особа, 

до якої спрямована інформація, здатна її декодувати. Тобто, якщо неадаптовану 

концепцію А.І. Дьоміна застосувати до сфери соціальної взаємодії, то ми 

одержимо, що люди спілкуються між собою тільки в електромагнітному 

діапазоні, що неприйнятно. 

Таким чином інформація, яка призначена одним індивідуумом для передачі 

іншому, як правило, передається за допомогою якоїсь «знакової» системи 

(системи кодів) або декількох таких систем, у ролі яких можуть виступати жести, 

мова, літери, електронні комунікації. При цьому інформація, подана в одній 

кодовій системі, може послідовно перекодуватися в іншу і, відповідно, 

декодуватися з цієї системи в початкову. 

Розглядаючи в такому аспекті питання матеріалізації інформації слід 

звернутися до поняття «матеріальна інформація», запропоноване К.К. Вальтухом, 

яке ідентичне за своєю суттю з поняттям «пам’яті», наведене А.І. Дьоміним. 

Обидва дослідники говорять про одне і те ж, про певний стан матерії-енергії, що 

відображає деякий зовнішній відносно носія зміст, тобто конкретна  матеріальна 

властивість інформації, завжди з нею пов’язана [15, с. 48; 47, с. 184]. Таким 

чином, «пам'ять»  А.І. Дьоміна і «матеріальна інформація» К.К. Вальтуха ‒ це дві 

назви одного поняття, оскільки матеріальна інформація зберігається до того часу, 

поки зберігається певний стан матерії-енергії. Отже матеріальна інформація ‒ це 

відображення «ідеальної інформації» на певному носії. 

Узагальнюючи результати проведених вище досліджень, з метою 

формування загального базису для розгляду інформації і її ролі у функціонуванні 

підприємства як суб’єкта економіки, зробимо наступні висновки щодо розуміння 

даної категорії. 

По-перше, інформація є категорією ідеальною та означає, що її зміст не 

пов'язаний з об’єктом, який вона описує, матеріальними зв'язками. 

По-друге, об’єкт, зміст якого описує інформація, також може мати ідеальну 

природу ‒ об’єкт, що є змістом інформації, може ніколи не існувати в природі 
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(бути творінням людини). В цьому виявляється дуалізм об’єкту, що є змістом 

інформації: він може бути як матеріальним, так і ідеальним. 

Розглянемо поняття кодової інформації, яка є трансформацією ідеальної 

вторинної інформації в деяких мовних (знакових, кодових) системах, розроблених 

людиною і є відповідно ідеальною інформацією про методи трансформації 

інформації, з метою відображення її на певному носії з певними властивостями.  

Безсумнівно, концепція інформації для економічної науки в цілому, і з 

погляду функціонування підприємств, повинна ґрунтуватися на розгляді 

інформації, що безпосередньо бере участь у відповідних економічних процесах. 

Деякі автори об’єднують під поняттям інформації дані і знання, виділяючи 

останні як вищу, і притому, особливу форму [130, с. 97; 137, с. 122]. 

Також ряд дослідників підкреслюють відмінність знань і інформації. Знання 

і інформація є рівноправними, але не тотожними величинами. Знати і володіти 

інформацією, не одне і те ж. Знання, свідомість є антропоморфними, людськими 

характеристиками, інформація ж - часто комп’ютерна. Інформація може 

функціонувати несвідомо, на рівні комп’ютерної обробки і зберігання, хоча, 

зрештою, інформація часто орієнтована на свідомість [128, с. 95].  

Стосовно кількісного аспекту інформація є мірою новизни отриманого 

повідомлення. При цьому в Шеннонівському розумінні під якістю мається на 

увазі міра достовірності інформації, а кількісною одиницею вимірювання є біт 

[174]. 

Окремо слід виділити поняття «знання», що є формою інформації, однак не 

можна сказати, що це її вища форма, оскільки ця оцінка за своєю суттю 

суб’єктивна. Інформація ‒ об’єктивна, знання ж – суб’єктивне [128, с. 114]. На 

наш погляд, знання ‒ це форма ідеальної інформації, що є результатом її обробки 

людиною, як у простій, так і в кодованій формі.  Як правило, воно є суб’єктивним 

‒ людським узагальненням об’єктивної інформації про навколишню дійсність. 

За таких умов цінність знань суб’єктивна і залежить, як правило, від 

поінформованості людини (обсягу накопиченої раніше нею інформації). 

Інформація ж стає знаннями в контексті інших знань. При цьому знання є 
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результатом творчої діяльності, яка властива тільки людині. Отже, знання, їх 

обсяг і зміст залежать від рівня розвитку самої людини, яка у свою чергу, 

залежить від рівня розвитку цивілізації. 

Знання також можна визначити як весь обсяг накопиченої об’єктом 

інформації про зовнішній і внутрішній світ. Об’єктом можуть виступати або один 

індивід (у вузькому значенні), або їх група, або все суспільство в цілому (в 

широкому значенні). 

Під терміном «дані» в науковій літературі розуміють певним чином 

впорядковану інформацію про деякі події або явища навколишнього середовища. 

В цілому, проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що події, явища, 

дані і знання ‒ все це форми інформації, відмінність яких є структурованою. При 

цьому необхідно зазначити, що такі форми інформації, як дані і знання, є 

результатом творчої діяльності людини, спрямованої на пізнання навколишнього 

світу. 

Таким чином, інформація і взаємопов’язані її форми є основою 

інформаційного забезпечення діяльності будь-якого підприємства, від 

використання яких залежить можливість формування і подальшого накопичення 

потенційних інформаційних ресурсів, задіяних у життєзабезпеченні підприємства, 

а також ефективність процесу його функціонування в цілому. 

При роботі з інформацією потрібно дотримуватися таких принципів [28, с. 328]: 

точність. Інформація не повинна містити помилок (відзначимо, що може 

настати момент, коли вартість підвищення точності інформації переважатиме 

вигоду); 

оперативність. Інформація повинна базуватися на поточних даних; 

повнота. Рішення приймаються, коли кількість місць, які мають бути 

заповнені, зведено до мінімуму; 

стислість. Необхідно дотримуватися балансу між повнотою та стислістю, 

щоб той, хто приймає рішення, міг сприймати її швидко та легко; 
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доречність. Необхідно дотримуватися балансу між повнотою та 

доречністю. Пріоритет має бути відданий інформації, яка дійсно необхідна для 

прийняття рішень. 

Однак певний вид інформації повинен забезпечувати потреби цільових 

споживачів такої інформації. Тому зупинимося на аналізі поняття «інформаційне 

забезпечення» та «організаційно-інформаційне забезпечення». 

О. Кузьмін вважає, що інформаційне забезпечення – це система якісних і 

кількісних показників, що характеризують рівень задоволення суб’єктів 

управлінської діяльності управлінською інформацією та інформаційними 

технологіями з метою реалізації інформаційної системи встановлених цілей та 

завдань [83, с. 64]. 

Л. Стецюк під інформаційним забезпеченням розуміє систему 

організаційних заходів і технічних засобів для одержання, обробки, передачі та 

зберігання інформації, створену з метою забезпечення потреб користувачів 

інформацією для ефективного управління господарською діяльністю 

підприємства [141, с. 138]. 

На думку Н. Тарасенка, інформаційне забезпечення – сукупність 

інформаційних ресурсів та методів їх організації, що необхідні і придатні для 

реалізації аналітичних та управлінських процедур, які забезпечують 

господарсько-фінансову діяльність підприємства [147, с. 29]. 

Відповідно до теорії Н. Хахонової, інформаційне забезпечення – це 

складний динамічний комплексний  процес для задоволення інформаційних 

потреб керівників який виконує функції раціоналізації діяльності їх апарату [163, с. 232]. 

Найбільш детальне визначення інформаційного забезпечення наведено  

М. Чумаченком, який вважає, що це поняття виникло у зв’язку з розвитком 

автоматизованих систем управління (АСУ). Це динамічна система одержання, 

оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою вироблення 

управлінських рішень. Їх можна розглядати і як процес забезпечення 

інформацією,  і як сукупність форм документів,  нормативної бази та реалізованих 
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рішень щодо обсягів розміщення і форм існування інформації, яка 

використовується в інформаційній системі (ІС) у процесі її функціонування [50, с. 142]. 

Інформаційне забезпечення має наступні характерні риси [30, с. 200]: 

1) склад інформації (інформаційних одиниць або інформаційної сукупності, 

такої як показники, документи тощо, необхідних для вирішення управлінських 

завдань і виконання функцій управління); 
 

2) структурованість інформації і закономірності її перетворення, тобто 

правила побудови показників, документів, агрегації і декомпозиції інформаційних 

одиниць, перетворення інформаційних одиниць надходження інформації до 

користувача; 

3) характеристики руху інформації (кількісні оцінки потоків інформації – 

обсяг, інтенсивність, визначення маршрутів надходження інформації, побудова 

схем обігу; часові характеристики функціонування джерел інформації, термін 

зберігання, частота оновлення); 

4) характеристики якості інформації (кількісні оцінки корисності, 

важливості, повноти, достовірності, оперативності); 
 

5) способи перетворення інформації (методи відбору, доставки, розподілу 

інформації серед користувачів, методики розрахунку показників, схеми 

забезпечення управлінських підрозділів у складі окремих служб підприємства і 

системи розподілу в цілому). 

Інформаційне забезпечення управління пов’язане зі збором, накопиченням, 

збереженням та аналізом інформації, яка необхідна для функціонування 

організаційно-економічного механізму управління підприємством. Інформаційне 

забезпечення управління – це сукупність реалізованих рішень щодо обсягів 

інформації, її якісного та кількісного складу, розміщення і форм організації [140, с. 39]. 

Існує декілька підходів до визначення поняття «організаційне 

забезпечення». Можна виокремити чотири такі  підходи: структурний, 

нормативний, процесний і системний. У межах структурного підходу основна 

увага звертається на документацію, яка регламентує процес функціонування 

організації. Основним елементом організаційного забезпечення є організаційна 
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структура. Виконання робіт здійснюється відділами, відповідно до їх 

функціональних обов’язків.  

Трудові відносини складаються згідно з системою «підпорядкування-

управління» [112]. Відсутність гнучкості останньої створює проблеми при 

виконанні робіт, які мають ситуативний, епізодичний характер. Цей підхід до 

визначення поняття «організаційне забезпечення» не враховує умов зовнішнього 

середовища, які постійно змінюються, і не підходить до використання на 

сучасних підприємствах. Прихильником цього підходу є К. Євсюков, який 

вважає, що організаційне забезпечення ‒ сукупність документів, що 

регламентують діяльність персоналу в умовах функціонування організації [49, с. 56]. 

Також науковцями, які підтримують цю концепцію є: Є. Моісенко, на думку 

якої організаційне забезпечення – це сукупність документів, що встановлюють 

організаційну структуру, права та обов’язки користувачів та виконавчого 

персоналу; І. Хохлова, яка вважає, що організаційне забезпечення – це структура 

управління на конкретному підприємстві, а також у межах цієї структури функції 

та завдання відповідних служб та відомств; а також В. Андрєєва, яка стверджує, 

що організаційне забезпечення ‒ положення, інструкції, накази, кваліфікаційні 

вимоги та інші документи, що регламентують організаційну структуру роботи 

системи і їх взаємодію з комплексом засобів системи [93; 164, с. 10; 5, с. 78 ]. 

Нормативний підхід ширший ніж попередній, оскільки додатково він 

містить інструкції, методики, методичні рекомендації, описи технологічних 

процесів, які здійснюються на підприємстві. Такі документи мають різний ступінь 

обов’язковості виконання, і рішення щодо оцінки ситуації і застосування того чи 

іншого документа, приймається самостійно [168, с. 12]. Варто зауважити, що цей 

підхід доповнює попередній, нормативний підхід надає йому гнучкості, однак 

забезпечує функціонування підприємства лише в типових ситуаціях.  

Прибічниками нормативного підходу є ряд науковців. Серед яких:  

Ф. Ярулліна, на думку якої організаційне забезпечення – це сукупність методів та 

засобів, що регламентують взаємодію робітників з технічними засобами та між 

собою в процесі розробки та експлуатації системи [168, с.13 ].  
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І. Больботенко вважає, що організаційне забезпечення – це узгодження 

місця, часу і мети спільного функціонування окремих виконавців, колективів і 

технічних засобів. Воно повинно здійснюватися і регулюватися деякими 

правилами взаємодії, які утворюють правовий та моральний кодекс і становлять 

основу правового забезпечення [12, с. 91]. 

Процесний підхід розглядає підприємство як процес, повноцінне 

функціонування якого залежить лише від забезпечення певними ресурсами, а 

управління відбувається згідно із законодавством. При цьому не в повному обсязі 

враховується вплив чинників зовнішнього середовища підприємства.  

Науковцями, які дотримуються цього підходу є В. Кардашевський, який під 

організаційним забезпеченням розуміє сукупність заходів, що проводяться 

суб’єктом управління, які організовано відповідно до чинного законодавства 

щодо реалізації об’єктом управління прийнятого управлінського рішення [67], а 

також М. Єрмошенко, який вважає організаційне забезпечення створенням всіх 

необхідних умов для нормального функціонування, забезпечення кадровими, 

фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами, спрямованими на 

створення умов для здійснення діяльності [54, с. 62]. 
 

Системний підхід розуміємо як сукупність взаємопов’язаних елементів 

виробничої та управлінської системи. За умови чітко сформульованої 

довгострокової стратегії розвитку підприємства і чітко сформульованих цілей, він 

враховує необхідність підприємства гнучко діяти в сучасних умовах ринкового 

середовища, сприяє освоєнню нових ринків, виробництву нових товарів і 

впровадженню технологій, мотивації до цих дій співробітників підприємства. 
 

Системного підходу дотримуються такі вчені як Г. Колесніков та В. Гладкий. 

Г. Колесніков вважає, що організаційне забезпечення – це складний комплекс 

стійких, свідомо створених зв’язків та взаємодії елементів виробничо-

управлінської системи, які виникають у процесі функціонування та розвитку 

підприємства [74]. В. Гладкий зазначає, що організаційне забезпечення – це 

організація робіт та заходів, створення структури, що забезпечує нормальну 

експлуатацію системи підприємства [31, с. 68]. 
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Узагальнюючи вищерозглянуті підходи до організаційного забезпечення, 

Г. Демченко запропонувала наступне визначення поняття «організаційне 

забезпечення» ‒ це система процесів і процедур для здійснення сталого 

функціонування підприємства згідно з одержаною стратегією і поставленими 

цілями, яка забезпечує впорядкованість елементів і відносин за рахунок 

організації взаємозв’язку між підрозділами підприємства та забезпечення їх 

необхідними ресурсами [44, с. 66]. 

Виходячи з проведеного аналізу, доходимо висновку, що організаційно-

інформаційне забезпечення управління підприємством – це сукупність 

взаємопов’язаних елементів виробничої та управлінської системи, заходів, що 

проводяться суб’єктом управління, створення певної структури, а також збір, 

накопичення, збереження та аналіз інформації, необхідної для забезпечення 

ефективного функціонування підприємства. 

Головні завдання організаційно-інформаційного забезпечення управління 

будь-якого підприємства полягають у: 

прискоренні одержання поточної інформації власниками бізнес-процесів;  

оперативному забезпеченні всіх підрозділів необхідною інформацією в 

задані моменти часу; 

мінімізації ризику втрати інформації;  

запобіганні дублюванню функцій окремих працівників і підрозділів;  

спрощенні процесу формування й обробки інформації відповідно до змін 

законодавчого характеру;  

скороченні часу на пошук інформації, очікування рішень, погодження робіт;  

виконанні перерозподілу функцій управлінського персоналу, що дасть 

керівництву можливість більше часу приділяти вирішенню завдань розвитку 

підприємства;  

формуванні системи інформаційної прозорості;  

запровадженні ефективного доступу до інформаційних джерел і можливість 

багаторазового використання даних, що знаходяться в архіві та базі даних служби 

оперативного управління;  
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здійсненні оперативного та стратегічного постійного контролю основних 

показників діяльності підприємства;  

забезпеченні достовірності інформації про стан процесів, об’єктів і 

елементів організаційної структури; 

ефективності побудови організаційної структури підприємства. 

Таким чином, виконані дослідження дають можливість зробити висновок 

щодо необхідності внесення змін до підходів щодо сутності організаційно-

інформаційного забезпечення процесів управління на підприємстві. Слід 

адаптувати існуючі концепції та додати  використання сучасних мобільних 

технологій. Все це разом дасть змогу підприємству сформувати ефективне 

організаційно-інформаційне забезпечення управління будь-якого рівня відповідно 

до місії та цілей розвитку підприємства та може бути реалізованим за допомогою 

динамічного інформаційного середовища управлінських процесів.  
 

У наступному підрозділі більш детально зупинимося на складових 

організаційно-інформаційного забезпечення управління підприємств. 

 

 

1.2. Складові організаційно-інформаційного забезпечення управління 

підприємств 

 

З метою детального дослідження складових організаційно-інформаційного 

забезпечення управління підприємств, спочатку проаналізуємо окремо складові 

організаційного та інформаційного забезпечення. 
 

Відповідно до теорії Г.Островерхої, організаційне забезпечення має такі 

складові [111]: 

організаційну структуру; 

нормативну складову; 

неформальну складову. 
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Схематично ці складові можна подати наступним чином (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.1 Складові організаційного забезпечення управління підприємством* 
*Авторська розробка. 

 

Щодо інформаційного забезпечення управління підприємством, то існує 

декілька концепцій визначення його складових, які є достатньо подібними. 

За підходом С. Петренко, інформаційне забезпечення містить такі три 

складові [120, с. 11]: 

інформаційну систему (за підходом С. Петренко, інформаційна система та 

система інформації – це ідентичні поняття); 

інформаційний фонд; 

інформаційну діяльність. 

З позиції процесів автоматизації, інформаційне забезпечення, на думку 

К. Ілляшенко, включає сукупність системи показників [62]: 

потоки інформації – варіантів організації документообігу; 
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системи кодування та класифікації інформації; 

уніфіковану систему документації; 

різні інформаційні масиви (файли), що зберігаються в машині та на 

машинних носіях з різним ступенем організації. 

Але найбільш повно характеризує складові інформаційного забезпечення 

управління підприємством підхід, запропонований М. Денисенко та І. Колос, які 

виділили такі три його складові [45]: 

інформаційні ресурси; 

інформаційні технології; 

технічні засоби та програмне забезпечення. 

Саме такий підхід найбільше відповідає управлінню телекомунікаційних 

підприємств, діяльність яких буде розглядатися в подальшому. 

До теперішнього часу сформувалося три основні підходи до визначення 

сутності інформаційних ресурсів: технократичний, економічний і 

загальноцивілізаційний.  

Типовим прикладом реалізації технократичного підходу до розкриття 

сутності інформаційних ресурсів є визначення, наведене І. Мелюхіним: «Під 

інформаційними ресурсами ми розуміємо сукупність елементів, задіяних у 

процесі отримання, обробки, зберігання і передачі суспільно значущої 

інформації» [92, с. 57]. 

Економічний підхід до розкриття сутності інформаційних ресурсів наявний 

у роботах Б.С. Єлепова, який зазначає, що інформаційними ресурсами 

називатимемо результати інтелектуальної діяльності вчених, фахівців і інших 

працівників, потенційно придатних відразу або після відповідної обробки для 

використання в суспільному виробництві при досягненні конкретних цілей 

економічного і соціального розвитку [52, с. 84].  

Також економічний підхід підтримує Н.П. Федоренко [154, с. 328], згідно з 

яким: інформаційні ресурси – це знання, відомості, дані, що отримуються і 

накопичуються в процесі розвитку науки і в практичній діяльності людей, які 
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можуть бути використані в суспільному виробництві і управлінні в якості 

чинника збільшення обсягу виробництва і підвищення його ефективності.  

У цьому ж аспекті В.В. Владимиров розглядає інформаційні ресурси як 

економічну категорію, яка є:  

сукупністю фактів природного, виробничого, правового, наукового, 

економічного, соціального і іншого характеру;  

інформацією, отриманою на основі фактів;  

знанням, сформульованим на основі інформації;  

ризиком їх господарської діяльності. [26].  

Не зважаючи на суттєве і постійне підвищення ролі інформаційних ресурсів 

у системі управління, обмежувати їх важливість ми не маємо права.  

Тому, більш обґрунтованим є загальноцивілізаційний підхід до розуміння 

сутності інформаційних ресурсів, реалізований Д.Г. Примхливим, який 

стверджує, що інформаційний ресурс є сукупністю науково-технічних і науково-

гуманітарних знань, що втілили виробничо-технічний і соціальний досвід 

людства, необхідний для виживання і розвитку в умовах суперечливого, але 

взаємопов’язаного світу [73, с. 68].  

Важливість названого підходу полягає у спробі глобального осмислення 

особливостей і призначення інформаційних ресурсів у розвитку людської 

цивілізації. Згідно із цим визначенням, найважливішими умовами розвитку 

суспільства є: забезпечення збалансованості науково-технічних і науково-

гуманітарних знань; накопичення і узагальнення знань і досвіду; наявність 

інформаційного обміну.  

Погоджуючись, у цілому, з розглянутими вище підходами, відзначимо, що 

існує потенціал розвитку даного розуміння сутності інформаційних ресурсів. 

Тому, для більш глибокого і всебічного вивчення категорії «інформаційний 

ресурс», є доцільним використовувати підхід, заснований на ідеї ресурсного 

циклу, під яким розуміється сукупність технологічних перетворень і переміщення 

речовин біосфери на всіх етапах виробництва, перетворення, використання і 

відтворювання, в суспільному процесі розвитку.  
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Залежно від особливостей функціонального стану кругообіг інформаційних 

ресурсів включає ряд етапів: виробництво (накопичення); систематизація 

(обробка); розподіл (передача); споживання.  

Кількість етапів, що виділяються, в кругообігу інформаційних ресурсів 

може різнитися, що визначається цілями досліджень, які проводяться.  

Зокрема, етап систематизації (обробки) інформаційних ресурсів може 

розглядатися як самостійний або як підетап першого етапу кругообігу 

інформаційних ресурсів.  

Крім того, варто зауважити, що існує проблема забезпечення збереження 

інформаційних ресурсів. Це передбачає необхідність виділення додаткового 

підетапу в кругообігу інформаційних ресурсів.  

На першому етапі людина, в процесі своєї діяльності, заснованої переважно 

на вивченні історичного досвіду і конкретного об’єкту, створює нові знання. На 

основі узагальнення, систематизації, накопичення індивідуально одержаних 

нових знань здійснюється їх інтеграція в систему суспільних знань. Отже, 

накопичені знання не є інформаційними ресурсами, оскільки відокремлення знань 

від сфери свого походження на даному етапі відтворювального циклу не 

відбувається.  

Трансформація суспільних знань в інформаційні ресурси здійснюється в 

результаті подальшої багатоступеневої підготовки, спрямованої на підвищення 

ступеня їх готовності до кінцевого споживання. Тому систему суспільних знань 

доцільно характеризувати як систему потенційних інформаційних ресурсів. З 

точки зору споживачів, потенційні інформаційні ресурси мають високий ступінь 

невизначеності, пов’язаний з характером ймовірності доцільності їх використання 

для досягнення тих або інших соціально-економічних цілей.  

Зокрема, це стосується результатів фундаментальних досліджень, які, як 

правило, не є суспільною практикою. У цьому випадку в потенційних 

інформаційних ресурсах відбувається накопичення суспільної праці, 

результативність якої може бути оцінена суспільством лише в перспективі.  
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Після завершення першого етапу відтворювального циклу потенційні 

інформаційні ресурси повинні володіти, по можливості, такою якісною і 

кількісною визначеністю, на підставі якої суспільство могло б приймати 

обґрунтовані рішення про їх використання. Ця мета реалізується на етапі 

систематизації (обробки) інформаційних ресурсів за допомогою розвитку об’єктів 

інформаційного інфраструктурного комплексу, а також інформаційно-

аналітичних підрозділів, що функціонують у складі окремих підприємств і 

організацій.  

Результатом діяльності об’єктів інформаційного інфраструктурного 

комплексу і відповідних підрозділів у їх складі є інформаційні ресурси, які 

володіють більш високою споживною корисністю, потенційні накопичення яких 

формує певний «запас» даного різновиду ресурсів.  

До особливостей потенційних інформаційних ресурсів відносяться 

наступні: практична відсутність обмежень у кількості користувачів; наявність 

здатності морально застарівати; різноманітність способів поширення і доведення 

до споживача; складність у визначенні соціально-економічної ефективності їх 

виробництва і споживання [74, с.68].  

Дані особливості надзвичайно важливо враховувати при розробці і 

вдосконаленні механізму інформаційного забезпечення телекомунікаційних 

підприємств. Зокрема, це відноситься до проблем формування інформаційної 

інфраструктури таких підприємств, визначення принципів ціноутворення на 

інформаційні продукти і послуги, розробки комплексу стимулюючих заходів 

розвитку діяльності підприємств.  

Перехід із «запасу» в реальний інформаційний ресурс і є проблемою 

залучення потенційних інформаційних ресурсів в економічний обіг, проблемою їх 

освоєння.  

У наш час простежується явна недооцінка важливості інформаційних 

ресурсів як ключового чинника забезпечення ефективного, стійкого розвитку 

телекомунікаційних підприємств. У зв’язку з цим доцільно відзначити роль 
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інформаційних ресурсів у рішенні сучасних проблем управління 

телекомунікаційних підприємств.  

У найзагальнішому вигляді значення інформаційних ресурсів у розвитку 

наведено в роботі Д.Г. Прихотного [125, с. 94]. Автор підкреслює значення 

інформаційних ресурсів за наступними напрямами:  

безпосередня дія на порядок залучення всіх видів ресурсів у діяльність 

підприємства, на виявлення і подолання економічних обмежень у 

відтворювальному процесі;  

безпосередня дія на суб’єктивний чинник діяльності – на людину, її 

інтелектуальний рівень і «потенціал вільної поведінки», розширення можливості 

вибору і тим самим, дія на соціальну ефективність, зростання індивідуальної і 

колективної ініціативи;  

дія на прискорення відтворювання, скорочення часу надання послуг і часу 

обігу.  

На наш погляд, в цілому, межі дії інформаційних ресурсів на розвиток 

системи управління телекомунікаційних підприємств визначені досить правильно. 

Однак багатоаспектність в цьому випадку привела до недостатньої глибини 

опрацьовування змісту окремих елементів процесу управління. Зокрема, нечітко 

простежуються відмінності між процесом залучення ресурсів і скороченням 

тимчасових параметрів діяльності, а також не розкривається природа дії 

інформаційних ресурсів на дані зміни. Вимагає уточнення також поняття 

«потенціал вільної поведінки» людини в контексті сучасних вимог, що 

висуваються до телекомунікаційних підприємств.  

Однак при цьому слід враховувати основні відмінності між інформаційними 

і будь-якими іншими видами ресурсів. Зокрема, суттєвою відмінністю 

інформаційних ресурсів від матеріальних є несхильність до дії просторових 

обмежень і дії закону збереження речовини і енергії. Будь-який вид матеріальних 

ресурсів може використовуватися лише певним чином у діяльності підприємства. 

Щодо інформаційних ресурсів, то вони можуть одночасно 

використовуватися для різних ділянок діяльності підприємства, причому не 
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зменшуючи їх кількість, якість і значення. Однак може змінитися цінність 

інформації і тоді виникає парадоксальна на перший погляд ситуація, коли, 

передавши інформацію іншому і одночасно зберігши її у себе, суб’єкт 

господарювання може втратити її як інформаційний ресурс, якщо на основі 

поданої інформації рішення прийматиме не він, а той, кому він ці відомості 

передав. У зв’язку з цим потрібно підкреслити особливу роль інформаційних 

зв’язків, встановлених у системі управління і у функціонуванні її інформаційної 

структури [103].  

Під інформаційними технологіями розуміють сукупність засобів і методів 

збирання, реєстрації, обробки, накопичення і доведення до користувача 

необхідних даних у системі організаційного управління на основі застосування 

засобів обчислювальної техніки. 

Використання інформаційних технологій в управлінні господарськими 

процесами підприємств дає можливість впроваджувати найбільш сучасні і 

прогресивні управлінські концепції, головна риса яких ‒ ефективне використання 

ресурсів і орієнтація на інтереси клієнтів [32., c. 35].  

До основних переваг використання інформаційних технологій в управлінні 

підприємством віднесено [109]:  

підвищення ступеня керованості;  

зниження впливу людського фактора;  

скорочення паперової роботи;  

підвищення оперативності і достовірності інформації;  

зниження витрат;  

оптимізація обліку та контролю;  

забезпечення прозорості інформації для інвесторів;  

можливість збільшення частки ринку. 

Одним із важливих аспектів, на який варто звернути увагу – те, що 

інформаційні технології на підприємствах існують у вигляді різноманітних 

інформаційних систем і інформаційних комплексів та використовуються в різних 

сегментах управлінської системи. 
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Якщо підприємство має за мету збільшити якість обслуговування клієнтів, 

то для цього випадку була розроблена концепція CRM 

(CustomerRelationshipManagement) ‒ управління взаємовідносинами з клієнтами). 

Основним завданням CRM є процес проведення автоматизованого збору даних 

про покупців і постійний інформаційний зв’язок з покупцями. Щодо завдань 

CRM-системи, то вони мають наступний сенс:  

− забезпечення оперативного доступу до інформації в ході контакту з 

клієнтом у процесі продажу;  

− спільний аналіз даних, що характеризують діяльність клієнта і 

підприємства;  

− отримання нових знань, висновків, рекомендацій, тощо;  

− забезпечення безпосередньої участі клієнта в діяльності підприємства та 

можливість впливати на процеси розробки продукту, його виробництво, сервісне 

обслуговування.  

Для розуміння значення і важливості впровадження CRM-системи, варто 

акцентувати увагу на базових функціях, а саме: визначення плану продажів; 

одержання та передавання замовлення на продаж; складання графіку продажів 

споживачам; конфігурація продуктів; управління ресурсами розподілу [109]. 

Особливістю побудови інформаційної системи вертикально інтегрованого 

підприємства (об’єднання) є використання терміна «планування ресурсів у 

масштабах підприємства» (Enterprise-wideResourcePlanning – ERP). В основі ERP-

систем лежить принцип створення єдиного сховища (репозиторію) даних, що 

містить всю корпоративну бізнес-інформацію: планову та фінансову інформацію, 

виробничі дані, інформацію щодо персоналу тощо. Наявність єдиного 

корпоративного сховища усуває необхідність передачі даних від однієї системи 

до іншої (наприклад, від виробничої системи до фінансової або до кадрової), а 

також забезпечує одночасну доступність інформації для будь-якої кількості 

співробітників підприємства, що володіють відповідними повноваженнями [9].  

Метою ERP-систем є не тільки поліпшення управління виробничою 

діяльністю підприємства, а й зменшення витрат і зусиль на підтримку його 
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внутрішніх інформаційних потоків. Впровадження такої системи дає змогу значно 

скоротити транзакційні витрати [96, с. 125; 97, с. 112]. 

Об’єднання ERP-системи з технологіями onlin eanalytial processing(OLAP), 

системою збалансованих показників (Balanced Score Card) і системою 

функціонально-вартісного управління забезпечує появу і розвиток систем BPM 

(Business Performance Management) – управління ефективністю бізнесу, що 

дозволяють пов’язувати операційні результати діяльності підприємств членів 

об’єднання з ефективністю реалізації вертикальних зв’язків між ними [151, с. 142]. 

Функціональна архітектура класичної BPM-системи складається з трьох частин. 

Перша частина – сховище даних, яке є базисом BPM-системи. У ньому 

консолідується оперативна інформація з різних автоматизованих модулів 

підприємства‒інтегратора і компаній виробничого ланцюжка. Друга складова – 

набір інструментів для підтримки технологій управління інтегрованим 

об’єднанням: фінансового планування, управлінського обліку, прогнозування, 

управління виробничими і допоміжними процесами. Третій компонент BPM – 

аналітичні засоби OLAP для оперативної роботи з діловими даними, які 

накопичуються в сховище та отримання економічних прогнозів [96, с. 112; 151, с. 156]. 

BPM-системи забезпечують цілісний, процесно-орієнтований підхід до 

прийняття управлінських рішень, спрямований на поліпшення здатності 

вертикально інтегрованої структури реально оцінювати свій поточний стан і 

управляти ефективністю своєї діяльності на всіх рівнях шляхом об’єднання 

власників процесів, менеджерів, персоналу та партнерів у рамках загального 

інтегрованого середовища управління [131, с. 123]. 

 Корпоративні інформаційні системи відіграють вирішальну роль у 

створенні вертикально інтегрованої структури, відображають концептуальну та 

фізичну архітектури організації та супроводжують її багатофункціональну 

діяльність. 

Наступною системою для розгляду є система управління персоналом, що 

сприяє ефективному використанню кадрових ресурсів ‒ HR.  



 
 

41 
 

Підвищення ефективності господарської діяльності відбувається на основі 

застосування MIS- і BI - технологій. Використання їх спричиняє: досягнення 

синергетичного ефекту; автоматизацію та узгодження дії всіх відділів 

підприємства; успішну реалізацію стратегічних програм; підвищення 

конкурентних переваг [70, с. 73]. MIS- та BI-системи дають можливість 

відстежувати цикл життя кожного виробленого товару, при цьому проводити 

постійно обробку значної кількості інформації з великою швидкістю. Така 

система дає змогу зрозуміти де і в якому сегменті фірма отримує найбільший 

прибуток, на якому продукті буде сконцентровано увагу, а що віддати на 

аутсорсинг. 

Для захисту даних підприємства використовують IBMS pectrum Protect 

(Tivoli Storage Manager). Продукт забезпечує надійне і економічно ефективне 

резервне копіювання і швидке відновлення у віртуальних, фізичних і хмарних 

середовищах будь-якого розміру. Ця платформа дозволяє централізувати 

контроль і адміністрування резервного копіювання та відновлення даних, захищає 

дані організації від апаратних збоїв та інших помилок, зберігаючи резервні і 

архівні копії даних в автономних сховищах [176]. 

Таким чином, роль інформаційних технологій в управлінні підприємством 

безперечно велика. Використання сучасних програмних продуктів ‒ шлях до 

ефективної діяльності підприємства та підвищення його 

конкурентоспроможності. Але варто зауважити, що зазначена проблема вимагає 

подальших наукових досліджень. 

Третьою складовою інформаційного забезпечення є технічні засоби та 

програмне забезпечення ефективного управління підприємством. Щоб мати 

можливість використовувати ті чи інші інформаційні технології підприємству 

необхідно мати певні технічні засоби та програмне забезпечення. Під технічними 

засобами розуміють ЕОМ, пристрої введення та виведення даних (друкувальні 

пристрої, графобудівники, сканери, плотери, монітори), пристрої довгострокового 

зберігання даних, мережеве устаткування та канали зв’язку. Введення та 

виведення даних можливі в межах таких систем [45]: 
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глобальної мережі;  

корпоративної та локальної комп’ютерної мережі;  

системи передачі паперових документів.  

При зберіганні даних слід підтримувати  їх такі властивості: орієнтація та 

історичність даних, незмінність у часі, багаторівневе збереження.  

За складом та функціональними можливостями технічні засоби можна 

розподілити на три групи [45]: 

технічні засоби збору та реєстрації даних, накопичення, обробки, передачі, 

відображення, виведення та розмноження даних;  

засоби комп’ютерної техніки будь-яких моделей; 

засоби організаційної техніки.  

Сукупність програм системи обробки даних і програмних документів 

(інструкцій), необхідних для експлуатації цих програм, як правило, розглядають 

як програмне забезпечення. До програмного забезпечення входять:  

системні програмні продукти – для забезпечення діяльності комп’ютерних 

систем (тестові, діагностичні та антивірусні програми, операційні системи);  

спеціальні програмні продукти – сукупність програм, які розроблені при 

створенні конкретної інформаційної системи;  

прикладні програмні засоби забезпечення управлінською діяльністю – 

системи підготовки текстових документів, системи обробки фінансово-

економічних даних, системи управління базами даних, системи підготовки 

презентацій, експертні системи та системи підтримки прийняття рішень, а також 

інші системи;  

технічна документація містить опис завдань, завдання на алгоритмізацію, 

економіко-математичну модель завдання, контрольні приклади.  

В управлінні діяльністю підприємства використовуються різні програмні 

продукти, які можна поділити на три групи [16, с. 46; 77, с. 128]:  

електронні таблиці в Microsoft Excel; 

корпоративні системи управління; 

спеціальні розробки на замовлення.   
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Як правило, українські підприємства з іноземним капіталом 

використовують продукти визнаних закордонних та вітчизняних розробників. Але 

як показує практика, електронні таблиці досить часто використовуються в 

управлінні підприємством, особливо на малих підприємствах.  

Електронні таблиці – один з найбільш простих, доступних і популярних 

інструментів. Вартість ліцензій на програмне забезпечення невисока, беручи до 

уваги можливості використання піратських копій. Електронні таблиці незамінні 

для малого бізнесу. Вони також можуть бути корисними і на середніх 

підприємствах, які тільки починають створювати свою систему управління.  

Порівняно з іншими спеціальними програмними продуктами мають певні 

недоліки [45]: адміністрування та підтримка програмних засобів (слабка 

можливість розподілу та управління правами доступу користувачів; відсутність 

вбудованих засобів підтримки часового періоду, мультивалютності); якість даних 

(відсутність вбудованого механізму контролю версій та перехресних посилань); 

можливості аналізу (не передбачається багатовимірного представлення даних, 

недостатня гнучкість при побудові звітів). 

На основі проведеного дослідження, можна визначити основні складові 

організаційно-інформаційного забезпечення управління підприємством. До них 

належать: організаційна структура управління підприємствомз використанням 

інформаційних  технологій, програмного забезпечення та відповідних технічних 

засобів; 

нормативна складова, забезпечена достовірною інформацією за допомогою 

сучасних інформаційних систем та технічних засобів; 

організаційна культура, яка заснована на особливостях діяльності 

підприємства. 

Схематично організаційно-інформаційне забезпечення управління 

підприємством подано на рис. 1.2.  Кожна складова організаційно-інформаційного 

забезпечення має включати засоби, методи і способи організації передачі 

інформації між підрозділами підприємства, всередині підрозділу підприємства, 

між керівниками підрозділів підприємства, між керівником підприємства і 
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керівниками підрозділів, між керівниками підрозділів і їх співробітниками,  між 

співробітниками підприємства, між підприємствами однієї галузі, між 

підприємствами різних галузей, між відомчим органом управлінняі 

підприємством, між органами місцевого самоврядування і підприємством, між 

органами державної влади і підприємством, між фіскальними органами і 

підприємством, між контролюючими органами і підприємством, між партнерами, 

між конкурентами, між підприємством і постачальниками, між підприємством і 

споживачами, тобто між підприємством і його внутрішнім та зовнішнім 

середовищем. Всі складові організаційно-інформаційного забезпечення повинні 

мати доступ до сучасних інформаційних технологій, систем та технічних засобів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Структурна схема організаційно-інформаційного забезпечення 

управління підприємством* 
*Авторська розробка. 

Дотримання комплексності при формуванні організаційно-інформаційного 
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необхідних та достовірних даних до підприємства та окремих його підрозділів, а 

також виходу потрібної інформації за його межі, інформуванню партнерів, 
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споживачів та інших зацікавлених сторін щодо діяльності підприємства, змін, які 

відбулися в асортименті його продукції та послуг, ціновій політиці тощо. 

Особливості організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств розглянемо в наступному підрозділі. 

 

1.3. Особливості та система оцінки показників організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств 

 

 

Під інформаційним забезпеченням системи управління телекомунікаційних 

підприємств треба розуміти сукупність інформаційних ресурсів і способів їх 

організації, необхідних і придатних для реалізації аналітичних і управлінських 

рішень, що забезпечують їх фінансово-господарську діяльність [123, с. 112]. 
  

Управління підприємством призначено для збереження його місії і 

здійснюється шляхом протидії руйнування суб’єкта господарювання в результаті 

його взаємодії із зовнішнім середовищем. Процес управління підприємством 

можна розглядати як технологію, що складається із сукупності циклів, які 

виконуються працівниками апарату управління на основі розподілу праці. 

Відповідно до елементів об’єкта управління  можна визначити  зміст процесу 

управління як: 
 

управління процесом праці; 

управління рухом і обліком виробничих запасів; 

управління знаряддями і засобами праці; 

управління процесами виробництва. 
  

Для визначення комплексу завдань, що вирішуються в системі виділення 

головної і забезпечувальної  підсистеми, і завдань, спрямованих на аналіз 

чинників і моделей, що відображають функціонування телекомунікаційного 

підприємства у зовнішньому середовищі, не тільки недоцільно, а й неможливо 

розглядати всі їх аспекти в одній моделі. В результаті такого дослідження маємо 

структурно-інформаційну модель системи управління телекомунікаційним 
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підприємством, що адекватно відображає структуру і визначає інформаційну 

технологію управління. 
 

Серед основних взаємозв’язаних аспектів діяльності телекомунікаційних 

підприємств: планування, матеріально-технічне забезпечення, надання послуг, 

маркетинг і збут, кадри – найважливішими і найменше дослідженими є «надання 

послуг», «маркетинг і збут», оскільки вони найскладніші і багатопланові. Тому 

такими ж складними і багатоплановими є завдання управління цими блоками. 

На рис.1.3. наведена модель функціонування телекомунікаційного 

підприємства, яка містить зазначені блоки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.  Модель функціонування сучасного телекомунікаційного  підприємства 

Джерело: Авторська розробка. 

Аналіз цієї моделі дозволяє зробити такі  висновки: 
 

підприємство як соціально-економічний об’єкт функціонує в реальному 
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високі динамічність і невизначеність функціонування підприємства і 

зовнішнього середовища, а також глибокі взаємозв’язки і взаємозалежності між 

блоками обумовлюють необхідність вирішення багатьох завдань даних блоків у 

режимі оперативного, а за необхідності і попереджувального управління; 

для зниження впливу високої динамічності і стохастичності функціонування 

об’єкта необхідно встановити оптимальну тривалість періоду тактичного 

управління. 

Для визначення головного завдання організаційно-інформаційного 

забезпечення системи управління телекомунікаційним підприємством і його 

інформаційною базою необхідно проаналізувати модель функціонування об’єкта 

у вигляді системи автоматичного регулювання з реальними зв’язками і діями, зі 

100-% м негативним зворотним зв’язком (блок зворотного зв’язку – «споживач»). 

Ця модель є оптимальною для аналізу багатоваріантних станів системи. 

Подібні моделі застосовуються при аналізі в системах управління діяльністю, 

зокрема К.А. Багриновським [6,  с. 78; 7, с. 64], де розробка управлінських дій 

здійснюється не повністю автоматично, а з урахуванням «людського фактора». 
 

Відгуком системи на вхідну дію (план) є «надання послуги» (факт). За 

даними інформаційного потоку «надання послуги» і відмінністю між фактичною 

величиною і заданою функцією здійснюється оперативне управління надання 

послуг. 
 

Оперативне управління надання послуг і їх якості – одне з важливих завдань 

забезпечення життєдіяльності телекомунікаційного підприємства, тому необхідно 

мати достатньо повну і надійну інформацію про якість послуг за мінімальних 

витрат на їх виробництво. 

На основі проведеного аналізу рис. 1.4. можна зробити висновок про те, що 

основним завданням, яке вирішується в системі управління телекомунікаційними 

підприємствами, є оперативне управління надання якісних послуг. Вирішенню 

цього завдання підпорядковані всі  інші, оскільки від якості його виконання 

залежать оцінка і остаточні результати діяльності підприємства. Загалом 

багаторівнева ієрархічна структура систем управління породжує відповідний 
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комплекс проблем, аналіз яких дає можливість розробити певні рішення для 

кожного концептуального рівня системи управління в цілому та прийняти 

раціональні  рішення. 

Традиційна раціоналістична логіка управління, заснована на неокласичній 

моделі підприємства, припускає визначення бажаного результату діяльності, 

вибір способів досягнення результату і мобілізації необхідних ресурсів, тобто 

підготовки засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.4. Модель функціонування підприємства у вигляді системи автоматичного 

регулювання 
Джерело: Авторська розробка. 
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постійними протягом всього періоду їх досягнення. Таким чином, можна 

говорити про статичну оптимізацію управлінських рішень. 

Положення, що лежать в основі традиційної моделі управління, є цілком 

коректними. Не викликає сумніву, що в процесі прийняття рішень, по-перше, 

необхідно визначити цілі діяльності підприємства щодо розв’язання питання про 

засоби їх досягнення. По-друге, розробка стратегії визначає напрями цільового 

використання ресурсів, чим самим підвищує і  їх ефективність. 
 

Необхідно зазначити, що перехід телекомунікаційних підприємств на 4Gі 

5G технології та посилення конкуренції, приводять до того, що базисні 

передумови традиційної логіки управління вступають в суперечність з реаліями 

сучасної конкурентної боротьби. При цьому можна говорити про очевидну 

складність адаптації телекомунікаційного підприємства до умов зовнішнього 

середовища, що змінюються, яка спричинена, з одного боку, його невизначеністю 

і неоднозначністю, а з іншого – складністю діяльності телекомунікаційного 

підприємства. 
 

У таких  умовах необхідно використовувати комплексні системи підтримки 

прийняття рішень, що включають сукупність імітаційних моделей процесів 

надання послуг і управління. Дані системи дозволяють відмовитися від 

традиційного раціоналістичного підходу до управління і розглядати його як 

процес вирішення проблем, що виникають. 
 

Комплексні системи підтримки прийняття рішень (СППР) можуть 

ґрунтуватися на таких двох принципах. Перший, традиційний, полягає  в тому, що 

в системі фіксується досвід експерта, який і використовується для розробки 

оптимального в цій ситуації рішення. 
 

Системи, що реалізують другий принцип: розробка рішення на основі 

аналізу історичних даних ‒ описують поведінку об’єкта, що вивчається, ухвалені 

у минулому рішення, їх результати. Ці дані можуть включати, наприклад, 

тимчасові ціни, результати фінансово-господарської діяльності підприємства або 

статистику надання тих чи інших послуг. 
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При оцінці і виборі такого виду інноваційних технологій необхідно 

спиратися на таку систему критеріїв, що відображають специфічні риси й умови 

прийняття рішень в українській економіці як на макрорівні, так і на рівні окремих 

телекомунікаційних підприємств: 

1. Статистичне значення. Використання таких систем на практиці 

вимагає наявності репрезентативної бази даних, інакше ухвалені на їх основі 

рішення будуть необґрунтованими. Проте через порівняно недовгий термін 

існування більшості телекомунікаційних підприємств, їх бази даних є недостатньо 

розвиненими. В даному випадку обмеженість і неточність аналізованих даних 

може привести до побудови статистично невірних моделей і прийнятті на їх 

основі невірних рішень. У зв’язку з цим необхідна наявність суворого контролю 

одержуваних результатів. 
 

2. Нестабільність української економіки як на макрорівні, так і на 

мікрорівні. Це обумовлює необхідність постійного аналізу і контролю 

результатів, одержуваних СППР з боку осіб, які приймають рішення з метою 

гарантії урахування всіх чинників впливу на відповідне рішення. Внаслідок цього, 

побудовані моделі повинні бути прозорі і допускати інтерпретацію. 
 

3. Складність налаштування. Даний чинник пов’язаний із тим, що люди, 

відповідальні за прийняття рішень у бізнесі і фінансах, звичайно не є фахівцями зі 

статистики і штучного інтелекту, а тому не можуть безпосередньо 

використовувати системи інтелектуального аналізу даних, що вимагають 

складного налаштування або спеціальної підготовки. 
 

Таким чином, основні проблеми в галузі створення систем інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень можна виділити в таких 

взаємопозв’язаних аспектах: 
 

1. В аспекті вимог до якості, обсягу і вартості інформації, необхідної для 

прийняття раціональних управлінських рішень: 
 

нераціональний розподіл обсягу і змісту інформації, що одержується і 

передається, і, як наслідок, відповідальність і делегування повноважень між 

рівнями управління; 
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наявна у керівництва інформація є  дуже загальною і подана безсистемно ‒ 

існує безліч джерел однотипної, але неспівставної інформації; 
 

створювані власними силами системи управлінської інформації дуже 

складні, громіздкі і використовуються не завжди ефективно; 

 

отримання потрібної інформації вимагає дуже багато часу, що не дозволяє 

ефективно використовувати її для прийняття оперативних господарських рішень. 
 

2. В аспекті вимог до фінансової й управлінської звітності для 

забезпечення оперативності і надійності надання інформації: 
 

 показники щодо доходів і витрат, які надаються різними відділами одного 

підприємства, не забезпечують повноти інформації для прийняття рішень; 

 

 обробка первинних даних проводиться несвоєчасно і з великою затримкою; 

 

 форма надання інформації не задовольняє потреб керівників у фінансово-

економічній звітності для прийняття рішень на всіх рівнях управління. 
 

3. В аспекті вимог до системи обробки і надання  інформації для аналізу і 

прийняття рішень: 
 

недостатня адаптованість інформаційних технологій, що забезпечують 

процеси управління на телекомунікаційних підприємствах, до зовнішніх і 

внутрішніх умов, які постійно змінюються; 
 

різноманіття системних програмних засобів і прикладного програмного 

забезпечення, обчислювальних потужностей, засобів зв’язку, що породжує 

серйозну проблему інтеграції інформаційного простору в складних структурах 

управління. 
  

Одержана інформація дозволить знаходити прийнятне рішення і оцінювати 

варіанти, що генеруються системою управління телекомунікаційним 

підприємством з погляду їх результативності і досяжності. 
 

При цьому необхідно враховувати показник якості інформаційного 

забезпечення процесу прийняття рішення, який характеризується корисністю 

інформації, тобто властивістю інформації бути доречною, надійною і 

порівнюваною, відображати реально наявні об’єкти з необхідною точністю. 
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 Інформація доречна з погляду зацікавлених користувачів, якщо наявність 

або відсутність її суттєво впливає на рішення цих користувачів, допомагаючи їм 

оцінювати минулі, теперішні або майбутні події, підтверджуючи або змінюючи 

раніше зроблені оцінки. На доцільність інформації впливає її зміст і суттєвість. 

Суттєвою вважається інформація, відсутність або неточність якої може вплинути 

на рішення зацікавлених користувачів [118, с. 420]. 
 

Інформація надійна, якщо вона не містить суттєвих помилок. Щоб бути 

надійною, інформація повинна об’єктивно відображати факти господарського 

життя, до яких вона фактично або ймовірно належить [2, с. 88]. 

Для телекомунікаційних підприємств потрібна система інформаційного 

забезпечення, яка поряд із традиційною інформацією забезпечувала б потреби 

менеджменту в інформації щодо ринкового середовища. Основні потоки 

інформації, якої потребують підприємства телекомунікаційної галузі, наведені на 

рис. 1.5. 

Для ефективної розбудови інформаційного забезпечення 

телекомунікаційних підприємств необхідно сформувати системну підтримку всіх 

типів інформаційних потоків, яка має передбачати такі напрями діяльності: 

 формування системи моніторингу ринку телекомунікаційних послуг для 

оперативного інформування щодо цін, попиту і пропозицій на ринку цих послуг; 

 удосконалення системи соціально-економічного моніторингу розвитку 

телекомунікаційних підприємствта інформаційної підтримки цього процесу; 

 забезпечення ефективних комунікацій між рівнями підрозділів 

телекомунікаційних підприємств на базі використання сучасних інформаційних 

технологій та технічних засобів. 

Організаційне забезпечення телекомунікаційних підприємств в основному 

пов’язане з налагоджуванням різноманітних зв’язків надходження інформації та 

своєчасним доступом до неї відповідних ланок підприємства, а також споживачів, 

партнерів та інших зацікавлених сторін. 
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Рис. 1.5. Інформаційна підтримка телекомунікаційних підприємств 

Джерело: Авторська розробка. 

 

Концептуальна схема організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційного підприємства наведена на рис. 1.6. 

Для оцінки організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційного підприємства можна виділити таку систему критеріїв: 

1) єдність мети, що передбачає наявність чітко сформульованої мети або 

цілей підприємства; 

2) первинність надходження інформаціїта вторинність організаційного 

процесу; 

3) функціональна замкненість підрозділів апарату управління: коло завдань 

для кожного структурного підрозділу має бути чітко орієнтованим на досягнення 

мети управління з відповідної функції; 

4) простота організаційної структури: чим простіше та чіткіше побудовано 

структуру управління, тим легше персоналу зрозуміти і пристосуватися до певної 

форми управління й активно брати участь у реалізації мети підприємства; 
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Рис. 1.6.  Комунікативна схема організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційного підприємства* 
 

*Авторська розробка. 

 

5) єдність розпорядництва: працівник повинен отримувати накази лише від 

одного керівника; 

6) визначення оптимальної норми керованості: чисельність підлеглих, 

підпорядкованих одному керівникові, має бути обмеженою; 

7) установлення оптимального співвідношення централізованих і 

децентралізованих форм управління; 

8) зворотний зв’язок, за допомогою якого забезпечується можливість 

здійснення постійного контролю за результатами функціонування системи та 

створюються умови для її корегування, а також здійснюється рух інформації 

обома напрямками; 

9) чіткість інформації, що надходить до керівництва та працівників 

підприємства; 

10) достовірність інформації, що рухається двома напрямками – як у 

середину підприємства, так і за його межі; 

11) своєчасність надходження інформації; 

12) своєчасність та ефективність прийняття управлінських рішень. 
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У науковій літературі оцінка ефективності організаційно-інформаційного 

забезпечення складається з трьох етапів [18, с. 154]: 

1) аналіз організаційної структури; 

2) оцінка інформаційного забезпечення; 

3) оцінка ефективності організаційного процесу передачі даних. 
 

І етап. Необхідно оцінити структуру на предмет її адаптації до умов 

зовнішнього і внутрішнього середовища. Для цього потрібні відповідні критерії, 

за допомогою яких здійснюється оцінка дієвої організаційної структури. 

Насамперед слід визначити ступінь реалізації основних принципів управління, 

зокрема співвідношення між централізацією та децентралізацією. Потім 

необхідно охарактеризувати апарат управління:  підрозділи, взаємовідносини 

між ними, розподіл повноважень і відповідальності, виокремлення в самостійні 

структури певних ланок, характер зв’язків у середині підприємства та за його 

межами тощо.  

Важливо також здійснити аналіз функцій управління щодо посилення 

стратегічного планування, контролю за якістю послуг, зміни підходів до 

мотивації праці. І, нарешті, слід вивчити господарську діяльність стосовно змін у 

технологічному процесі: щодо технічного переозброєння підприємства, 

впровадження інновацій тощо. 

У результаті аналізу виявляються сильні сторони та недоліки наявної 

організаційної структури. Одним із методів такого аналізу може бути SWOT-

аналіз. 

SWOT-аналіз ‒ це процес встановлення зв’язків між найхарактернішими 

для підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), 

недоліками, результати якого в подальшому можуть бути використані для 

формулювання і вибору стратегій підприємства [177].  

Він проводиться з метою дослідження підприємства як домінуючої системи 

у певному ринковому середовищі. SWOT-аналіз ‒ це своєрідний інструмент, який 

не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дає 

змогу впорядкувати процес обмірковування всієї наявної інформації з 

http://in1.com.ua/book/13007/10315/
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використанням власних думок та оцінок. SWOT-аналіз дає змогу формувати 

загальний перелік стратегій підприємства з урахуванням їх особливостей ‒ 

адаптації до середовища або формування впливу на нього. 

Головною метою проведення SWOT-аналізу є отримання достовірних даних 

про можливості підприємства і загрози просування його на ринку товарів і послуг. 

Тому для досягення цієї мети перед SWOT-аналізом ставляться такі 

завдання:  

виявлення маркетингових можливостей, які відповідають ресурсам 

підприємства;  

визначення маркетингових загроз і розробка заходів щодо знешкодження 

їхнього впливу;  

виявлення сильних сторін підприємства й порівняння їх з ринковими 

можливостями;  

визначення слабких сторін підприємства та розробка стратегічних напрямів 

їх подолання;  

виявлення конкурентних переваг підприємства та формування його 

стратегічних пріоритетів [177]. 

Для здійснення SWOT-аналізу на підприємстві необхідне відповідне 

інформаційне забезпечення, яке повинно містити: базу даних; методи та моделі, 

необхідні для SWOT-аналізу; набір організаційних і методичних прийомів, 

потрібних для підвищення надійності інформаційного забезпечення [146, с.34].  

Методика SWOT-аналізу ґрунтується на засадах, що дають змогу вивчати 

зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства разом. За її допомогою можна 

встановити взаємозв’язки між перевагами та недоліками, що властиві 

підприємству, і зовнішніми загрозами та можливостями. Спочатку виявляють 

сильні і слабкі сторони, а також загрози та можливості, після цього встановлюють 

взаємозв’язки між ними, що може бути використано для розробки стратегії 

підприємства. 

При проведенні SWOT-аналізу необхідно ретельно визначити сферу 

кожного SWOT-аналізу, зрозуміти відмінності між його елементами, бути 

http://in1.com.ua/book/13007/10315/
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об’єктивним і використовувати різнобічну вхідну інформацію, уникати 

просторових і двозначних заяв. SWOT-аналіз повинен проводитися за участю всіх 

керівних кадрів підприємства. Це стосується загальної ідентифікації слабких і 

сильних сторін, які усередині підприємства мають чітко простежуватися. SWOT-

аналіз може проводитися із застосуванням методу «мозкового штурму». Якість 

аналізу можна підвищити, залучаючи до його проведення осіб, що не причетні до 

діяльності підприємства. Вони можуть виступити неупередженими арбітрами, які 

спроможні оцінити пропозиції, а також, ставлячи особливі питання, спровокувати 

підприємство до переосмислення своїх положень і дій. При проведенні SWOT-

аналізу, а особливо аналізу шансів і загроз, слід використовувати результати 

раніше проведених досліджень [177]. 

Метод SWOT-аналізу може застосовуватися до будь-яких підприємств, 

зокрема і до діяльності телекомунікаційних підприємств.  

Методика проведення SWOT-аналізу телекомунікаційних підприємств 

передбачає здійснення декількох етапів: 
 

І. Визначення власних сильних і слабких сторін підприємства зв’язку 

(табл.1.1). Для цього необхідно скласти перелік параметрів, за якими 

оцінюватиметься підприємство; щодо кожного параметра визначити, що є 

сильною стороною підприємства, а що – слабкою; з усього переліку вибрати 

найбільш важливі сильні і слабкі сторони підприємства. 
 

ІІ. Визначення ринкових можливостей і погроз (табл.1.2). Зазначений етап 

дозволяє визначити ситуацію зовні підприємства і зрозуміти, які є можливості, а 

також і загрози, яких слід уникати. 
 

ІІІ. Порівняння сильних і слабких сторін підприємства з можливостямиі 

загрозами ринку. Для порівняння можливостей підприємства зв’язку з умовами 

ринку і узагальнення результатів SWOT-аналізу застосовується SWOT – матриця, 

яка має такий вигляд (рис. 1.7). 
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Таблиця 1.1 

Загальні характеристики сильних і слабких сторін підприємства зв’язку, що 

використовуються в SWOT-аналізі  

Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки 

-конкурентні переваги (унікальність); 

-сильна позиція у специфічних 

ринкових сегментах, добре знаний 

лідер; 

-жорсткий конкурент на ринку; 

-стратегія наступу чи інша важлива 

стратегія; 

-сприяння зростанню чисельності 

цільових груп споживачів чи їх 

лояльності; 

-вища за середню обізнаність щодо 

стану ринку; 

- можливості захисту від конкурентів; 

-достатні фінансові ресурси; 

-вищі за середні технологічні та 

інноваційні навички; творчий 

менеджмент; 

-добре вивчений ринок, потреби 

покупців; 

-вища за середню рентабельність і 

прибутковість та маркетингові 

навички. 

-відсутність реальних конкурентних переваг; 

-постійні атаки з боку ключових конкурентів; 

-нижчі за середні темпи зростання; 

-брак фінансових ресурсів, 

недостатній  прибуток; 

-втрата репутації у споживачів; 

-недоліки в стратегічній діяльності; 

-брак дій для пом’якшення конкурентного 

тиску; 

-виробництво з високими витратами,  

старіння потужностей. 
 

 

Джерело: [94, с. 617]. 

Таблиця 1.2 

Загальні зовнішні можливості та загрози для підприємства зв’язку, що 

використовуються в SWOT-аналізі 

Потенційні зовнішні можливості Потенційні зовнішні загрози 

-розвиток економіки країни; 

-соціально-політична стабільність; 

-обгрунтоване законодавство; 

-обслуговування додаткових груп 

споживачів; 

-входження у нові ринки (сегменти); 

-розширення виробництва для задоволення 

потреб споживачів; 

-споріднена диверсифікація послуг. 

-інфляція; 

-велика ймовірність виникнення нових 

конкурентів; 

-уповільнений темп зростання ринку; 

-«ворожі дії» з боку держави; 

-тенденції до рецесії та скорочення 

ділового циклу; 

- зміни в потребах і смаках споживачів; 

- негативні демографічні зміни; 

-негативна екологічна ситуація; 

- соціально-політична нестабільність. 
Джерело: [94, с. 618]. 
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На перетинах окремих складових груп чинників формуються поля, для яких 

характерні певні сполучення, які потрібно враховувати надалі в ході розробки 

стратегій певного типу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Матриця SWOT 

Джерело: [94, с. 616]. 

 

поле СіМ передбачає розробку стратегій підтримки та розвитку сильних 

сторін підприємства щодо реалізації можливостей зовнішнього середовища; поле 

СіЗ орієнтує стратегію на боротьбу із загрозами за допомогою використання 

внутрішніх резервів; поле СлМ спрямовує дії підприємства на використання 

можливостей для подолання слабких сторін його внутрішнього потенціалу; поле 

СлЗ передбачає розробку такої стратегії, яка б дала змогу підприємству не тільки 

зміцнити свій потенціал, а й уникнути можливих загроз у зовнішньому 

середовищі [146,  с.221]. З огляду на це існує нагальна потреба розробки стратегій 

як подолання небезпек, так і усунення слабких сторін підприємства, що завжди є 

складними завданнями. 

І етап. SWOT-аналіз порівняно з іншими методами має як переваги, так і 

недоліки. Основною його перевагою є простота і можливість витрачати невеликі 

кошти на його здійснення, а також гнучкість і наявність безлічі варіантів. Також 

це систематизація знань про внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на 

процес стратегічного планування; можливість визначити конкурентні переваги 

Можливості (шанси) 

1 

2 

і т.п. 

Загрози 

1 

2 

і т.п. 

Поле СіМ 

(заходи) 

 

Поле СіЗ 

(заходи) 
 
 

Сильні сторони 

1 

2 

і т.п. 

 

Поле СлМ 

(заходи) 
 

Поле СлЗ 

(заходи) 
 

Слабкі сторони 

1 

2 

і т.п. 
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підприємства та сформувати стратегічні пріоритети, періодично проводити 

діагностику ринку та ресурсів підприємства. Недоліками SWOT-аналізу, які 

потрібно знати є: неможливість урахування всіх сильних і слабких сторін, 

потенціалу  і загроз; суб’єктивність вибору та ранжування чинників зовнішнього 

та внутрішнього середовища; погана адаптація до середовища, що постійно 

змінюється [76]. 

II етап. Оцінка інформаційного забезпечення телекомунікаційного 

підприємства. 

Ефективність інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного 

підприємства потрібно розглядати комплексно. Тому для оцінки стану 

інформаційного забезпечення підприємства серед показників, що характеризують 

дану систему, було обрано такі: 

1. Показники використаної виробничої інформації і документації 

підприємства. 

2. Показники ефективності маршруту та обробки інформаційних і 

документаційних потоків підприємства. 

3. Показники ефективності інформаційно-технічних засобів на 

підприємстві. 

Ефективність виробничої інформації і документації підприємства можна 

оцінити як відношення результату обробки і використання цих ресурсів при 

прийнятті управлінських рішень до витрат, що пов’язані з отриманням і 

використанням даної інформації і документації. 

Оскільки під час здійснення діяльності телекомунікаційного підприємства 

використовуються різні види виробничої інформації і документації, то 

диференційований підхід у визначенні їхньої ефективності, що обумовлюється 

різним складом та рівнем витрат на отримання і використання даної інформації, 

а також різним рівнем складності виміру прийнятих рішень, є оптимальним. 

Коефіцієнти, що характеризують ефективність інформаційного 

забезпечення телекомунікаційних підприємств у розрізі управління інформацією і 

документацією: 
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коефіцієнт своєчасності надходження інформації і документації 

увідповідний підрозділ; 

коефіцієнт імовірності отримання інформації і документації; 

коефіцієнт повноти отриманої інформації; 

коефіцієнт ефективності інформації при прийнятті рішень (із урахуванням 

швидкості надходження). 
 

ІІІ етап. Оцінка ефективності організаційного процесу передачі даних . 
 

Ефективність організаційного процесу передачі даних не може бути 

визначена лише за будь-яким одним із показників. З одного боку, потрібно 

враховувати, наскільки структура забезпечує досягнення підприємством 

результатів відповідно до поставлених перед ним виробничо-господарських 

цілей; з іншого – наскільки його внутрішня побудова і процеси функціонування 

адекватні об’єктивним вимогам щодо їх змісту і властивостей.  
 

Такими показниками є: 

рівень професійної освіти, що демонструє підготовку працівників, зайнятих 

на телекомунікаційному підприємстві, та їх здатність до організації процесу 

передачі даних і визначається за формулою: 

 

                                                   Ро =  
𝑁по

𝑁з
;                                                       (1.1) 

де: Ро – рівень освіти працівників; 

Nпо – кількість працівників, які мають професійну освіту (осіб); 

Nз – загальна  середньорічна чисельність працівників на підприємстві (осіб). 
 

Чим вище значення показника Ро, тим вищий кваліфікаційний рівень 

працівників телекомунікаційного підприємства і вища ефективність його 

організаційно-інформаційного забезпечення. 

Рівень корпоративної соціальної відповідальності підприємства – показник, 

який дає можливість здійснити загальну оцінку соціальної відповідальності 
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діяльності підприємства в цілому та визначити його місце в житті держави та 

суспільства: 

 

                                                 Рксв =  
Пксв

Пз
;                                                     (1.2) 

де: Розд – рівень корпоративної соціальної відповідальності підприємства; 

Пксв – кількість соціально відповідальних проектів, реалізованих 

підприємством у звітному році, од; 

Пз – загальна кількість проектів, реалізованих підприємством у звітному 

році, од. 

Цей показник також свідчить про поінформованість працівників та 

суспільства, про його діяльність, а отже, він також може виступати показником 

оцінки ефективності організаційно-інформаційного забезпечення. 

Чим продуктивніше співробітники підприємства, тим вища швидкість 

передачі інформації, тому наступним показником оцінки ефективності 

організаційно-інформаційного забезпечення є продуктивність праці, яка 

визначається як: 

 

                                                 Ппр =  
ВВП

𝑁з
;                                                     (1.3) 

 

де: Ппр – продуктивність праці на підприємстві, грн./люд.; 

ВВП – вартість наданих послуг підприємством за рік, грн.; 

Nз – загальна середньорічна чисельність працівників на підприємстві, 

осіб. 

Крім того, можуть використовуватися методи експертних оцінок, які дають 

можливість за допомогою певної кількості обраних експертів із різних 

підрозділів, категорій працівників та громадян зробити незалежну оцінку 

відповідної ситуації. 

Специфіка проблеми оцінки організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційного підприємства полягає в тому, що вона постає як 
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кількісно-якісна складна задача, що потребує розв’язання на основі поєднання 

наукових (у тому числі формалізованих) методів аналізу організаційних систем із 

суб’єктивною діяльністю керівників, фахівців і експертів вже на етапі вибору й 

оцінки найкращих варіантів організаційних рішень, розроблених на основі 

отриманої інформації. 

Висновки до першого розділу 

 

 

У першому розділі «Теоретичні основи організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств» поглиблено розуміння 

понять «інформації» та «інформаційні ресурси», а також «інформаційне 

забезпечення», «організаційне забезпечення» та «організаційно-інформаційне 

забезпечення управління підприємств» через уточнення їх сутності для 

телекомунікаційних підприємств та упорядковано наукові положення щодо 

характеристики та змісту критеріїв і методів оцінки ефективності організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств; 

обґрунтовано складові організаційно-інформаційного забезпечення управління 

підприємств, у тому числі і телекомунікаційної галузі. 

 1. Результати сутнісного розгляду понять «інформація», «дані», «знання», 

«інформаційні ресурси», «інформаційне забезпечення», «організаційне 

забезпечення» та «організаційно-інформаційне забезпечення управління 

підприємств» дозволили установити, що організаційно-інформаційне 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств повинно здійснюватися 

так, щоб інформація про всі ресурси, які є на підприємстві у його виробничій, 

інноваційній, організаційній і управлінській діяльності та технологічному 

комплексі, своєчасно надходила до відповідних ланок організаційної структури, 

ефективно здійснювалась її обробка та приймалися управлінські рішення, які б 

сприяли розвитку підприємства.  

 2. Проаналізовано основні критерії та методи оцінки інформаційного, 

організаційного та організаційно-інформаційного забезпечення управління 
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телекомунікаційних підприємств, у результаті чого доходимо висновку, що 

фактично всі методи, характерні для оцінки досліджуваного процесу, можуть 

бути як якісними, так і кількісними. Одночасно з тим виявлено, що метод SWOT-

аналізу для телекомунікаційних  підприємств є найбільш ефективним щодо 

оцінки організаційного забезпечення, а для оцінки інформаційної складової краще 

використовувати кількісні методи оцінки якості інформації та метод експертних 

оцінок. Відповідно до цього було запропоновано використовувати комплексний 

підхід щодо оцінки організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств. 

3. За результатами вивчення організаційно-інформаційного забезпечення 

управління підприємств виявлено, що до складових інформаційного забезпечення 

належать безпосередньо інформаційні ресурси, інформаційні технології, технічні 

засоби та програмне забезпечення, а до складових організаційного забезпечення – 

організаційна структура,  нормативна складова та організаційна культура. Отже, 

узагальнюючи ці складові, можна визначити, що основними складовими 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств є організаційна структура, нормативна складова та організаційна 

культура. 

Отже, проведене дослідження теоретичних основ організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств стає 

базою для подальшого аналізу цього процесу, виявлення тенденцій та оцінки його 

ефективності. 
 

Основні наукові результати, викладені в даному розділі, опубліковано в 

роботах [99, 100, 101, 102, 103, 108]. 
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1. Стан та тенденції розвитку телекомунікаційних підприємств України 

 

 

Сучасний етап розвитку економіки вимагає від підприємств підвищення 

ефективності діяльності, конкурентоспроможності товарів і послуг на основі 

впровадження сучасних інноваційних технологій, постійного вдосконалення 

систем господарювання та управління. Розвиток будь-якого підприємства є 

невід’ємною умовою його успішного функціонування. Це питання актуальне як 

для підприємств, що тільки почали своє існування, так і для тих, що давно 

функціонують на ринку. 

Особливо важливим є розвиток для телекомунікаційних підприємств, 

оскільки їх діяльність пов’язана з використанням великої кількості технічних 

засобів та технологічних рішень, які постійно змінюються і безперервно 

удосконалюються.  

Динаміка доходів від надання послуг зв’язку наведена в таблиці 2.1 та на 

рис. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Доходи від надання послуг зв’язку в Україні за 2017-2018 роки 
 

Показники 
2017 р., 

млн. грн. 

2018 р., 

млн. грн. 

Темпи зростання 

(зменшення), % 
Доходи – всього, в т.ч.: 56214 61976 110,2 

Телекомунікаційні послуги: 51128 56475 110,5 

Телефонний фіксований зв’язок – всього, 

в т.ч.: 
5139 4786 93,1 

телефонний міський 3229 2997 92,8 

телефонний сільський 338 335 93,6 

телефонний міжміський (разом з 

міжнародним) 
1552 1454 93,7 

Рухомий (мобільний) зв’язок 31479 34978 111,1 

Фіксований доступ до мережі Інтернет 7322 8136 111,1 
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Продовження таблиці 2.1 
 

Інші телекомунікаційні послуги – 

всього, в т.ч.: 
7188 8575 119,3 

телеграф 7 2 22,9 

дротове мовлення 133 128 96,2 

передача і прийом телевізійних і 

радіопрограм, радіозв’язку 
2597 2830 109,0 

надання в користування кабельних 

каналів електрозв’язку 
124 130 104,8 

надання в користування каналів та ліній 

електрозв’язку операторам 

телекомунікацій 

616 730 118,5 

супутниковий зв’язок 74 107 144,6 

інші послуги 3637 4648 127,8 

Поштова та кур’єрська діяльність – 

всього, в т.ч.: 
5086 5501 108,2 

поштова діяльність 3780 4118 108,9 

інші послуги 1306 1383 105,9 
 

Джерело: [48]. 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка доходів від надання послуг зв’язку за 2015-2018 рр., 

млн.грн. 

Джерело: [55-57]. 

 

У 2018 році доходи від надання послуг зв’язку зросли на 10,2 %  проти 2017 

року та становили 61 976 млн. грн., із них доходи від надання телекомунікаційних 
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послуг склали 91,1 %, а доходи від надання послуг поштового зв’язку та 

кур’єрських послуг – 8,9 %. 

Доходи від надання телекомунікаційних послуг у 2018 році збільшилися на 

10,5 % порівняно з 2017 роком та становили 56 475 млн.грн., доходи від надання 

послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг у 2018 році збільшилися на 8,2 % 

порівняно з 2017 роком та склали 5 501 млн. грн. 

У структурі доходів від надання телекомунікаційних послуг у 2018 році 

найбільшу частку склали рухомий (мобільний) зв’язок – 61,9 % та фіксований 

доступ до мережі Інтернет – 14,4%, сумарна частка яких у загальних доходах від 

надання телекомунікаційних послуг становила 76,3 %. 

 Динаміка доходів від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку 

наведена в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку в Україні  

за 2017-2018 роки 

Показники 2017 р., 

млн. грн. 

2018 р., 

млн. грн. 

Темпи зростання 

(зменшення), % 
Рухомий (мобільний) зв’язок – всього, 

в т.ч.: 

31479 34978 111,1 

голосова телефонія 16637 14664 88,1 

доступ до мережі Інтернет 10328 16036 155,3 

передача SMS, MMS повідомлень, 

контент послуги 

3605 3471 96,3 

інші послуги 909 807 88,8 
Джерело: [133]. 

Доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку у 2018 році 

склали 34 978 млн. грн., їх питома вага у загальному обсязі доходів від надання 

телекомунікаційних послуг становила 61,9 %. 

У структурі доходів від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку 

найбільші частки становлять доходи від надання послуг голосової телефонії – 

41,9% та доступу до мережі Інтернет – 45,8%, сумарна частка яких становить 

87,7%. 
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Кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі 

рухомого (мобільного) зв’язку на кінець 2018 року становила 54 007 тис. од., що на 

3,8% або на 2 126 тис. од. менше ніж станом на кінець 2017 року (рис. 2.2). 

 

 

 

Рис. 2.2. Динаміка кількості активних ідентифікаційних телекомунікаційних 

карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку в Україні за 2015-2018 роки, тис. од. 

Джерело: [133]. 

 

 

Забезпеченість населення рухомим (мобільним) зв’язком станом на 

01.01.2019 року становила по Україні 128 одиниць у розрахунку на 100 мешканців 

(рис. 2.3). 

Першими трьома регіонами з найвищою забезпеченістю населення рухомим 

(мобільним) зв’язком є м. Київ, Харківська та Херсонська області, а з найнижчою 

– Хмельницька, Тернопільська та Житомирська області. 

Станом на 01.01.2019 року кількість абонентів фіксованого телефонного 

зв’язку в Україні становила 6 069 тис. од., що на 15,5 % або на 1 112 тис. од. 

менше ніж станом на 01.01.2018 року (рис. 2.4). 
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Рис. 2.3. Забезпеченість населення рухомим (мобільним) зв’язком у 2018 році 

в Україні з розрахунку на 100 мешканців, од. 

Джерело: [133]. 

 

 

Рис. 2.4. Динаміка кількості абонентів фіксованого телефонного зв’язку в 

Україні за 2015-2018 рр., тис. од. 

Джерело: [157]. 
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Станом на 01.01.2019 року регіонами з найвищою забезпеченістю населення 

фіксованим телефонним зв’язком були Одеська область та м. Київ і Київська 

область, а з найнижчою – Луганська та Донецька області (рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5. Забезпеченість населення України фіксованим телефонним зв’язком 

у 2018 році з розрахунку на 100 мешканців, од. 

Джерело: [157]. 
 

У 2018 році доходи від надання послуг фіксованого Інтернету склали 8 136 

млн. грн., питома вага яких становила 14,4 % в загальному обсязі доходів від 

надання телекомунікаційних послуг. Основну частину доходів від надання послуг 

фіксованого Інтернету склали доходи від фіксованого (проводового) 

широкосмугового доступу до Інтернету (ШСД), частка яких на кінець 2018 року 

становила 83,2 %. 
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Таблиця 2.3 

Динаміка кількості абонентів фіксованого Інтернету в Україні 

за 2017-2018 рр., тис. од. 

Показники 2017 р. 2018 р. 
Абоненти фіксованого інтернету – всього, з них: 6246 6159 

фіксованого (проводового) ШСД 5117 5288 

безпроводового доступу 122 116 

споживачі інших послуг 1007 755 
 

Джерело: [156]. 

 

У 2018 році кількість абонентів фіксованого Інтернету становила 6 159 тис. 

од. (табл. 2.3). Кількість абонентів фіксованого ШСД у 2018 році зросла на 3,3 % 

проти 2017 року та склала 5 288 тис. осіб, при цьому забезпеченість населення 

фіксованим ШСД по Україні на 01.01.2019 року складала 12,5 одиниць у 

розрахунку на 100 мешканців (рис. 2.6). 

 
 

Рис. 2.6. Забезпеченість населення України фіксованим Інтернетом  

у 2018 році з розрахунку на 100 мешканців, од. 

Джерело: [156.] 
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Станом на 01.01.2019 року регіонами з найвищою забезпеченістю населення 

фіксованим ШСД до мережі Інтернет є м. Київ, Одеська та Миколаївська області, 

а з найнижчою – Закарпатська, Луганська та Донецька області. 

Основними тенденціями розвитку телекомунікаційної галузі можна вважати 

[57]: 

розгортання телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв’язку 

четвертого покоління (4G) із застосуванням радіотехнології «Міжнародний 

рухомий (мобільний) зв’язок IMT» у смугах радіочастот 1800 МГц та 2600 МГц;  

підвищення попиту споживачів на мультимедійні конвергентні 

телекомунікаційні послуги, послуги міжмашинної взаємодії (machine-tomachine, 

M2M), послуги Інтернету речей (InternetofThings, IoT) та збільшення кількості 

власників багатофункціонального термінального кінцевого обладнання з 

безпроводовим доступом до Інтернету; 

продовження введення в експлуатацію телекомунікаційних мереж, 

оперативних диспетчерських служб, центрів екстреної медичної допомоги і 

медицини катастроф та їх з’єднання з телекомунікаційними мережами загального 

користування на рівні обласних центрів, що забезпечує централізацію приймання 

й обробки викликів за єдиним телефонним номером 103;  

забезпечення підготовки до використання телекомунікаційних мереж 

України в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану;  

створення умов для здійснення діяльності віртуальних операторів;  

посилення конкуренції між постачальниками послуг фіксованого доступу 

до Інтернету у зв’язку із запровадженням вимоги щодо обов’язкового зазначення 

в договорах з абонентами мінімальних швидкостей передавання та приймання 

даних; 

створення умов для розвитку благодійної діяльності в Україні із 

використанням засобів телекомунікацій шляхом запровадження процесу 

відправлення абонентами благодійних телекомунікаційних повідомлень. 

Але існують проблеми, подолання яких могло б дати додатковий імпульс 

розвитку телекомунікацій в Україні та економічному зростанню в цілому. 
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Основними проблемами розвитку телекомунікаційних послуг можна вважати 

[57]:  

нерівномірність забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами, 

особливо у сільській, гірській місцевості і депресивних регіонах, у тому числі 

загальнодоступними телекомунікаційними послугами та послугами 

широкосмугового доступу до Інтернету;  

відсутність системності та координації дій у питаннях проектування, 

будівництва, реконструкції, модернізації, введення в експлуатацію 

телекомунікаційних мереж оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф з ТМЗК;  

необхідність підвищення безпеки мереж рухомого (мобільного) зв’язку для 

посилення протидії масовому надходженню технологічних SMS-повідомлень 

klass 0, які не закінчуються з’єднаннями або надсиланнями повідомлень, та 

забезпечення захисту інформації про споживачів шляхом фільтрації цих 

повідомлень на національному та на міжоператорському рівнях;  

затримка впровадження на телекомунікаційних мережах рухомого 

(мобільного) зв’язку України послуги із перенесення абонентських номерів, яка 

виникла у результаті судових процесів між компаніями, котрі брали участь у 

тендері на побудову централізованої бази даних перенесених номерів, а отже, 

будівництво такої бази відбудеться після визначення переможця тендеру. 

Зробивши аналіз тенденцій розвитку діяльності телекомунікаційних 

підприємств України, доходимо висновку, що він має забезпечуватися такими 

напрямами діяльності:  

1. Використанням європейських стандартів якості надання послуг. 

2. Розробкою та впровадженням тарифів, які б максимально враховували 

потреби і платоспроможність споживача. 

3. Постійним моніторингом тенденцій на ринку телекомунікаційних 

послуг в Україні та світі і врахуванням їх в діяльності підприємств [104, с. 67]. 

Основними підприємствами, які працюють на ринку зв’язку України є: 

ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ-Україна», ТОВ «Lifecell» та  ПАТ «Укртелеком».  
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ПрАТ «Київстар» – найбільший оператор телекомунікацій України, який 

надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних і 

фіксованих технологій, у тому числі 3Gта 4G. Абонентами підприємства є понад 

25 млн. клієнтів мобільного зв’язку і близько 810 тис. клієнтів фіксованого 

широкосмугового інтернету. 

ПрАТ «Київстар» входить до складу VimpelComLtd., однієї з найбільших у 

світі інтегрованих телекомунікаційних підприємств, з головним офісом у 

Нідерландах. Холдингове підприємство володіє телекомунікаційними активами в 

країнах СНД, Європи,  Азії,  Африки, а його акції перебувають у вільному обігу 

на Нью-Йоркській фондовій біржі NASDAQ.  

ПрАТ «Київстар» – одне з небагатьох підприємств у складі VimpelComLtd., 

що надає послуги під власним, суто українським брендом. Воно досягло значних 

успіхів завдяки інвестиціям у розвиток мобільної мережі, яка охоплює всі великі 

та малі міста України, а також понад 28 тис. сільських населених пунктів, усі 

основні національні й регіональні траси, більшість морських та річкових узбереж. 

Підприємство надає роумінгові послуги в 195 країнах на п’яти континентах [114]. 

За роки роботи в Україні, ПрАТ «Київстар» забезпечило понад 46 мільярдів 

гривень надходжень до держбюджету у вигляді податків та обов’язкових платежів 

і майже 32 мільярди гривень інвестицій у розвиток телеком-інфраструктури 

України. Воно щорічно реалізує суспільно значущі та благодійні програми, а 

також є одним із найкращих роботодавців України. 

ПрАТ «Київстар» ‒ перше підприємство, що впровадило для українських 

абонентів мобільного зв’язку кращі телеком-послуги європейських ринків. Так, у 

1998 році воно першим запропонувало абонентам послугу SMS, а у 2000-му ‒ 

першим почало надавати доступ до мережі Інтернет за технологією WAP. Згодом, 

першим масово впровадило «пакетні» тарифні плани без плати за хвилини та 

скасувало помегабайтну тарифікацію інтернету в тарифних планах. 

ПрАТ «Київстар», першим серед телеком-операторів України, повністю 

модернізувало комутаційну мережу для підготовки до технологій швидкісної 

мобільної передачі даних. У його мережі встановлено новітнє обладнання MSC 
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Server Blade Cluster ‒ комутатори нового покоління, що підтримують технології 

від 2,5G до LTE. У 2015 році розпочато процес заміни обладнання базових 

станцій на такі, що підтримують новітні стандарти зв’язку 4G та LTE [114]. 

ПрАТ «ВФ-Україна»діє в галузі телекомунікацій, в тому числі Internet. 

Діяльність поширюється на території всієї України. ПрАТ «ВФ-Україна» є другим 

за величиною оператором мобільного зв’язку в Україні після ПрАТ «Київстар». 

Мережа ПрАТ «ВФ-Україна» охоплює більше 98% території України, на якій 

проживає 99% населення.  

Окрім стільникового зв’язку, ПрАТ «ВФ-Україна» надає також послуги 

підключення до мережі Internet (2G: GSM; 3G: UMTS; CDMA). Вони є 

доступними завдяки наступним стандартам: GSM-EDGE,CDMA-

EVDOREVAтаUMTS-HSPA+. Підприємство володіє ліцензіями на надання 

мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного та міжнародного 

/ міжміського зв’язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п’яти 

континентах [95]. 

ПрАТ «ВФ-Україна» є бізнес-одиницею в портфелі ПАТ «Мобильные 

ТелеСистемы» ‒ найбільшого оператора мобільного зв’язку в Східній та 

Центральній Європі. Консолідована абонентська база підприємства без 

урахування «МТС Білорусь», становить більше, ніж 100 мільйонів абонентів.  

ПрАТ «ВФ-Україна» та його дочірні підприємства надають послуги в 

стандарті GSM у Вірменії, Білорусі, Росії, Україні та Туркменістані; в стандарті 

UMTS – у Росії, Вірменії, Білорусі, Україні; в стандарті CDMA-450 – в Україні, в 

стандарті LTE – в Росії та Вірменії. Підприємство також надає послуги 

фіксованого зв’язку та кабельного телебачення в Росії та Україні [95]. 

ПрАТ «ВФ-Україна» надає високоякісні послуги голосового зв’язку, 

передачі даних та швидкісного доступу до мережі Інтернет, пропонує нові 

тарифні плани та інноваційні сервіси, що відповідають різноманітним потребам 

широкого кола приватних та корпоративних абонентів. Завдяки великій зоні 

покриття мережі та роумінговим угодам абоненти ПрАТ «ВФ-Україна» 

http://www.epravda.com.ua/news/2015/10/16
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залишаються на зв’язку практично у всіх країнах світу, а Інтернет - роумінг 

доступний у більш ніж 200 країнах. 

ПрАТ «ВФ-Україна» активно розвиває навігаційні тателематичні сервіси 

(для передачі інформації), M2M-рішення, що знаходять широке застосування в 

різних галузях економіки, освоює нові напрямки бізнесу, пропонуючи послуги 

електронного документообігу та рішення на основі хмарних обчислень [132]. 

У жовтні 2015 року ПрАТ «ВФ-Україна» оголосило про початок повного 

переходу на новий бренд – Vodafone, при цьому останній не володіє акціями 

ПрАТ «ВФ-Україна», а отже угода є партнерською.  

У травні 2015 року ТОВ «Lifecell» стало першим оператором на 

українському ринку, який запустив зв’язок третього покоління на основі 

технології 3G+.  Ця технологія є останнім досягненням у розвитку 3G-стандарту. 

Завдяки перспективним частотам та триканальній передачі даних максимальна 

швидкість у мережі 3G+ може досягати до 63,3 Мбіт за секунду. 

Одним з історичних досягнень ТОВ «Lifecell» є розвиток ринку мобільного 

інтернету в Україні. Оператор першим запровадив на українському ринку 

інноваційну технологію EDGE, відкривши для абонентів швидкісний мобільний 

інтернет. Відтоді підприємство зайняло заслужену нішу оператора №1 для 

смартфонів з найвищим проникненням пристроїв у мережі (52,3%). Сьогодні 

оператор розгортає мережу четвертогоо покоління на базі інноваційної технології 

4G+ та надає послуги 4G+ мобільного інтернету понад 28%  абонентів. Тому ТОВ 

«Lifecell», акумулюючи всі кращі розробки та досягнення, ставить перед собою 

мету стати першим українським дата-оператором [115]. 

Виходячи на ринок України, ТОВ «Lifecell»  першим надав ряд послуг, які 

сьогодні стали звичними для кожного абонента. Серед них МелоРінг, голосове 

SMS, мікро-SIM карта і багато інших. Сьогодні оператор продовжує цю 

стратегію, залишаючись новатором у різних напрямах своєї діяльності. Однією з 

останніх інновацій ТОВ «Lifecell» став запуск месенджера ВіР, що дозволяє 

дзвонити по Україні та за її межами за допомогою високошвидкісного 4G+ 

мобільного інтернету [115]. 
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У січні 2016 року оператор  Life:) став ТОВ «Lifecell». Підприємство почало 

новий етап свого розвитку з масштабного ребрендингу. Новий бренд ТОВ 

«Lifecell» співзвучний з брендом підприємства Turkcell ‒ великого міжнародного 

інвестора, якому належить 100% акцій українського оператора. Під новим 

брендом товариство продовжило свою діяльність на ринку як зрілий, досвідчений 

та мультисервісний оператор для всіх категорій абонентів [115]. 

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» є однією з найбільших 

українських компаній, що надає повний спектр телекомунікаційних послуг у всіх 

регіонах країни. Його найсильніші конкурентні позиції сформовані у сегментах 

ринку телекомунікаційних послуг, як надання доступу до мережі Інтернет 

(визнаний лідер) та послуги фіксованої телефонії  (має провідні позиції).  

ПАТ «Укртелеком» розгорнуло найпотужнішу національну магістральну 

мережу передавання даних на технологічній основі DWDM, яка уможливлює 

надання сучасних телекомунікаційних послуг різноманітним категоріям абонентів 

в усіх населених пунктах України. 

За даними публічної інформації це підприємство пропонує своїм клієнтам 

практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, а саме: 

послуги міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв’язку; 

послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж; 

різноманітні Інтернет-послуги, у т.ч. послугу «Інтернет від Укртелеком»– 

швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого 

телефонного зв’язку; 

постійне IP-з’єднання по виділеній лінії; апаратний і  віртуальний хостінг; 

послуги надання в користування виділених некомутованих каналів зв’язку; 

ISDN; 

послуги відеоконференц-зв’язку; 

послуги проводового мовлення; 

послуги мобільного зв’язку за технологією UMTS/WCDMA, які надає 

оператор «ТриМоб» [167]. 
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ПАТ «Укртелеком» також є акціонером низки спільних підприємств та 

акціонерних товариств, які функціонують на українському телекомунікаційному 

ринку. Корпоративні права ПАТ «Укртелеком»: 

ТОВ «ТриМоб» (єдиний в Україні оператор з надання послуг мобільного 

зв’язку за стандартом UMTS/WCDMA; статутний фонд на 100% належить 

«Укртелекому»); 

дочірнє підприємство ТОВ «Укртел Глобал ГмбХ» (статутний фонд на 

100% належить «Укртелекому»); 

ПрАТ «Елсаком Україна» (послуги мобільного супутникового зв’язку на 

базі «Глобалстар»; частка «Укртелекому» ‒34% акцій);  

ТОВ  «Агрофірма «Україна»»  (виробництво агропромислової  продукції, 

торгівля; «Укртелеком» володіє 0,075% статутного фонду); 

ПАТ «Страхова компанія «Мир»» (надання страхових послуг; 

«Укртелекому» належить 0,03% статного фонду); 

ТОВ ДОП «Лісова казка» (надання послуг щодо оздоровлення дітей; частка 

«Укртелекому» в статутному фонді становить 59,52%); 

ПАТ «Свемон-інвест» (частка статутного фонду, яка належить «Укртелекому», 

становить 1,12%). 

У жовтні 2013 року ПАТ «Укртелеком» увійшло до Групи СКМ [113]. 

Динаміка основних показників діяльності ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ-

Україна», ТОВ «Lifecell» та ПАТ «Укртелеком» за 2016 – 2018 наведені в 

таблицях 2.4-2.5. 
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Таблиця 2.4 

Динаміка основних показників діяльності ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ-Україна» 

та ТОВ «Lifecell»  за 2016 – 2018 рр. 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Київ-

стар 

ВФ-

Украї-

на 

Life-

cell 

Київ-

стар 

ВФ-

Украї-

на 

Life-

cell 

Київ-

стар 

ВФ-

Украї-

на 

Life-

cell 

Кількість 

абонентів, 

млн. осіб 

26,1 20,9 9,2 26,5 20,8 8,4 26,6 22,2 7,8 

Дохід, 

млрд. грн. 

14,96 11,14 117 16,5 11,9 0,31 18,7 12,7 0,21 

Прибуток, 

млрд. грн. 

3,03 1,385       0,93 9,2 2,2 0,51 10,5 2,47 0,78 

 

Джерело. Складено автором на основі: [27; 71;90; 114; 149]. 

 

Відповідно до показників табл. 2.4 ПрАТ «Київстар» протягом 

досліджуваного періоду впевнено збільшує свої фінансові показники та 

чисельність абонентів. ПрАТ «ВФ-Україна» за винятком чисельності абонентів 

має таку ж тенденцію. Набагато гірша ситуація у ТОВ «Lifecell». 

Протягом 2016-2018 років спостерігається спадаючий тренд, до того ж 

підприємство з 2017 року стає збитковим. 

Таблиця 2.5 

Динаміка основних показників діяльності ПАТ «Укртелеком»  за  2016–2018 рр. 
 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість абонентів, млн.осіб 6,4 6,4 6,4 

Дохід, млрд.  грн. 6,3 6,1 5,9 

Прибуток, млрд. грн 0,6 0,9 0,5 
 

Джерело: розраховано автором на основі [113;150]. 

 

ПАТ «Укртелеком» за своїми показниками діяльності приблизно утримує 

свої позиції протягом досліджуваного періоду. Лише у 2018 році спостерігається 

невеликий спад. 

Динаміка зміни чисельності працівників досліджуваних підприємств за 

останні 4 роки наведені в таблиці 2.6. 
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Таблиця 2.6 

Динаміка зміни чисельності працівників телекомунікаційних підприємств 

за 2015-2018 рр., осіб. 
 

Назва підприємства 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

ПрАТ «Київстар» 2954 2723 3068 3595 

ПрАТ «ВФ-Україна» 2851 3209 3308 3396 

ТОВ «Lifecell» 920 1022 1113 880 

ПАТ «Укртелеком» 35063 28942 24358 21021 
 

Джерело: Складено автором на основі [113; 138]. 

Як бачимо, чисельність працівників ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ-

Україна», зростає, тоді як чисельність працівників ТОВ «Lifecell» зменшується, 

що пояснюється розширенням можливостей попередніх двох підприємств. 

Чисельність працівників ПАТ «Укртелеком» стрімко зменшується, що 

пояснюється скороченням надання його послуг і переходом великої кількості на 

мобільний зв’язок. 

 

2.2. Оцінка складових організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств 

 

Як було визначено в підрозділі 1.2, організаційно-інформаційне 

забезпечення управління підприємством, в тому числі, і телекомунікаційним 

підприємством, має три основні складові: організаційну структуру, інформаційну 

складову і організаційну культуру. В цьому підрозділі проведемо аналіз всіх 

трьох складових організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств на прикладі ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ-

Україна», ТОВ «Lifecell» та ПАТ «Укртелеком». 

Організаційна структура апарату управління ПрАТ «Київстар» наведена на 

рис. 2.7. 

Управління здійснюється сукупністю підрозділів, що спеціалізуються на 

виконанні конкретних видів робіт, де фахівці одного профілю об’єднані в певні 

відділи, а саме: відділ маркетингу, фінансовий відділ, відділ логістики (склад і 
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постачання товару). У кожному підрозділі є свій керівник: фінансовий директор – 

бухгалтерія, директор з маркетингу, маркетологи тощо. Усі відділи 

взаємопов’язані між собою і підпорядковуються генеральному директору. Таким 

чином, можна визначити структуру управління компанії ‒ лінійно-функціональна [144]. 

Розподіл повноважень у підприємстві [144]: 

на фінансовий відділ покладені завдання з обліку матеріальних цінностей і 

фінансів, ведення балансу фірми; 

на відділ маркетингу покладені завдання з розробки і планування 

маркетингових програм, аналізу продажів, проведення маркетингових досліджень 

тощо; 

на відділ управління з розвитку продукту покладені обов’язки по роботі з 

розширення та оновлення асортименту пропонованих послуг; 

відділ з управління персоналом здійснює тренінгову та консультаційну 

роботу в сфері управління організацією, реалізує програми особистісного й 

професійного розвитку, проектного менеджменту; 

технічний відділ – це робота зі стаціонарним зв’язком, технологіями 

мобільного зв’язку, розробка та прийняття комунікаційних рішень; 

керівник із продажів безпосередньо вирішує всі питання, що стосуються 

функціонування точок на місцях та відкриття нових. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис 2.7. Організаційна структура апарату управління ПрАТ «Київстар» 

Джерело: [144]. 
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Всім процесом керує президент підприємства, він же визначає завдання, а 

разом з ними і повноваження кожному конкретному підрозділу або ланці. У свою 

чергу, підрозділи і ланки ПрАТ «Київстар» приймають на себе зобов’язання по 

виконанню цих завдань і несуть відповідальність перед керівником у межах своєї 

компетенції. 

Функції, які виконує відділ  чітко розподілені між співробітниками, робота 

виконується за необхідністю і повноваження розподіляються начальником 

відділу. 

Організація контролю та оцінки ефективності управління мережею в ході 

реалізації планів здійснюється за наступними критеріями: динаміка прибутку, 

обсяг продажів, кількість постійних клієнтів. Можна виділити стратегічний 

контроль, поточний контроль за виконанням конкретних заходів, а також 

контроль прибутковості, що має на увазі аналіз фактичного прибутку і 

ефективності маркетингових зусиль [144]. 

Організаційна структура апарату управління ПрАТ «ВФ-Україна» наведена 

на рис. 2.8. Зображена організаційна структура апарату управління підприємства 

забезпечує оперативну реалізацію управлінських рішень, сприяє підвищенню 

ефективності роботи функціональних відділів, дає змогу швидко маневрувати 

ресурсами, що позитивно впливає на етапі зміцнення ринкових позицій компанії. 
 

Органами управління ПрАТ «ВФ-Україна» є: 

1. Загальні збори акціонерів – вищий орган управління ПрАТ «ВФ-

Україна»; 

2. Наглядова рада – орган товариства, що представляє інтереси акціонерів у 

період між проведенням Загальних зборів, здійснює захист прав акціонерів і 

контроль над діяльністю товариства та його генерального директора; 

3. Генеральний директор – найвища посадова особа, яка діє від імені 

товариства без довіреності. Може делегувати частину своїх функцій керівникам 

структурних підрозділів шляхом оформлення внутрішніх нормативних 

документів (наказів, розпоряджень, довіреностей); 
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Рис. 2.8. Організаційна структура апарату управління ПрАТ «ВФ-Україна» 
 

Джерело: [116]. 
 

4. Ревізійна комісія – орган, що здійснює контроль над фінансово-

господарською діяльністю товариства. Ревізійна комісія здійснює перевірки 

фінансово-господарської діяльності товариства за дорученням Загальних зборів, 

Наглядової ради, із власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які в сукупності 

володіють понад 10 відсотками голосів. 

Організаційна структура ТОВ «Lifecell» наведена на рис. 2.9. Органами 

управління ТОВ «Lifecell» є: Загальні збори ‒ вищий орган управління ТОВ 

«Lifecell»; Наглядова рада ‒ орган товариства, що представляє інтереси 

працівників у період між проведенням Загальних зборів, здійснює захист їх прав і 

контрольнад діяльністю товариства та головного виконавчого директора; 
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Головний виконавчий директор – директор, який діє від імені товариства без 

довіреності. Може делегувати частину своїх функцій керівникам структурних 

підрозділів шляхом оформлення внутрішніх нормативних документів (наказів, 

розпоряджень, довіреностей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Організаційна структура апарату управління ТОВ «Lifecell» 

Джерело: [138]. 

 

Організаційна структура апарату управління ПАТ «Укртелеком» наведена 

на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Організаційна структура апарату управління ПАТ «Укртелеком». 
Джерело: [113]. 
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Із розглянутих організаційних структур апарату управління найбільш 

потужна структура у ПАТ «Укртелеком», оскільки це підприємство було одним із 

перших телекомунікаційних підприємств на ринку України і має велику 

розгалужену мережу філій, департаментів, підрозділів в усіх куточках країни.  

 Загальні збори акціонерів – вищий орган управління ПАТ «Укртелеком», 

Наглядова рада та ревізійна комісія – органи товариства, що представляють 

інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів, здійснюють 

захист їх прав і контроль над діяльністю товариства та Правлінням. 

 Правління – оперативний орган управління підприємства, що здійснює 

керівництво всією поточною діяльністю ПАТ «Укртелеком». 

 Потужність організаційної структури апарату управління підприємства та 

ефективність його організаційно-інформаційного забезпечення не завжди мають 

прямо пропорційну залежність, а інколи, і навпаки, оскільки проходження 

інформацією багатоступеневої структури не сприяє збереженню її достовірності, 

цінності та своєчасності. 

 У операторів мобільного зв’язку організаційна структура апарату 

управління підприємств приблизно однакова, яка включає маркетингову, 

фінансову, економічну складову, складову по роботі зі споживачами, персоналом, 

а також департамент, який забезпечує технологічну складову діяльності. 

Надходження інформації відбувається безпосередньо в той департамент чи ту 

дирекцію, питання якої воно стосується, і інформація «не блукає кабінетами» у 

пошуку свого призначення. Це забезпечує ефективність організаційно-

інформаційного забезпечення управління підприємством, своєчасного прийняття і 

реалізації управлінських рішень та отримання позитивного результату. 

 Щодо організаційної структури апарату управління ПАТ «Укртелеком», то 

тут всі підпорядковуються Голові Правління, до якого і надходить вся 

інформація. До його функцій входить розподіл отриманої як вхідної, так і 

вихідної інформації, через це не завжди виходить зробити все вчасно й якісно. 

Тому ефективність такої організаційної структури апарату управління є набагато 

нижчою, ніж в операторів мобільного зв’язку. 
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 Тепер розглянемо безпосередньо інформаційне забезпечення як складову 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств. 

Система інформаційним забезпеченням управління телекомунікаційного 

підприємства складається з ряду інформаційних ресурсів (рис.2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Основні складові інформаційного забезпечення телекомунікаційного 

підприємства 

Джерело: Складено автором на основі [113-116]. 

До складу системи інформаційного забезпечення телекомунікаційних 

підприємств входять наступні інформаційні, документаційні і програмно-

технічні ресурси: 

1. Web-content. Для ведення виробничої діяльності і надання клієнтських 

послуг підприємства використовують програмне забезпечення з web-

інтерфейсами, що є швидким і зручним для користувачів у будь-який момент 

часу на будь-яких інформаційних пристроях (комп’ютерах, планшетах та інших 

портативних інформаційно-обчислювальних засобах). 
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2. Портали, браузери. Це сукупність поєднаних апаратних засобів через 

мережу Інтернет, включаючи робочі станції та електронні носії інформації із 

записаною інформацією або можливістю запису та зчитування її у вигляді 

комп’ютерних програм, баз даних. Виконана з можливістю обробки інформації 

та команд користувачів системи та надання Інтернет-сервісів як результатів 

обробки даної інформації і команд. Підприємства мають  власні корпоративні 

портали та свої офіційні web-сайти для клієнтів і партнерів, що є зручними 

засобами для трансляції інформації між співробітниками, а також зручною 

комунікацією з клієнтами, партнерами та іншими користувачами. 

3. Клієнтські служби, Сall-центри. Телекомунікаційні підприємства  мають 

у своїй організаційній структурі підрозділи, що здійснюють обробку звернень та 

інформування по голосових каналах зв’язку. Сall-центри – це контакт-центри, які 

обробляють звернення клієнтів по телефону, електронній і звичайній пошті, 

факсах, працюють також зі зверненнями в інтернет-чаті. Дані служби працюють у 

режимі on-line. 

4. CRM, SAP, SAS, Е-архів. Телекомунікаційні підприємства для 

здійснення ефективної виробничої діяльності використовують ряд інтегрованих 

інформаційних систем, що забезпечують функції управління, моніторингу, 

планування, аналізу контролю бізнес-процесів їх діяльності. 

Аналітична CRM-система є потужним інформаційним інструментом для 

відділів продажів, маркетингу, сервісного обслуговування, служби якості тощо. 

CRM-система дозволяє зберігати всю інформацію про історію взаємодії, 

взаєморозрахунків та інших операцій з клієнтами в єдиному інформаційному 

просторі. CRM-система оснащена засобами захисту і контролю. Це дає змогу 

визначити, яка кількість інформації буде доступна користувачам залежно від їх 

прав доступу. 

Програмне забезпечення SAP є автоматизованою системою, яка дозволяє 

планувати ресурси підприємств, формувати єдиний інформаційний простір для 

управління бухгалтерською звітністю, фінансовою діяльністю, закупівлями, 

управління ресурсами та їх інформаційною безпекою. Система SAP використовує 
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модель, що складається з трьох ланок: клієнт; сервер додатків; система 

управління різними базами даних. Програмне забезпечення SAP враховує 

внутрішньовиробничі витрати, дозволяє управляти замовленнями і коштами, а 

також враховувати всі інші результати; логістика дає змогу об’єднувати не лише 

планування, але й управління, і збут, до якого належить виставлення рахунків, 

подальші продажі, а також передбачає матеріально-технічне постачання, що дає 

можливість проводити закупівлі, контролювати рахунки і управляти запасами. Всі 

програмні рішення базуються на загальній технологічній платформі «SAS 

Enterprise Intelligence Platform», яка забезпечує такі функціональні можливості: 

отримання даних з різних джерел та подальшу їх обробку і очищення; 

зберігання даних у спеціалізованому аналітичному сховищі; 

формування аналітичних звітів різного рівня складності; 

поглиблений аналіз даних. 

На основі спільної інтегрованої платформи побудовані рішення «SAS» для 

вирішення завдань функціональних напрямів бізнесу: 

управління ефективністю підприємства, що включає процесно-орієнтоване 

управління, складання консолідованої звітності, бюджетування та фінансове 

планування; 

аналіз клієнтської бази; 

управління маркетинговими ресурсами; 

управління ризиками (кредитними, операційними, ринковими тощо); 

боротьба з шахрайством і відмиванням грошей; 

кредитний скоринг; 

управління ланцюгами постачань; 

прогнозування попиту. 

5. Smartphone, i-pad, notebook. Телекомунікаційні підприємства в своїй 

інформаційній архітектурі використовують інноваційну технологію «хмарних 

обчислень» – модель забезпечення повсюдного та зручного доступу через мережу 

до спільного середовища інформаційних ресурсів, що підлягають налаштуванню 

(комунікаційні мережі, сервери, засоби збереження даних, прикладні програми та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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сервіси), та оперативно надаються з мінімальними управлінськими затратами та 

зверненнями до провайдера. За допомогою цієї технології доступ користувачам – 

співробітникам підприємств до робочого столу надається як Інтернет-сервіс і 

може бути виконаний через будь-який цифровий засіб, у будь-який момент часу, 

тобто постійно. 

6. E-mail. Телекомунікаційні підприємства як засіб внутрішньої і зовнішньої 

комунікації та обміну цифровими повідомленнями між співробітниками, 

держслужбами, партнерами, клієнтами використовують програмне забезпечення 

«Lotus Notes», що з використанням цифрових пристроїв, таких як комп’ютери, 

мобільні телефони, та інших засобів робить можливим пересилання даних будь-

якого змісту. 

7. Скановані документи та факси. У телекомунікаційних підприємствах 

використовуються програмні комплекси і апарати для перетворень паперових 

документів в їх електронні аналоги для подальшої інтеграції та об’єднання в 

єдиному інформаційному просторі, що дає можливість автоматизувати обробку та 

подальшу роботу з великими масивами даних та документації. 

8. Звіти, виписки, дані клієнтів – це документи, які створюються на 

підприємствах у процесі основної діяльності з метою створення відповідей на 

запити Держорганів, звернень клієнтів, партнерів та для інших потреб. 

9. Вхідні (вихідні) документи до складу яких відносяться технічні, 

фінансові, закупівельні, абонентські та інші документи. Це інформація, яка 

надходить і створюється безпосередньо на підприємстві для функціонування. 

Вхідні (вихідні) документи в телекомунікаційних підприємствах 

реєструються в спеціально створених програмних комплексах. Вхідна 

документація після реєстрації в підрозділі канцелярія передається у відповідний 

підрозділ для подальшого опрацювання та прийняття рішень. 

Таким чином, зробивши аналіз системи інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств, можна підсумувати, що сукупність 

всіх комп’ютерних і програмних комплексів цих підприємств потрібно розглядати 

як інформаційну систему, в якій знаходяться як зовнішні вхідні потоки 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
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інформації, так і внутрішні інформативні потоки. Тобто, підприємства формують 

власний внутрішній інформаційний простір, в якому циркулюють інформаційні 

потоки. 

Для телекомунікаційних підприємств характерною ознакою є різнорідність 

інформаційних потоків, а не об’єднання інформаційних систем. Такий стан 

системи інформаційного забезпечення ускладнює управління інформаційним 

забезпеченням управління цих підприємств. Це пов’язано з тим, що оптимальне 

використання інформаційних ресурсів полягає у максимальному забезпеченні 

інформаційними потребами усіх ділянок виробничо-господарської діяльності 

підприємства. Таким чином, ефективне управління інформаційним забезпеченням 

діяльності підприємства можливе лише за організації цілеспрямованих масивів 

інформації та інформаційних потоків у єдиному інформаційному середовищі. 

Тобто актуальним є питання удосконалення системи інформаційного 

забезпечення в телекомунікаційних підприємствах. Впровадження 

автоматизованих, інтегрованих між собою засобів обробки інформації та 

документації значно підвищить швидкість обробки постійно зростаючих 

інформаційних потоків, а головний економічний ефект застосування цих засобів 

відбудеться за рахунок підвищення якості управління та якості основних 

виробничих бізнес-процесів. 

Для оцінки організаційної культури та організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, у цілому, 

використаємо метод SWOT- аналізу і застосуємо його на прикладі ПрАТ «Київстар», 

ПрАТ «ВФ-Україна», ТОВ «Lifecell» та ПАТ «Укртелеком» (табл. 2.7 – 2.10). 

Таблиця 2.7 

SWOT- аналіз ПрАТ «Київстар» 

Strengths (сильні сторони) Weaknesses (слабкі сторони) 
1) ПрАТ «Київстар» входить до складу 

VimpelCom Ltd; однієї з найбільших у 

світі інтегрованих телекомунікаційних 

компаній. 

2) Широке покриття території мережею 

(велика частка ринку 35 %, І місце на 

ринку). 

1) Пропозиція іншими операторами 

мобільного зв’язку більш вигідних 

тарифів та послуг. 

2) Плинність кадрів. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Продовження таблиці 2.7 

3) Використання власного, а не 

орендованого обладнання. 

4) Обладнання підтримує новітні 

стандарти зв’язку 4G та LTE. 

5) Корпоративна соціальна 

відповідальність як найважливіший 

пріоритет діяльності. 

6)  Застосування нових інструментів. 

7) Підприємство є прибутковим. 

8) Збільшення кількості абонентів. 

 

Opportunities (можливості) Threats (загрози) 
1) Впровадження покриття 4G в Україні. 

2) Тенденція збільшення кількості 

смартфонів та планшетних комп’ютерів 

у власності населення. 

3) Розвиток нових послуг. 

4) Підтримка державою розвитку сфери 

інформаційних технологій. 

5) Вихід оператора у фінансовий 

сегмент. 

6) Наявність власного обладнання для 

впровадження технологій 4G. 

7) Придбання підприємства «Воля». 

1) Інтенсивна конкуренція на ринку 

телекомунікаційних послуг в Україні. 

2) Нестабільні політичні та економічні 

умови в країні. 

3) Зниження показників привабливості 

бізнесу в Україні для інвесторів. 

 

Джерело:Складено автором на основі: [114; 139; 158-160]. 

За результатами проведеного аналізу слід зазначити, що ПрАТ «Київстар» є 

майже монополістом серед операторів мобільного зв’язку України. Воно має 

найбільше покриття мережею (51% ) та контролює його в діапазоні GSM 1800. 

ПрАТ «Київстар» маючи у власності обладнання, що підтримує новітні стандарти 

зв’язку 4G та LTE, використовує всі можливості для подальшого розвитку своєї 

діяльності та першим зможе забезпечити повноцінний запуск 4G технології, у якої 

є 37,5 + 37,5 МГц спектра. Також підприємство має певні надлишки спектра, які 

можна продати іншим операторам, зокрема ТОВ«Lifecell», і отримати додаткові 

фінансові ресурси. ПрАТ «Київстар» є прибутковим і кількість його абонентів 

зростає. До того ж, придбавши підприємство «Воля» воно остаточно зміцнить 

свої позиції на ринку не лише як оператор мобільного зв’язку, а як повноцінне 

телекомунікаційне підприємство. 
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ПрАТ  «Київстар» перебуває у складі VimpelCom Ltd., але надає послуги під 

власним українським брендом, що позитивно впливає на імідж підприємства в 

українському суспільстві. ПрАТ «Київстар» позиціонує себе як соціально 

відповідальне підприємство, яке одне з перших підписало Глобальний договір 

ООН і втілює в життя різні соціальні проекти. 

Щодо негативних тенденцій ПрАТ «Київстар», то вони не відрізняються від 

проблем інших підприємств мобільного зв’язку, а саме, висока конкуренція, 

непривабливі умови для залучення інвестицій, пов’язані з ситуацією в країні. 

ПрАТ«Київстар» має достатньо власних фінансових ресурсів та є прибутковим, а 

отже, має можливості для отримання додаткових коштів за рахунок продажу чи 

надання в оренду власного обладнання та мережі. Щодо соціального аспекту 

діяльності ПрАТ «Київстар», то негативні тенденції спостерігаються в системі 

управління персоналом, а саме, недостатня нематеріальна мотивація, 

напруженість праці, складні умови праці,  в першу чергу, з психологічної точки 

зору, що і є причиною плинності кадрів. Але варто зазначити, що ця проблема 

характерна для більшості компаній зв’язку. 

ПрАТ «ВФ-Україна» займає 2-ге місце як за чисельністю абонентів так і за 

рівнем доходу. 

Таблиця 2.8 

SWOT- аналіз ПрАТ «ВФ-Україна» 

Strengths (сильні сторони) Weaknesses (слабкі сторони) 
1) Прихід нового бренду – Vodafone – з 

репутацією та досвідом провідного 

європейського оператора. 

2) Широке покриття території мережею 

(98%); велика частка ринку. 

3) Використання власного, а не 

орендованого обладнання. 

4) Корпоративна соціальна 

відповідальність як найважливіший 

стратегічний пріоритет діяльності. 

5) Застосування нових інструментів 

підвищення лояльності. 

1) Зниження лояльності до підприємства 

через закриття тарифів для підключення 

приватних абонентів на умовах передоплати, 

та підвищення цін на діючі такі тарифи; 

2) Низький рівень «імунітету» клієнтів, 

висока готовність до зміни оператора. 
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Продовження таблиці 2.8 
 

Opportunities (можливості) Threats (загрози) 
1) Розширення покриття 4G в Україні. 

2) Тенденція збільшення кількості 

смартфонів та планшетних комп’ютерів 

у власності населення. 

3) Зростання переваги частки data - 

користувачів над voice-. 

4) Розвиток нових послуг на сервісів на 

базі Internet. 

5) Підтримка державою розвитку сфери 

інформаційних технологій. 

1) Інтенсивна конкуренція на ринку 

мобільного зв’язку в Україні. 

2) Нестабільні політичні та економічні 

умови в країні. 

3) Зниження показників привабливості 

бізнесу в Україні для інвесторів. 

4) Зниження прибутковості. 

 

Джерело:Складено автором на основі:[58; 124; 127]. 

 

Розширення покриття доступу до мережі Інтернет сприятиме розгортанню 

цифрового телебачення в Україні. Зауважимо, що Постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 листопада 2008 року №1085 затверджено Державну програму 

впровадження цифрового телерадіомовлення, за якою до кінця 2015 року 

планувалося 100% покриття території України сигналами цифрового 

телерадіомовлення. Програмою було передбачено до 2015 року впровадити у 

смугах частот 174–230 МГц і 470–862 Мгц радіотехнології цифрового 

телерадіомовлення стандарту DVB-T [126]. 

На завершення 2018 року програма все ще не була виконана через дві 

взаємопов’язані причини: 1) впровадженню цифрового телерадіомовлення 

повинно передувати забезпечення швидкісного доступу до мережі Інтернет;  

2) висока вартість.  

За підрахунками Програми в 2008 році йшла мова про необхідність 

фінансування впродовж 2009‒2015 років у загальному обсязі 4300,8 млн.грн., з 

яких 8,95 млн.грн. забезпечував би державний бюджет, а решту – 4291,85 млн.грн. 

– інвестиції та інші джерела. Підприємство одним із стратегічних напрямів своєї 

діяльності виділяє корпоративну соціальну відповідальність і реалізує різні 

соціальні проекти, особливо у сфері освіти. 

Щодо негативних тенденцій компанії, то вони подібні до проблем ПрАТ 

«Київстар» та інших операторів мобільного зв’язку, а саме, висока конкуренція, 

зниження кількості абонентів, непривабливі умови для залучення інвестицій. З 
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іншого боку, ПрАТ «ВФ-Україна» має достатні розміри мережі і впроваджує 4G. 

Отже, ключовими тенденціями розвитку оператора мобільного  зв’язку є 

зростання кількості смартфонів, розширення покриття та нові послуги і сервіси на 

базі Інтернету. На майбутнє прогнозується розширення покриття нового 

покоління, зростання впровадження терміналів, що підтримують нові стандарти, 

посилення конкуренції в сегменті та, як наслідок, зростання кількості data-

користувачів. 

Таблиця 2.9 

SWOT- аналіз компанії ТОВ «Lifecell» 

Strengths (сильні сторони) Weaknesses (слабкі сторони) 
1) Першим представив МелоРінг, 

голосове SMS, мікро-SIM карта. 

2) Корпоративна соціальна 

відповідальність присутня в діяльності 

підприємства. 

3) Запуск месенджера ВіР. 

 

1) Абонентами підприємства в основному є 

молодь. 

2) Зменшення кількості абонентів. 

3) Збитковість підприємства, яка зростає. 

Opportunities (можливості) Threats (загрози) 
1) Можливість  покриття 4G. 

2) Тенденція збільшення кількості 

смартфонів та планшетних комп’ютерів 

у власності населення. 

3) Розвиток нових послуг. 

 

1) Інтенсивна конкуренція на ринку 

мобільного зв’язку в Україні. 

2) Нестабільні політичні та економічні 

умови в країні. 

3) Зниження показників привабливості 

бізнесу в Україні для інвесторів. 
 

Складено автором на основі: [110; 115; 138]. 
 

Аналізуючи діяльність ТОВ «Lifecell», робимо висновок, що воно одне з 

останніх вийшло на ринок мобільного зв’язку і зайняло свою досить потужну 

нішу. Як і попередні підприємства, ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ-Україна», 

ТОВ «Lifecell» змінило свій бренд з підприємства life:), що посприяло його 

фінансовому та технологічному розвитку. На відміну від інших операторів 

мобільного зв’язку, які втрачають своїх абонентів, кількість абонентів ТОВ 

«Lifecell» спочатку зростала, але порівняно із загальною кількістю абонентів 

інших підприємств, то їх набагато менше і зараз вона продовжує спадати. 

Підприємство постійно впроваджує нові послуги, знижує тарифи, надаючи більше 

можливостей своїм споживачам у світі мобільного зв’язку та Інтернету. 
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Споживачами ТОВ «Lifecell» є молодь, оскільки підприємство надає багато 

послуг саме для молодіжної аудиторії – це і низькі або навіть нульові тарифи 

користування соціальними мережами, низькі ціни на ігри та музику тощо. 
 

Таблиця 2.10 

SWOT-аналіз ПАТ«Укртелеком» 

Strengths (сильні сторони) Weaknesses (слабкі сторони) 
1. Лідер ринку послуг фіксованого 

зв’язку. 

2. Усі послуги в одному рахунку. 

3. Широке покриття території України. 

4. Використання власного обладнання. 

5. Впровадження міжнародних 

стандартів з упровадженням 

рекомендацій міждержавних структур 

(ITU, ETSI, РСЗ та iн.) у сфері 

телекомунікацій. 

6. Підприємство є прибутковим. 

7.  Мобільний зв’язок підприємства за 

технологією UMTS/WCDMA. 

1. Відсутність стратегії диверсифікації 

послуг. 

2. Зменшення чисельності абонентів. 

3. Зниження чисельності працівників. 

 

Opportunities (можливості) Threats (загрози) 

1. Розвиток нових видів послуг. 

2. Розвиток технологій надання послуг 

мобільного зв’язку. 

3. Підтримка державою розвитку сфери 

інформаційних технологій. 

4. Наявність власного обладнання для 

впровадження нових технологій. 

5. Можливість об’єднання з 

ТОВ «Lifecell». 

1.Висока конкуренція на ринку 

телекомунікаційних послуг. 

2. Висока турбулентність політичних та 

економічних чинників у країні. 

3. Зниження інвестиційної 

привабливості українського бізнесу 

для національних та 

іноземних інвесторів. 

 

Джерело: складено автором на основі [113]. 
 

 

ПАТ «Укртелеком» ‒ це одна з найбільших українських компаній як у 

загальнонаціональному масштабі, так і у сфері телекомунікацій, що надає повний 

спектр телекомунікаційних послуг. Найбільш сильні лідерські ринкові  позиції це 

підприємство сформувало у сегменті послуг доступу до мережі Інтернет та послуг 

фіксованої телефонії.  

ПАТ«Укртелеком» працює за такими напрямками: 
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встановлення довгострокових партнерських відносин з іноземними 

операторами телекомунікаційних послуг і провідними компанiями-

постачальниками телекомунiкацiйного обладнання; 

багатостороння  взаємодія з міжнародними організаціями; 

систематична участь у міжнародних проектах у сфері телекомунікацій; 

вивчення кращих міжнародних практик у сфері телекомунікацій.  

Нині ПАТ «Укртелеком» є підприємством, організаційну структуру якого 

побудовано за вертикальним принципом управління фінансами і персоналом, а також 

розгортанням технологічних процесів. До складу підприємства входить 34 філії, у т.ч. 

філія «Утел». У 2005 році  ПАТ «Укртелеком» отримало ліцензію на надання послуг 

мобільного телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування й експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку за 

технологією UMTS/WCDMA. Реалізацію проекту з надання послуг нового мобільного 

стандарту здійснює філія «Утел». З 2007 року «Укртелеком» надає послуги 

мобільного зв’язку на основі технологій третього покоління [113]. 

Мережа мобільного зв’язку ПАТ «Укртелеком» побудована з дотриманням 

ліценційних умов за технологiєю UMTS/WCDMA. Стандарт UMTS/WCDMA 

уможливлює спрощену і непомітну зміну операторів, які працюють за іншими 

стандартами, до мережі нового стандарту телекомунікаційних послуг. 

Абонентам цього підприємства будуть надаватися усі наявні базові послуги, 

водночас це будуть послуги значно вищої якості, а також інноваційні послуги, а 

саме: відеодзвінок, відеоконференції, послуги голосової і відео пошти, послуги 

передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж, мобільний Інтернет 

(високошвидкісний доступ до 3,6 Мбіт/с) і багато інших сучасних 

телекомунікаційних послуг. 

Важливим напрямом діяльності  ПАТ «Укртелеком» є багатостороння 

взаємодія з міжнародними організаціями, що інтенсифікує зовнішньоекономічні 

зв’язки через приєднання до міжнародних та європейських союзів, комітетів і 

об’єднань у сфері телекомунікацій, а також участь у міжнародних симпозіумах, 

семінарах, виставках, через системне впровадження сучасних міжнародних 
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стандартів у сфері телекомунікацій (ITU, ETSI, РСЗ та iн.), а також через 

залучення iноземних інвестицій у розвиток власної мережі і системи послуг [178]. 

Результати SWOT-аналізу телекомунікаційного оператора ПАТ 

«Укртелеком» засвідчили, що серед численних переваг і можливостей 

підприємства є певні недоліки його діяльності – слабкі сторони та загрози, до 

яких варто віднести  відсутність стратегії диверсифікації з охопленням сегментів 

інноваційних послуг, а також зменшення чисельності абонентів за останні роки. 

Ці два недоліки взаємопов’язані між собою, усунувши один, підприємство 

позбавиться від іншого.  

Щодо загроз підприємства, то вони такі само, як і для більшості 

підприємств України, а саме: 

висока конкуренція на ринку телекомунікаційних послуг; 

нестабільні політичні та економічні умови в країні; 

зниження показників привабливості бізнесу в Україні для інвесторів. 

Відповідно до проведеного аналізу основних телекомунікаційних 

підприємств України слід зауважити, що стосовно переваг, сильних сторін та 

можливостей, то у кожного підприємства вони свої, а що стосується загроз і 

слабких сторін, то для всіх аналізованих підприємств вони подібні, а саме: 

- висока готовність клієнтів до зміни оператора; 

- високий рівень конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг; 

- нестабільні політичні та економічні умови; 

- небажання інвесторів вкладати свої кошти в український бізнес. 

Виходячи з цього, підприємствам необхідно підвищувати ефективність 

свого організаційно-інформаційного забезпечення, яке б за будь-яких умов 

сприяло зміцненню конкурентоспроможності та постійному розвитку 

підприємств. 

Ефективність організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств розглянемо в наступному підрозділі. 
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2.3. Ефективність організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств 

 

За допомогою методу експертних оцінок проведемо аналіз рівня  

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств на 

прикладі ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Lifecell» та ПАТ 

«Укртелеком». У дослідженні брали участь по 20 осіб від кожного підприємства. 

Це працівники різних посад, які здійснюють прийняття управлінських рішень на 

основі отриманої інформації. Результати проведеної оцінки наведено у табл. 

2.11-2.14. 
 

Таблиця 2.11 

Оцінка рівня інформаційного забезпечення діяльності підприємства 

ПрАТ «Київстар» 

Критерії 
Значимість 

критерію 

Середня 

експертна 

оцінка, 

балів 

Значення 

критерію з 

урахуванням 

його значимості 

Параметр 1. Якість передачі виробничої інформації і документації 

Трудомісткість отримання інформації 0,36 3 1,08 

Повнота інформаційного і 

документаційного масиву 
0,49 7 3,43 

Оперативність комплектування 

інформаційного і документаційного 

масиву 

0,15 6 0,9 

Загальна оцінка параметра 1 – 5,41 

Параметр 2. Цінність інформації 

Точність інформації 0,54 8 4,32 

Своєчасність інформації 0,33 6 1,98 

Вартість інформації 0,13 7 0,91 

Загальна оцінка параметра 2 – 7,21 

Параметр 3. Рівень технологічності системи інформаційного забезпечення 

Рівень інформаційної забезпеченості, 

необхідний для виконання функцій 

співробітниками та прийняття 

управлінських рішень 

0,35 7 2,45 

Наявність можливості використання 

інформації та документації 
0,4 9 3,6 

Наявність і рівень розвитку 

інформаційно-технічних засобів 

комунікації 

0,25 9 2,25 

Загальна оцінка параметра 3 – 8,3 
Джерело: Складено автором. 
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Отже, рівень інформаційного забезпечення ПрАТ «Київстар» є вищим за 

середній, про що свідчать значення вибраних параметрів відповідно 5,41; 7,21 та 

8,3. Але однак підприємству слід підвищувати рівень свого інформаційного 

забезпечення та використання інформації. 

Таблиця 2.12 
 

 

Оцінка рівня інформаційного забезпечення діяльності 

підприємства ПрАТ «ВФ-Україна» 

 

Критерії 
Значимість 

критерію 

Середня 

експертна 

оцінка, 

балів 

Значення 

критерію з 

урахуванням 

його значимості 

Параметр 1. Якість передачі виробничої інформації і документації 

Трудомісткість отримання інформації 0,36 5 1,8 

Повнота інформаційного і 

документаційного масиву 
0,49 6 2,94 

Оперативність комплектування 

інформаційного і документаційного 

масиву 

0,15 5 0,75 

Загальна оцінка параметра 1 – 5,49 

Параметр 2. Цінність інформації 

Точність інформації 0,54 7 3,78 

Своєчасність інформації 0,33 5 1,65 

Вартість інформації 0,13 6 0,78 

Загальна оцінка параметра 2 – 6,21 

Параметр 3. Рівень технологічності системи інформаційного забезпечення 

Рівень інформаційної забезпеченості, 

необхідний для виконання функцій 

співробітниками та прийняття 

управлінських рішень 

0,35 6 2,1 

Наявність можливості використання 

інформації та документації 
0,4 7 2,8 

Наявність і рівень розвитку 

інформаційно-технічних засобів 

комунікації 

0,25 6 1,5 

Загальна оцінка параметра 3 – 6,4 
Джерело: Складено автором. 

 

Таким чином, проведена оцінка рівня інформаційного забезпечення 

управління підприємства ПрАТ «ВФ-Україна» показує, що рівень даної системи 

за обраними параметрами є недостатньо ефективним. Максимальним значенням 
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оцінки ефективності критеріїв системи інформаційного забезпечення 

підприємства було обрано 10 балів. За результатами проведеного дослідження 

за трьома параметрами системи інформаційного забезпечення: якості передачі 

інформації і документації на підприємстві; цінності інформації; рівня 

технологічності системи інформаційного забезпечення; що відповідно 

становлять: 5,49; 6,21; 6,4 рівень інформаційного забезпечення діяльності ПрАТ 

«ВФ-Україна» є середнім. 

Таблиця 2.13 
 

Оцінка рівня інформаційного забезпечення діяльності  

підприємства ТОВ «Lifecell» 

 

Критерії 
Значимість 

критерію 

Середня 

експертна 

оцінка, 

балів 

Значення 

критерію з 

урахуванням 

його значимості 

Параметр 1. Якість передачі виробничої інформації і документації 

Трудомісткість отримання інформації 0,36 3 1.08 

Повнота інформаційного і 

документаційного масиву 
0,49 4 1.96 

Оперативність комплектування 

інформаційного і документаційного 

масиву 

0,15 4 0.6 

Загальна оцінка параметра 1 – 2.64 

Параметр 2. Цінність інформації 

Точність інформації 0,54 5 2.7 

Своєчасність інформації 0,33 5 1.65 

Вартість інформації 0,13 6 0.78 

Загальна оцінка параметра 2 – 5.13 

Параметр 3. Рівень технологічності системи інформаційного забезпечення 

Рівень інформаційної забезпеченості, 

необхідний для виконання функцій 

співробітниками та прийняття 

управлінських рішень 

0,35 6 2,1 

Наявність можливості використання 

інформації та документації 
0,4 5 2,0 

Наявність і рівень розвитку 

інформаційно-технічних засобів 

комунікації 

0,25 6 1,5 

Загальна оцінка параметра 3 – 5.6 
Джерело: Складено автором. 
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Рівень інформаційного забезпечення ТОВ «Lifecell» є навіть нижчим за 

середній, про що свідчать значення вибраних параметрів відповідно 2,64; 5,13 та 

5,6. Тому підприємству слід докладати зусиль для налагоджування свого 

інформаційного забезпечення та підвищення його ефективності. 

Таблиця 2.14 
 

Оцінка рівня інформаційного забезпечення діяльності 

підприємства ПАТ «Укртелеком» 

 

Критерії 
Значимість 

критерію 

Середня 

експертна 

оцінка, балів 

Значення 

критерію  з 

урахуванням 

його 

значимості 

Параметр 1. Якість передачі виробничої інформації і документації 

Трудомісткість отримання інформації 0,36 6 2,16 

Повнота інформаційного і 

документаційного масиву 
0,49 6 2,94 

Оперативність комплектування 

інформаційного і документаційного 

масиву 

0,15 7 1,05 

Загальна оцінка параметра 1 – 6,15 

Параметр 2. Цінність інформації 

Точність інформації 0,54 6 3,24 

Своєчасність інформації 0,33 6 1,98 

Вартість інформації 0,13 6 0,78 

Загальна оцінка параметра 2 – 6,0 

Параметр 3. Рівень технологічності системи інформаційного забезпечення 

Рівень інформаційної забезпеченості, 

необхідний для виконання функцій 

співробітниками та прийняття 

управлінських рішень 

0,35 5 1,75 

Наявність можливості використання 

інформації та документації 
0,4 6 2,4 

Наявність і рівень розвитку інформаційно-

технічних засобів комунікації 
0,25 6 1,5 

Загальна оцінка параметра 3 – 5,65 

Джерело: Складено автором. 

 

Проведений аналіз рівня інформаційного забезпечення управління 

підприємства ПАТ «Укртелеком» свідчить, що цей показник знаходиться на 

середньому рівні і його відповідні параметри становлять: 6,15; 6,0; 5,65. 
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За результатами проведеної оцінки рівня інформаційного забезпечення 

досліджуваних телекомунікаційних підприємств можна зробити висновок, що їх 

рівень інформаційного забезпечення є середнім і потребує подальшого 

удосконалення. 

Також за допомогою методу експертних оцінок проведемо оцінку 

ефективності інформаційного забезпечення управління обраних телекомунікаційних 

підприємств. Результати аналізу наведені в таблицях 2.15 – 2.18. 

Таблиця 2.15 

Оцінка ефективності інформаційного забезпечення управління 

ПрАТ «Київстар» 
 

Показники 
Розраховане  

значення 

Максимальне  

значення 
Коефіцієнт своєчасності надходження 

інформації і документації у відповідний 

підрозділ 

0,8 1 

Коефіцієнт ймовірності отримання інформації і 

документації 
0,98 1 

Коефіцієнт повноти отриманої інформації 0,98 1 

Коефіцієнт ефективності інформації при 

прийнятті управлінських рішень (з урахуванням 

швидкості надходження інформації) 

0,7 1 

 

Джерело: Складено автором. 
 

Дані таблиці свідчать, що всі коефіцієнти знаходяться на високому рівні, що 

вказує на ефективність інформаційного забезпечення управління ПрАТ 

«Київстар». 

Таблиця 2.16 

Оцінка ефективності інформаційного забезпечення управління 

ПрАТ «ВФ-Україна» 
 

Показники 
Розраховане  

значення 

Максимальне 

значення 
Коефіцієнт своєчасності надходження 

інформації і документації у відповідний 

підрозділ 

0,6 1 

Коефіцієнт ймовірності отримання інформації і 

документації 
0,96 1 

Коефіцієнт повноти отриманої інформації 0,96 1 

Коефіцієнт ефективності інформації при 

прийнятті управлінських рішень (з урахуванням 

швидкості надходження інформації) 

0,7 1 

Джерело: Складено автором. 
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Результати оцінки ефективності інформаційного забезпечення управління 

ПрАТ «ВФ-Україна» свідчать про достатній рівень ефективності, а саме, рівень 

вищий за середній, що підтверджується значеннями відповідних коефіцієнтів, які 

складають: 0,6; 0,96; 0,96; 0,7. 

Таблиця 2.17 

Оцінка ефективності інформаційного забезпечення управління ТОВ «Lifecell» 

Показники 
Розраховане 

значення 

Максимальне 

значення 
Коефіцієнт своєчасності надходження 

інформації і документації у відповідний 

підрозділ 

0,5 1 

Коефіцієнт ймовірності отримання інформації і 

документації 
0,88 1 

Коефіцієнт повноти отриманої інформації 0,7 1 

Коефіцієнт ефективності інформації при 

прийнятті управлінських рішень (з урахуванням 

швидкості надходження інформації) 

0,6 1 

Джерело: Складено автором. 

 

Результати проведеної оцінки ефективності інформаційного забезпечення 

управління ТОВ «Lifecell» свідчать про середній рівень ефективності, що є 

причиною пошуку шляхів для покращення даної ситуації на підприємстві. 

 

Таблиця 2.18 

Оцінка ефективності інформаційного забезпечення управління 

ПАТ «Укртелеком» 
 

Показники 
Розраховане 

значення 

Максимальне 

значення 
Коефіцієнт своєчасності надходження 

інформації і документації у відповідний 

підрозділ 

0,7 1 

Коефіцієнт ймовірності отримання інформації і 

документації 
0,9 1 

Коефіцієнт повноти отриманої інформації 0,89 1 

Коефіцієнт ефективності інформації при 

прийнятті управлінських рішень (з урахуванням 

швидкості надходження інформації). 

0,7 1 

 

Джерело: Складено автором. 
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Відповідно до результатів щодо оцінки ефективності інформаційного 

забезпечення управління ПАТ «Укртелеком» можна зробити висновок про 

високий рівень цього показника. 

Проведене у даному розділі дослідження оцінки ефективності 

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств 

дозволило виявити проблеми, що впливають на зниження даної ефективності та 

зробити такі висновки: 

1. Рівень інформаційного забезпечення досліджуваних підприємств не є 

достатнім, тобто потрібно вжити заходів для розвитку відповідного стану 

інформаційно-технічного забезпечення даної системи, що дасть можливість 

своєчасно й ефективно приймати управлінські рішення на підприємствах. Адже 

саме ефективність та цінність управлінських рішень значною мірою залежить від 

рівня управління інформаційним забезпеченням діяльності підприємства; 

2. Аналіз інформаційно-технологічних ресурсів та джерел виробничої 

інформації підприємств показав, що коефіцієнт ефективності використання та 

опрацювання виробничої інформації для своєчасного вирішення поставлених 

завдань та прийняття рішень є середнім. Це пов’язано з тим, що підприємства 

мають багато інформаційно-технологічних комунікаційних джерел, які не 

пов’язані між собою, тобто не є інтегрованими і не об’єднані в єдиний 

інформаційний простір. Саме це не дає можливості максимально ефективно 

використовувати ресурси інформаційного забезпечення та оптимально 

використовувати витрати, пов’язані з інформаційним забезпеченням діяльності 

підприємств. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, робимо висновок, що 

управління всіма видами інформаційних та документаційних ресурсів, 

використовуваних у діяльності даних телекомунікаційних підприємств, потребує 

удосконалення надходження, опрацювання, використання інформації та 

документації на підприємствах. Серед суттєвих проблем, які негативно впливають 

на остаточний результат управлінської діяльності підприємств слід зазначити: 
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недостатнє матеріально-технічне та програмне забезпечення для створення 

інтегрованих, автоматизованих систем управління інформаційними та 

документаційними потоками підприємств; 

відсутність чітко сформованих комунікаційних каналів руху  інформаційних 

ресурсів внутрішнього середовища підприємств ускладнюють прийняття 

управлінських рішень; 

недосконалий механізм розподілу інформаційних ресурсів відповідно 

допотреб різних рівнів управлінського персоналу призводить до дезорганізації 

цінної інформації та ускладнює процес прийняття рішень. 

Тепер зробимо оцінку ефективності організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств. Для цього розрахуємо 

рівень професійної освіти працівників підприємств, щоб впевнитися в тому, що 

організація передачі даних здійснюється на належному професійному рівні; 

рівень корпоративної соціальної відповідальності підприємств, щоб переконатися 

в тому, що налагоджені зв’язки підприємств із внутрішнім і зовнішнім 

середовищем; продуктивність праці співробітників підприємств для того, щоб 

побачити, як відбувається організація діяльності всередині підприємств. 

Проаналізовано ці показники за декілька років і оцінено зміни, які мали місце в 

досліджуваних телекомунікаційних підприємствах. Результати оцінки наведені в 

табл. 2.19‒ 2.22. 
 

Таблиця 2.19 

Оцінка ефективності організаційно-інформаційного забезпечення управління 

ПрАТ «Київстар» за 2015 – 2018 рр. 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Рівень професійної освіти 0,52 0,53 0,54 0,55 

Рівень корпоративної соціальної 

відповідальності 
0,73 0,75 0,75 0,77 

Продуктивність праці, грн/люд. 2329 2450 2580 2760 
Джерело: Складено автором на основі [114]. 
  

Всі показники ПрАТ «Київстар» з року в рік зростають, що свідчить про 

постійне удосконалення керівництвом підприємства його системи організаційно-
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інформаційного забезпечення та підвищення його ефективності. До того ж ці 

показники знаходяться на рівні вищому за середній.  

Таблиця 2.20 

Оцінка ефективності організаційно-інформаційного забезпечення управління 

ПрАТ «ВФ-Україна» за 2015 – 2018 рр. 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Рівень професійної освіти 0,42 0,44 0,46 0,47 

Рівень корпоративної соціальної 

відповідальності 
0,44 0,45 0,46 0,46 

Продуктивність праці, грн/люд. 1645 1701 1784 1810 
Джерело: Складено автором на основі [116]. 
 

На основі проведеного дослідження робимо висновок, що визначені 

показники мають висхідний тренд, але перебувають на середньому рівні. Це 

означає, що керівництву підприємства потрібно зосередити більше зусиль на 

підвищенні ефективності свого організаційно-інформаційного забезпечення. Це 

може бути зроблено через налагоджування зворотного зв’язку зі своїми 

співробітниками, приділення більшої уваги навчанню та підвищенню кваліфікації 

працівників за допомогою проведення спеціалізованих семінарів, тренінгів, 

покращення стосунків іззовнішнім середовищем через участь у більшій кількості 

соціальних проектів та зміни мотиваційної політики підприємства. 

Таблиця 2.21 

Оцінка ефективності організаційно-інформаційного забезпечення управління ТОВ 

«Lifecell» за 2015 – 2018 рр. 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Рівень професійної освіти 0,34 0,36 0,36 0,35 

Рівень корпоративної соціальної 

відповідальності 
0,3 0,32 0,3 0,29 

Продуктивність праці, грн/люд. 1411 1578 1324 1204 
Джерело: Складено автором на основі [115]. 
 

Всі показники даного підприємства мають спадаючу тенденцію і 

перебувають в діапазоні нижче середнього рівня. Це пояснюється погіршенням 

фінансової ситуації в підприємстві, адже з 2017 року воно знову стало збитковим, 

тому не має достатньої можливості займатися соціальними проектами, 

турбуватися про своїх працівників та клієнтів. І це стало причиною зниження 



 
 

108 
 

ефективності не лише його організаційно-інформаційного забезпечення, а як 

наслідок, його ефективності в цілому. Для відновлення прибутковості, 

рентабельності та ефективності діяльності ТОВ «Lifecell» потрібні додаткові 

інвестиції або залучення коштів іншим шляхом, наприклад кредитування чи 

збільшення вартості своїх послуг. 

Таблиця 2.22 

Оцінка ефективності організаційно-інформаційного забезпечення управління 

ПАТ «Укртелеком» за 2015 – 2018 рр. 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Рівень професійної освіти 0,44 0,45 0,48 0,48 

Рівень корпоративної соціальної 

відповідальності 
0,3 0,4 0,4 0,45 

Продуктивність праці, грн/люд. 125 125 112 98 
 

Джерело: Складено автором на основі [113]. 

 

Показники оцінки ефективності організаційно-інформаційного 

забезпечення управління ПАТ «Укртелеком» свідчать про певне їх зниження. Це 

пояснюється різким скороченням чисельності персоналу підприємства, яка за 

останні 4 роки знизилася  приблизно з 3,5 тис. осіб до 2,1 тис. осіб. Також 

прибутковість підприємства теж знижується. Така ситуація пов’язана з суттєвим 

скороченням попиту на послуги ПАТ «Укртелеком» через перехід великої 

кількості абонентів з фіксованого на мобільний зв’язок. Система мобільного 

зв’язку й Інтернет послуг на даному підприємстві розвинена на нижчому рівні, 

ніж у операторів мобільного зв’язку та Інтернет-провайдерів. До того ж вказане 

підприємство відоме на ринку телекомунікаційних послуг саме як підприємство, 

що надає послуги, в першу чергу, фіксованого зв’язку, а вже потім решта послуг. 

Тому одним із напрямів підвищення ефективності свого організаційного 

забезпечення та діяльності в цілому є зміна орієнтирів щодо надання послуг, 

розширення асортименту послуг та підвищення своєї конкурентоспроможності. 
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Висновки до другого розділу 

 

У другому  розділі «Діагностика організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств»виявлено основні 

тенденції сучасного розвитку телекомунікаційних підприємств в Україні; 

проаналізовано складові організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств та оцінено ефективність організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств. 

1. Визначено, що основними сегментами на ринку телекомунікаційних 

послуг залишаються мобільний, телефонний фіксований та комп’ютерний зв’язок, 

спільна частка яких у загальних доходах від надання телекомунікаційних послуг 

за підсумками 2018 року становила 96,8 %. 

2. Доведено, що в сучасному суспільстві мобільний зв’язок прагне вийти на 

перший план і замінити всі інші види телефонного зв’язку. Основними 

підприємствами, які працюють на ринку телекомунікаційних послуг України є: 

ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ-Україна», ТОВ «Lifecell» та ПАТ «Укртелеком». 

3. Доведено, що організаційні структури підприємств забезпечують 

оперативну реалізацію управлінських рішень, сприяють підвищенню 

ефективності роботи функціональних відділів, дають змогу швидко маневрувати 

ресурсами, мають позитивний вплив на етапі зміцнення ринкових позицій 

телекомунікаційних підприємств.  

4. Зроблено SWOT-аналіз діяльності провідних операторів мобільного 

зв’язку України, а саме, ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ-Україна», ТОВ «Lifecell» 

та ПАТ «Укртелеком». Виявлено, що кожне підприємство має свої унікальні 

переваги, сильні сторони та можливості. А стосовно загроз і недоліків, то для всіх 

досліджуваних підприємств вони подібні, а саме: висока готовність клієнтів до 

зміни оператора; високий рівень конкуренції на ринку телекомунікаційних 

послуг; нестабільні політичні та економічні умови; небажання інвесторів вкладати 

свої кошти в український бізнес. Одним із напрямів утримання своїх 



 
 

110 
 

конкурентних позицій і забезпечення розвитку підприємства в сучасних умовах є 

повномасштабний запуск технології 4G та 5G. 

5. Проаналізовано систему інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств, у результаті чого зроблено висновок, що 

сукупність всіх комп’ютерних і програмних комплексів у підприємствах потрібно 

розглядати як інформаційну систему, що складається як із зовнішніх вхідних 

потоків інформації, так і внутрішніх інформативних потоків. Тобто підприємства 

формують власний внутрішній інформаційний простір, в якому циркулюють 

інформаційні потоки. 
 

6. Характерною ознакою інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств є різнорідність інформаційних потоків, а не 

об’єднання інформаційних систем. Такий стан системи інформаційного 

забезпечення ускладнює управління інформаційним забезпеченням діяльності 

підприємств.  

7. Проведена оцінка ефективності організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємствпоказала,  що рівень 

даної ефективності для ТОВ «Lifecell» та ПАТ «Укртелеком» є нижчим за 

середній, тобто актуальним є питання удосконалення системи організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних  підприємств. 

Основні наукові результати, викладені в даному розділі, опубліковано в 

роботах [104; 107]. 

 

  

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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РОЗДІЛ 3 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

3.1. Оптимізація організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств 

 

Основними завданнями організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств є аналіз зовнішньої і внутрішньої 

інформації про минуле, теперішнє і прогнозування майбутньої ситуації. 

Загальною метою організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств є дотримання ефективного виконання функцій 

планування, контролю діяльності і процесу управління в цілому. 
 

При цьому важливим аспектом є орієнтація організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств на безпосередніх 

споживачів даних. У зазначеному випадку при формуванні ефективного 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств слід враховувати, що інформаційні потреби на різних рівнях 

управління підприємством різні і залежать від їх рівня ієрархії і функціональних 

обов’язків суб’єктів управління. 

Також необхідно враховувати і чинники зовнішнього середовища, що 

безпосередньо впливають на діяльність конкретного телекомунікаційного 

підприємства, зокрема ступінь їх невизначеності і динаміки, виявляючи найбільш 

раціональні методи обробки даних. 
 

В цілому процес організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств можна розподілити на п’ять етапів [173]: 

http://publish.cis2000.ru/Terms/term_989012.shtml
http://publish.cis2000.ru/p_plant/books/book_25/list.shtml#LitUse61
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аналіз системи прийняття рішень ‒ визначення всіх типів рішень, для 

прийняття яких потрібна інформація. Мають бути враховані потреби кожного 

рівня і функціональної сфери; 

аналіз інформаційних вимог ‒ визначається який тип інформації потрібен 

для прийняття кожного рішення; 
 

агрегація рішень ‒ рішення, для прийняття яких потрібна одна і та ж сама 

інформація, що значно перекривається, повинні бути згруповані в одну задачу 

управління. Тобто організаційно-інформаційне забезпечення управління 

підприємств має бути скоординоване й  інтегроване з організаційною структурою 

управління підприємством; 
 

проектування процесу обробки інформації. На даному етапі розробляється 

реальна система для збору, зберігання, передачі і модифікації інформації; 
 

проектування і контроль за системою  створення і втілення системи, що 

служить для оцінки організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств; 

виправлення можливих помилок. Крім того, необхідно мати час 

модифікувати організаційно-інформаційне забезпечення відповідно до змін 

ситуації, тобто слід проектувати систему так, щоб вона була гнучкою і 

адаптивною. 
 

Однією з проблем формування ефективного організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств є наявність 

«інформаційного шуму» в системі управління підприємством, пов’язаного з 

надмірністю інформації, її спотворенням і слабким забезпеченням. 

Найпоширенішим методом рішення проблеми є зменшення обсягу інформації, що 

проходить через різні служби підприємства. 
 

З погляду  побудови систем організаційно-інформаційного забезпечення 

управління, будь-яке велике телекомунікаційне підприємство є складною 

системою, оскільки в ньому одночасно можуть відбуватися технічні, технологічні, 

соціальні й інші процеси. Крім того, системи можуть знаходитися на різних 

стадіях розвитку життєвого циклу. При цьому на будь-якій стадії розвитку їх 
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можна досліджувати в різних аспектах, наприклад, технічному, технологічному, 

кібернетичному, організаційному й інших. 
 

Дослідження системи організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств або представлення його в якому-

небудь аспекті, наприклад, в кібернетичному, означає, що виділяються 

підсистеми елементів при деяких допущеннях, що цікавлять нас. При цих 

допущеннях будують моделі, які є системою в будь-якому аспекті у вигляді 

підсистем: 
 

економічний аспект (підсистема); 

організаційний аспект (підсистема); 

кібернетичний аспект (підсистема); 

технологічний аспект (підсистема); 

технічний аспект (підсистема). 

Такий принцип декомпозиції системи дозволяє визначити її елементи і 

структуру їх взаємодії протягом життєвого циклу в різних аспектах. 
 

Властивості систем, функціональні відношення їх підсистем і елементів 

змінюються в часі і в просторі. Це може бути описано різними умовами за часом. 

Отже, задачі, пов’язані з наданням, відображенням  систем, можуть бути вирішені 

шляхом розробки певних моделей, їх функціонування і поведінки.  
  

У дисертаційній роботі розроблено послідовність формування 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств, що дає змогу інтегрувати всі складові інформаційного процесу і 

процесу управління в єдиний взаємопов’язаний комплекс (рис. 3.1). 

Методичний підхід на основі елементної структуризації виробничого 

процесу в сукупності з комплексом загальних функцій управління дозволив 

суттєво спростити  використання моделей не лише в процесі проектування, але і в 

процесі спілкування між користувачами. 

Наведена послідовність формування організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств дає змогу побудувати 

ієрархічну систему доступу до управлінської інформації на основі єдиної 
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класифікації і структуризації елементів як самої системи, так і всієї решти 

інформаційного комплексу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Послідовність формування організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційного підприємства 

Джерело: Авторська розробка. 

Проблема формування і проектування організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств є достатньо складною, 

рішення якої ґрунтується на сучасних інформаційних технологіях і передбачає 

певну послідовність проектування. Ця послідовність, як правило, визначається і 

регламентується відповідними стандартами. 

Як свідчить проведений аналіз, найтехнологічнішим і розвиненим 

стандартом із проектування організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств є стандарт SADT, прийнятий у 

США. Основними відмінностями цього стандарту є такі: 

системний проект створюваний за цим стандартом спочатку орієнтований 

на комп’ютерне виконання; 
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даний стандарт підтримується різними системами автоматизованого 

проектування (САПР); 

стандарт SADT, як і аналогічний стандарт SSADM, передбачає, що завдання 

проектування організаційно-інформаційного забезпечення управління складається 

з двох частин: 

- проектування інформаційної частини, тобто логічної частини системи;  

- проектування технічної частини, те, що прийнято називати комплексом 

технічних засобів. 

Але варто виділити загальний недолік ‒ проектування згідно із даним 

стандартом ведеться за принципом реінжинірингу, тобто за принципом 

удосконалення окремих елементів системи. При цьому на сьогодні методи 

оптимізації за суворими формалізованими критеріями для проектування таких 

складних систем як організаційно-інформаційне забезпечення управління 

телекомунікаційного підприємства є недостатньо розробленими. 

На наш погляд, в результаті проведених досліджень у дисертаційній роботі, 

найприйнятнішим методом формалізації завдання проектування організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, за 

деякими формальними критеріями, є метод генетичних алгоритмів. 

Таким чином, для організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційного підприємства можна сформулювати задачу оптимізації за 

рахунок зміни структури управління. Спочатку повинні бути сформовані декілька 

варіантів організаційно-інформаційного забезпечення управління, і шляхом їх 

трансформації можна одержати нові варіанти організаційно-інформаційного 

забезпечення управління, а ефективність нових варіантів оцінюється за певними 

критеріями, наприклад, за критеріями функціонально-вартісного аналізу. Отже, за 

такої постановки задачі можливе створення організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств за певними критеріями 

оптимальності. 

Технологія SADT/IDEF, застосована як основа для оптимального 

формування організаційно-інформаційного забезпечення управління підприємств, 
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і метод генетичних алгоритмів як метод оптимізації, дозволяють визначати 

ефективність системи за критеріями, сформульованими експертами, але без їх 

участі, тобто виключивши людський фактор. 
   

Однією з основних цілей формування оптимального організаційно-

інформаційного забезпечення управління є оптимізація інформаційних потоків 

процессу управління підприємством (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Алгоритм оптимізації інформаційних потоків процесу 

управління телекомунікаційних підприємств 
 

Джерело: Авторська розробка. 
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Очевидно, що автоматизація процесів управління підприємством 

неможлива без їх попередньої оптимізації за вибраним критерієм, оскільки 

передача деяких функцій людини автоматизованій системі управління має на меті 

їх чітку регламентацію і формалізований опис [84, с.61]. 

Оптимізація процесу управління телекомунікаційного підприємства за 

допомогою організаційно-інформаційного забезпечення повинна проводитися 

відповідно до принципів реінжинірингу [122, с. 89; 173].  

В даному випадку завдання реінжинірінгу можна розглядати з погляду 

рішення задачі синтезу структури, розуміючи при цьому процес спрямованого 

вибору варіантів побудови взаємозв’язків елементів структури управління 

відповідно до заданих критеріїв ефективності. 

Задачі синтезу структури управління, зокрема, включає розподіл функцій 

між колективами фахівців; визначення найефективніших взаємозв’язків між всіма 

складовими організаційної структури. 
 

Формально задачі синтезу структури управління зводяться до пошуку 

оптимального відображення безлічі взаємопов’язаних варіантів виконання 

функцій на безліч взаємопов’язаних варіантів реалізації елементів даної 

структури. Задача синтезу структури управління в загальному вигляді 

формулюється таким чином: 
 

P0 (xik, ximn, ximj, xjp) → opt (3.1) 

при обмеженнях:  

Pŋ (xik, ximn, ximj, xjp) ≤(≥, =) Pŋ (3.2) 

 

де: P0 – показник якості, що оптимізується; 
 

Pŋ – обмеження різних типів на шукане відображення; 
 

xik – умова вибору варіанту рішення задачі (i-я задача розв’язується k-м 

способом); 
 

ximn ‒ умова вибору варіанту рішення задачі (m-й етап i-ой задачі 

розв’язується n-м способом); 
 

ximj  – умова розподілу обсягу m-го етапу роботи i-ой задачі, вирішуваної 

в j-м вузлі; 
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xjp – умова вибору способу реалізації у підрозділі (j-й елемента 

реалізується n-м способом). 
 

Один із основних типів обмежень, який враховується при рішенні задачі 

виду (3.1) – обмеження за ефективністю і оперативністю виконання функцій у 

підрозділах організаційної структури. 

Нехай timnj – час виконання m-го етапу i-й задачі, вирішуваної n-м 

способом в j-м підрозділі, tjj`‒ час передачі одиниці інформації між 

підрозділами  j і j`, тоді час виконання задачі (оперативність), який складається 

з часу послідовно виконуваних етапів і часу на передачу інформації між 

етапами, виражається таким чином: 

 

Тimniji’m’n’j’ = { timnj, якщоimnj = і’m’n’j’;                     (3.3) 

або bimnji’m’n’j’*tij’, якщо  imnj≠і’m’n’j’} 

 

∑Тimniji’m’n’j’*xim*ximj *xi’m’n’ *xi’m’j’≤Ti                       (3.4) 

 

На практиці можливі такі постановки завдань, які є окремими випадками 

загальної задачі синтезу організаційної структури. Одне з таких завдань – 

оптимізація структур управління інформаційних потоків типових процесів 

управління підприємством. Тоді під завданнями розумітимемо типові процеси 

управління, під етапами роботи – типові процедури і функції, під підрозділами – 

робочі місця виконавців типових процедур і функцій. 
 

Задача синтезу структури управління у такій постановці допускає 

інтерпретацію у вигляді графічної моделі. Тоді схема її розв’язання полягає в 

переборі допустимих варіантів для пошуку оптимального рішення. Оскільки 

повний перебір ускладнений з причини великої розмірності, можна застосувати 

методи моделювання для вирішення задачі синтезу оптимальної структури 

управління. 
 

У загальному вигляді динамічна модель процесу управління підприємством 

може бути заснована на теорії кольорових ієрархічних мереж Петрі. Графічним 
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представленням такої мережі служить дводольний орієнтований граф з двома 

типами вершин – позиціями і переходами. 
 

Відповідно до розфарбовування динамічної моделі, можна виділити 

підграф, який описує технологічний процес обробки певного типу даних. Тоді 

послідовність дуг цього підграфу є маршрутом руху потоку даних, що належить 

визначеному типу. Отже, оптимізуючи маршрут, можна говорити про 

оптимізацію структури управління інформаційних потоків процесу управління 

підприємством. 
 

Метод оптимізації процесу організаційного управління на основі 

оптимізації структури інформаційних потоків представлений на рис. 3.3. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Напрями оптимізації процесу управління телекомунікаційного 

підприємства 

Джерело: Авторська розробка. 

 

Оптимізація проводиться за часом виконання типових процедур обробки 

даних: 

m 

∑Ti * Ki→min(3.5) 

 і=1  
 

 

при обмеженнях, пов’язаних з існуючим регламентом процесів управління 

підприємством, закріпленим у стандартах підприємства (обмеження на певний 

час і послідовність виконання функцій обробки даних): 

 
 

Опис процесу управління за допомогою мережі Петрі 

Синтез можливих варіантів структур інформаційних 

потоків 

Формування умов обмеження 

Моделювання Аналіз результатів моделювання Вибір варіанту структури 
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n  

Ti TR,  NR = const,   i =1,2,..., n) (3.6) 
i=1  

 
 

де: n – кількість функцій обробки даних; 

Ti – час, затрачуваний на виконання i-ої функції; 

Ki – середня кількість кроків, за яку виконується i-а функція; 

TR – час виконання типового процесу управління, задане регламентом. 

 

Розглянемо послідовність реалізації процедури узгодження управлінського 

рішення з участю чотирьох керівників різного рівня організаційної структури на 

мережах Петрі з послідовною, паралельною і змішаною (послідовно-

паралельною) структурою управління. Мережу Петрі можна представити як 

ієрархічну, ввівши неелементарні переходи, які у свою чергу також є мережами 

Петрі. В даному випадку неелементарні переходи є PN-моделлю функції 

узгодження рішення керівником. 
 

Процедура узгодження управлінського рішення існуючих процесів 

управління підприємством здійснюється послідовно від одного керівника до 

іншого, з можливим багаторазовим  зверненням до розробника на кожному кроці. 

Такий процес відображається послідовною PN-моделлю структури інформаційних 

потоків. 

Іншим варіантом процедури узгодження є паралельне обговорення 

управлінського рішення всіма виконавцями, що розробляється, незалежно від 

рівня, що займається ними в організаційній структурі. В цьому випадку процес 

узгодження рішення відбувається із усіма одночасно. 
 

Також можливий третій спосіб обговорення рішення. В даному випадку на 

першому етапі рішення паралельно узгоджується з керівниками одного рівня 

організаційної структури, потім розроблене рішення передається для 

затвердження керівнику верхнього рівня цієї структури. У разі виникнення у 

нього зауважень рішення знову проходить процедуру узгодження з керівниками 

нижнього рівня організаційної структури. 
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Після побудови експериментальних PN-моделей процедури узгодження 

необхідно виміряти параметри їх функціонування з метою вибору 

найоптимальнішої структури за вибраним критерієм оптимальності (формули 3.5, 

3.6). 
 

Динамічні властивості мереж Петрі визначаються за допомогою поняття 

розмітки. Розмітка мережі Петрі М – це функція, що відображає безліч позицій Р 

в безліч позитивних цілих чисел N: 

 
 

М:Р→ N (3.7) 

 

 У PN-моделях структур інформаційних потоків процедури узгодження 

виділимо два типи безлічі позицій. Відповідно до цього, параметри позицій Рi 

інтерпретуватимемо як рішення, що пройшло певний етап процедури узгодження, 

а параметри позицій Р`j – як критерії прийняття рішення. 

У цьому випадку параметри позицій Рi інтерпретуються як ресурси, що 

витрачаються, і при спрацьовуванні переходу параметр даної позиції віддаляється 

і передається наступною формулою: 
 

m’ = m – I(tj)+ J(tj) (3.8) 
 

 

де I:T→ P – вхідна функція, що відображає переходи в позиції;  

О:P→ T – вихідна функція, що відображає переходи в позиції.  

Параметри позицій Р`i інтерпретуються як невичерпні ресурси, з цих 

позицій при спрацьовуванні переходів не віддаляються. Перехід може 

спрацювати при дотриманні такої умови: 

 
 

                       P t : m(P) F(P, t) (3.9) 
 

тобто кожна вхідна позиція переходу має розмітку не меншу, ніж кратність 

дуги, що з’єднує цю позицію з переходом. 
 

При спрацьовуванні переходу змінюється розмітка мережі за наступним 

правилом [89]: 
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               P P : m(P)− F(P, t)+ F(t, P) (3.10) 
 

тобто спрацьовування переходу змінює розмітку так, що розмітка кожної 

його вхідної позиції зменшується на кратність дуги, що з’єднує вхідну позицію і 

перехід, а розмітка кожної  його вихідної позиції збільшується на кратність дуги, 

що з’єднує перехід і вихідну позицію. Розмітка m’  є безпосередньо досяжною з 

m, якщо існує такий перехід tjТ, дозволений в m, що при його спрацьовуванні 

виходить розмітка m’. Розмітка mtМ є глухим кутом, якщо не існує жодного 

переходу, здатного спрацювати при цій розмітці. 
 

Таким чином, однією з найважливіших задач аналізу мереж Петрі є задача 

досяжності розмітки m’ з початкової розмітки М0. Важливість цієї задачі 

обумовлена тим, що розмітка служить інтерпретацією становища системи. Один 

із підходів до рішення задачі, заснований на побудові дерева досяжності – 

орієнтованого графа, вершинам якого відповідають можливі розмітки, а дугам – 

переходи. 

За допомогою запропонованого методу проведемо моделювання структури 

інформаційних потоків, пов’язаних із прийняттям рішення про введення 

інноваційної технології надання послуг, а саме технології 4G та 5G. Дослідження 

проведемо для операторів мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ-

Україна» та ТОВ «Lifecell». 

Оскільки процедура проходження інформаційних потоків для всіх трьох 

підприємств подібна, зробимо загальний її опис. 

Для того, щоб прийняти подібне рішення маркетинговою службою 

підприємства було проведене маркетингове дослідження, результати якого 

продемонстрували: для того, щоб підприємство було конкурентоспроможним, 

воно має змінити підхід до своєї діяльності. Для операторів мобільного зв’язку, 

конкуренція для яких є досить високою, доцільно було б зосередитися на 

інноваційних підходах до зміни своєї діяльності. У сучасних умовах такими 

інноваційними змінами є перехід на 4G та 5G технології.  



 
 

123 
 

Якщо розглядати рівні проходження інформації з цього питання, то мають 

місце як вхідні, так і вихідні потоки даних, які забезпечують  процес прийняття 

відповідного рішення. У даному процесі беруть участь фактично всі підрозділи 

підприємств, а саме: маркетингова служба здійснює маркетингові дослідження з 

цього питання, оцінює його перспективність і конкурентоспроможність; 

фінансова служба  здійснює фінансування даного заходу; служба, яка займається 

постачанням та логістикою, здійснює пошук постачальників відповідного 

обладнання, дослідження, їх цінову політику, розробляє оптимальні шляхи 

доставки та розміщення у відповідних точках, служба планування займається 

плануванням витрат на впровадження таких технологій, а також їх 

рентабельність, визначає обсяги та джерела фінансування; служба по роботі з 

персоналом повинна забезпечити організацію даного процесу кадрами відповідної 

кваліфікації; вище керівництво підприємства координує цей процес та приймає 

остаточне рішення. 

Отже, здійснимо оптимізацію часу виконання типових процедур щодо 

прийняття рішення про впровадження інноваційної технології в діяльність 

підприємства (формули 3.5, 3.6), а також побудуємо мережу Петрі (формули 3.7-

3.10) для ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ-Україна» та ТОВ «Lifecell». 

PN-моделювання структур інформаційних потоків процедури узгодження 

рішення щодо впровадження 4G та 5G технології телекомунікаційними 

підприємствами проводилося за допомогою пакету прикладних програм SimNet, 

який дозволяє будувати дерево досяжності мереж Петрі і проводити аналіз їх 

властивостей. Результати моделювання зведені в табл. 3.1 - 3.3. 

У вказаному випадку безліч позицій (Р) – це різні думки з даного питання 

всіх задіяних керівників відповідних підрозділів щодо впровадження 4G та 5G 

технології на підприємстві. 

Безліч переходів (Т) – канали передачі прийнятих рішень керівниками 

відповідних підрозділів  до вищого керівництва підприємства. 

Безліч дуг (F) – канали передачі інформації в середині підприємства при 

послідовній структурі. 
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Потужність розмітки (М(PN, N) – вся інформація, зібрана з даного питання  

Граф досяжності (G(М, Т)) – можливість передачі інформації далі по ієрархії. 

Кількість кроків (К) – скільки було зроблено кроків для досягнення остаточного рішення. 

Кількість глухих кутів (Мt, М) передбачає кількість зупинок  передачі інформації далі. 
 

Таблиця 3.1 

Результати моделювання структур інформаційних потоків при прийнятті 

рішення щодо впровадження в діяльність ПрАТ «Київстар» 4G та 5G технології 
 

Показники Послідовна Паралельна Змішана 
Безліч позицій (Р) 25 34 29 

Безліч переходів (Т) 18 18 18 

Безліч дуг (F) 52 78 63 

Потужність розмітки (М(PN, N) 123 184 152 

Граф досяжності (G(М, Т)) 136 687 342 

Кількість кроків (К) 20 28 24 

Кількість глухих кутів (Мt, М) 6 9 8 
Джерело: Авторська розробка. 

Слід враховувати при автоматизації типових процесів обробки 

управлінських рішень ієрархічну структуру управління, що є у зазначених 

телекомунікаційних підприємствах. У вказаному випадку недоцільно 

використовувати процедуру паралельного узгодження рішення, а як наслідок, то і 

змішану. Результати моделювання дають підставу припустити, що для 

управлінських рішень найкращою структурою інформаційних потоків у процедурі 

узгодження за критерієм досяжності є послідовна структура. 
 

Таблиця 3.2 

Результати моделювання структур інформаційних потоків при прийнятті рішення 

щодо впровадження в діяльність ПрАТ «ВФ-Україна» 4G та 5G технології 

Показники Послідовна Паралельна Змішана 
Безліч позицій (Р) 38 44 39 

Безліч переходів (Т) 22 22 22 

Безліч дуг (F) 68 86 74 

Потужність розмітки (М(PN, N) 156 198 182 

Граф досяжності (G(М, Т)) 168 894 446 

Кількість кроків (К) 32 54 46 

Кількість глухих кутів (Мt М) 10 16 14 
Джерело: Авторська розробка. 



 
 

125 
 

Таблиця 3.3 

Результати моделювання структур інформаційних потоків при прийнятті рішення 

щодо впровадження в діяльність ТОВ «Lifecell» 4G та 5G технології 

Показники Послідовна Паралельна Змішана 
Безліч позицій (Р) 22 32 28 

Безліч переходів (Т) 15 15 15 

Безліч дуг (F) 46 74 52 

Потужність розмітки (М(PN, N) 98 174 168 

Граф досяжності (G(М, Т)) 204 782 546 

Кількість кроків (К) 12 18 14 

Кількість глухих кутів (Мt⸦ М) 5 8 7 
Джерело: Авторська розробка. 

За результатами оптимізації структури інформаційних ресурсів ПрАТ «ВФ-

Україна» та ТОВ «Lifecell» також найбільш оптимальною є паралельна структура. 

Різні кількісні ознаки показників пояснюються різною розгалуженістю структури 

управління підприємства, а також різною кількістю структурних підрозділів, 

задіяних у даному процесі. Тобто менше значення того чи іншого показника не 

свідчить про оптимальнішу структуру інформаційних потоків, а лише демонструє 

потужність організаційної структури управління підприємства. 

Розглянемо ще один методичний підхід до оптимізації організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного підприємства з 

позиції оптимізації інформаційного ресурсу. 

Теорія економічної інформації розглядає інформацію у якості ресурсу, що 

використовується в процесах прийняття рішень, які визначають поведінку 

підприємства. При цьому загальна оцінка інформації пов’язується з додатковим 

ефектом у реалізації основних функцій системи, який одержують при 

використанні даного ресурсу в процесі розробки і прийняття управлінських 

рішень [171, с. 117]. 

Позначимо через Х безліч господарських ситуацій, в яких діє підприємство. 

Вважатимемо, що реальна господарська діяльність описується кінцевою безліччю 

конкретних станів хi. Кожне хi є Х є вектором, який є набором точно 

встановлених змінних, наприклад, таких, як попит на інформаційний продукт або 

послуги тощо. 
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Припустимо, що А ‒ безліч точно встановлених стратегій, доступних дій, 

які має у своєму  розпорядженні дане підприємство. Кожна конкретна дія аk ‒ 

вектор, що описує можливе рішення. Безліч дій може також включати і 

«бездіяльність», тобто продовження проведення стратегії, діючої в даний момент. 

Виявлення переліку можливих дій і безлічі вірогідних господарських 

ситуацій ‒ складний процес, залежний від здібностей, досвіду, ерудиції осіб, 

відповідальних за прийняття рішень на підприємстві. 

Для кожної пари «дія ‒ господарська ситуація» (аk, хi) визначимо деяку 

функцію f таким чином: якщо особа, що приймає рішення вважає, що результат 

дії а1 при господарській ситуації х1 не гірше, ніж результат дії а2 в ситуації х2, то f 

(а1,x1) ≥ f (а2,x2). Функцію f назвемо функцією вигоди. Вона існує, якщо завжди 

можна порівняти будь-які дві пари «дія – ситуація» за тими результатами, до яких 

вони приводять, і якщо ці переваги транзитивні. 

В загальному вигляді функція f  є можливими результатами функціонування 

всієї господарської системи, що відображає умови її діяльності залежно від 

наявних ресурсів, а також від персональної зацікавленості осіб, які приймають 

рішення, їх знань і кваліфікації. 

Господарські ситуації хi еквівалентні по відношенню до остаточного 

результату F можна згрупувати в події z, суттєві для остаточного результату. 

Таким чином, для кожної даної функції f можна згрупувати рівноефективні x 

(ситуації, що приводять до одних і тих же значень доходу по кожній дії) в події z. 

Одержуємо розбиття Х на безліч подій, суттєво важливих для прийняття рішення: 

 

f (z, а) = f (x, а), якщо x є z.                                 (3.11) 

 

Кількісні дослідження інформації в прагматичному аспекті ґрунтуються на 

уявленні про цінність інформації для особи, що приймає рішення при її 

використанні. Для управлінських рішень цінність інформації визначається, перш 

за все, тим очікуваним додатковим доходом, який може принести використання 

одержаних відомостей у процесі прийняття рішень. 
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В умовах визначеності кожній дії (рішенню) відповідає єдиний, наперед 

відомий результат (наприклад, дохід). В цих умовах особа, що приймає рішення, 

може вибрати дію, що приносить максимальний дохід. Ніякі відомості не можуть 

цей дохід збільшити (за наявності списку, з якого вибираються дії), тобто 

кількість прагматичної інформації, що міститься у відомостях, дорівнює нулю. 

Однак, одна і та ж само дія може привести і до різних результатів залежно 

від ситуації, в якій ця дія реалізується. При цьому часто виявляється, що при 

виборі дії невідомо, яка саме ситуація складеться. У зазначеному випадку рішення 

ухвалюється або в умовах ризику, якщо відома імовірність настання ситуацій, або 

в умовах невизначеності, якщо така ймовірність невідома. 

Дія, вибрана в умовах невизначеності (ризику), може привести як до 

максимального, так і мінімальному доходу або збитку. Особа, що приймає 

рішення, зацікавлена у відомостях, від яких залежить її дохід при прийнятті і 

реалізації рішення. Точні відомості (повна інформація) забезпечують отримання 

максимального доходу для кожної події. Однак процес прийняття господарських 

рішень дуже часто відбувається в умовах невідомої господарської ситуації z і її 

стан лише прогнозується. При цьому частіше за все особа, що приймає рішення, 

змушена керуватися загальними відомостями. 

При повній відсутності інформації, прийняття рішення здійснюється 

відповідно до критеріїв його вибору в умовах невизначеності. Якщо ж в системі є 

досвід прийняття даного типу господарських рішень, то він може бути 

відображений в оцінці р (z) ймовірності виникнення господарських ситуацій z, 

суттєво важливих для прийняття рішень. У цьому випадку кожній парі (z,a) 

ставиться у відповідність очікуване значення ефекту: 

 

 p(z)(a, z) (3.12) 
 

 

а оптимальною вважають дію a*, що забезпечує максимальну величину 

такого очікуваного ефекту: 
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     p(z)(z, a*) p(z)(z, a)...... a  A (3.13) 
 

Одержуваний остаточний результат прийнятого господарського рішення 

залежить від того, яка з подій z матиме місце. Однак, за винятком випадку повної 

визначеності, особа, що приймає рішення, здійснює вибір не на основі самих 

подій, а на основі даних про події. Тому вводиться в розгляд множина Y ‒ безліч 

даних про події і досліджується функція перетворення Z в Y, яку назвемо 

функцією запиту η.η : Z → Y, де: η ‒ функція запиту, Z ‒ безліч подій, Y‒ безліч 

повідомлень. 

Отже, процедура отримання відомостей про події, що цікавлять особу, яка 

приймає рішення, може бути формально описана функцією, що відображає 

перетворення безлічі подій у безліч повідомлень ‒ функцією запиту. При цьому 

безліч повідомлень може співпадати за змістом з безліччю подій, бути більш 

детальним, ніж безліч подій, може містити в собі повідомлення про події, що не 

входять в безліч подій, що цікавлять особу, яка приймає рішення. 

Запит (повідомлення) змінює уявлення особи, що приймає рішення  про 

можливі події. Формально це виражається в зміні суб’єктивних оцінок імовірності 

подій. Зміна ймовірності спричиняє зміну оцінки очікуваного доходу. Приріст 

оцінки очікуваного доходу є цінністю інформації (прагматична оцінка 

інформації). Ця величина може бути визначена як цінність запиту. 

У загальному випадку функція η ‒ ймовірність. Формально функція запиту 

η є матриця умовної ймовірності ||р (у/z)||. 

Із введенням  множини  Y і функції  перетворення  η  процедура прийняття 

рішення повинна змінитися так, щоб враховувати отриману нову інформацію: в 

умовах одержання деякого конкретного повідомлення у0 в якості оптимальної дії 

вибирається така, яке дає: 

max p(z / y0)(z, a) (3.14) 
 

Вірогідно, що системи збору даних (запити) можуть бути різні. Отже, при 

використанні різних даних, особа, яка приймає рішення, одержуватиме різний 
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очікуваний ефект. З цієї точки зору, всі запити, що використовуються, матимуть 

для нього різну значущість і різну специфіку. Ця оцінка в даній концепції 

приймається рівною очікуваному ефекту, одержуваному за умови використання 

при прийнятті рішення інформації, оцінюваною системою збору даних, що 

надається: 

          p(y)maxp(z/y)(z,a)  (3.15) 

Цінність  інформації  визначається  приростом  одержуваного  ефекту, 

тобто різницею:   

p(y)maxp(z/y)(z,a)−maxp(z)(z,a) (3.16) 

 

Таким чином, на основі вищезазначеного можна зробити висновок, що 

використання аналізу цих оцінок і урахування передбачуваних витрат на 

створення і експлуатацію різних систем збору даних дозволяє вирішувати 

питання про вибір найраціональнішої системи збору даних і формування на її 

основі певної сукупності інформаційних ресурсів підприємства. 

При цьому слід враховувати, що інформація, ставши інформаційним 

ресурсом, набуває характерні лише для цьогопоняття властиві, зберігаючи свої 

власні. Вивчення цих властивостей і принципів їх взаємозв’язку є, разом з тим, 

предметом теорії інформаційних ресурсів, в якості однієї із задач, з якої можна 

виділити постійне рішення оптимізаційної задачі із змінним критерієм 

оптимізації, наприклад, формування оптимального обсягу інформаційних 

ресурсів для системи управління з дублюванням, що не перевищує необхідного 

ступеня надійності, що, як показує практика, достатньо актуально. 

Тепер наведемо  послідовність створення інформаційних ресурсів: 

1. Створюється і/або виявляється інформація I (λ,ξ,φ1) = F1 (I (λ, ξ)), де 

I (λ,ξ) ‒ інформаційний простір, λ ‒ узагальнений параметр простору, ξ ‒ 

інформаційні (ресурсоутворюючі) параметри, F1 ‒ перетворення простору, що 

виділяє створену і/або виявлену інформацію, φ1 ‒ параметр перетворення 

виділеної, створеної і/або виявленої інформації. 
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2. Реєстрація інформації: I (λ,ξ,φ1,φ2) = F2 (I(λ,ξ φ1)), F2 ‒ перетворення 

реєстрації, φ2 ‒ параметр перетворення реєстрації. 

3. Проведення оцінки інформації: 

I (λ,ξ,φ1, φ2, φ3) = F3 (I (λ, ξ φ1, φ2)) 

FЗ ‒ перетворення оцінки, φ3 ‒ параметр перетворення оцінки.  

Перетворення оцінки відноситься як до оцінювання інформації як 

статистичної величини, так і до оцінювання вартості її створення, виявлення, 

реєстрації, тощо та є досить складною структурою. Тут необхідно зробити 

важливе зауваження, що у теорії інформаційних ресурсів цінність інформації  

зводиться, зрештою, до кількісної оцінки зменшення невизначеності відносно 

об’єкту, яка цікавить, при отриманні певної кількості інформації про об’єкт. 

Однак цей підхід ефективний лише в абсолютно певних задачах теорії 

статистичних рішень зв’язку, локації, кодування. 

4. Для інформації, що формує інформаційний ресурс, визначимо закон 

деградації I (λ,ξ,φ1, φ2, φ3, φ4)= F4 (I (λ, ξ φ1, φ2, φ3)), F4 ‒ перетворення (закон) 

деградації, φ4 ‒ параметр деградації. 

5. Для інформації, що формує інформаційний ресурс, визначимо закон 

оновлення: I (λ,ξ,φ1, φ2, φ3, φ5)= F5  (I (λ, ξ φ1, φ2, φ3)), F5 ‒ перетворення (закон) 

оновлення без урахування деградації, φ5 ‒ параметр перетворення оновлення без 

урахування деградації; 

6. (λ,ξ,φ1, φ2, φ3, φ4, φ6) = F6  (I (λ, ξφ1, φ2, φ3, φ4)), F6 ‒ перетворення 

(закон) оновлення з урахуванням деградації, φ6 ‒ параметр перетворення 

оновлення з урахуванням деградації [105, с. 45]. 

З цією метою вводяться критерії ефективності інформаційного ресурсу [8,  

с.156], а також поняття його потужності як функції, що оптимізує за заданим 

критерієм досягнення заданого результату за допомогою даного ресурсу з 

параметрами Fi, φi. Цим критерієм може бути технологічний параметр, якість 

знань працівника або мінімальна кількість інформаційних ресурсів для 

проведення певної операції [167, с. 75]. І, нарешті, вводиться матриця 
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інформаційних ресурсів, оптимізація якої дозволяє створити модель 

оптимального обсягу даних ресурсів для підприємства. 

Практичне застосування розглянутої методики зробимо для ПАТ «Укртелеком». 

Здійснено оптимізацію інформаційних ресурсів, спрямованих на прийняття 

рішення щодо зміни цінової політики на послуги Інтернет від ПАТ «Укртелеком». 

Для цього проведемо аналіз існуючих цін на Інтернет-послуги від ПАТ 

«Укртелеком». 
 

Таблиця 3.4 

Цінова політика ПАТ «Укртелеком» на Інтернет- послуги у 2019 році 

 

Вид Інтернет- послуги Ціна, грн/міс 
Вільний швидкість до 20Мбіт/с 110 

Вільний швидкість до 50Мбіт/с 110 

Вільний швидкість до 100Мбіт/с 130 

Швидкісний Інтернет 50Мбіт/с 49 

Народний Інтернет 49 

Стандарт+ 195 

Ультра+ 195 

Інтернет 512 175 
 

Джерело: [113]. 

 

Як свідчать дані, ПАТ «Укртелеком» впроваджує різні тарифи на Інтернет-

послуги, але все ж таки не є основним їх провайдером.  

Критерієм ефективності оптимізації інформаційного ресурсу визначимо 

рівень рентабельності підприємства, який характеризує його фінансовий стан, 

рівень конкурентоспроможності і ефективність діяльності підприємства в цілому, 

а як наслідок, ефективність організаційно-інформаційного управління. Його 

значення у 2018 році становило 15 %. 

Після проведення розрахунків за допомогою додатку Excel «Пошук 

рішень», отримаємо такі результати (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Результати оптимізації інформаційних ресурсів при прийнятті рішення щодо 

зміни цінової політики на Інтернет-послуги ПАТ «Укртелеком» 

Показники Розрахункове значення 
Ціна на Інтернет-послуги, грн/міс 

Вільний швидкість до 20Мбіт/с 85 

Вільний швидкість до 50Мбіт/с 90 

Вільний швидкість до 100Мбіт/с 100 

Швидкісний Інтернет 50Мбіт/с 60 

Народний Інтернет 45 

Стандарт+ 150 

Ультра+ 150 

Інтернет 512 150 

Критерій оптимальності 

Рівень рентабельності, % 21 
 

Джерело: Авторська розробка. 

Як видно з розрахованих даних, ціна на основні Інтернет-послуги від ПАТ 

«Укртелеком» в основному знижується, а рівень рентабельності при цьому 

зростає, що свідчить про правильний підхід до зміни цінової політики 

підприємства. Це сприятиме підвищенню ефективності підприємства, в цілому, та 

організаційно-інформаційного забезпечення управління зокрема, оскільки  будуть 

прийняті правильні рішення, що є складовою даного процесу. 

 

3.2. Стратегія розвитку організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств 

 

Спочатку розглянемо сутність стратегії розвитку. На думку багатьох 

вчених, сутність стратегії розвитку підприємства співпадає зі стратегією 

підприємства.  

Як зазначає Ігнатьєва І.А., досить часто стратегія діяльності підприємства 

розглядається лише як стратегія розвитку, що дає дуже вузьке розуміння стратегій 

діяльності [61, с. 227]. 

Котлер Ф. розглядає класифікацію потенційних стратегій розвитку у такому 

аспекті [80 с. 246]. 
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Стратегії  інтенсивного розвитку рекомендується розглядати в умовах, коли 

не до кінця використовується потенціал існуючих ринків та товарів. Групу 

стратегій інтеграційного зростання використовують у випадках стабільної позиції 

у галузевій конкурентній боротьбі, або якщо є можливість залучення додаткових 

переваг (синергічних ефектів) за рахунок руху усередині галузі. У таких випадках 

мова йде не лише про базові стратегії  конкурентних переваг, а про різні стратегії 

поведінки підприємства: стратегію стабілізації, стратегію реструктуризації, 

стратегію скорочення діяльності, ліквідації, комбінацію вищеназваних стратегій. 

Шелегеда Б.Г., Касьянова Н.В. та інші автори визначають, що стратегії 

розвитку підприємства можна скомпонувати в три нерівнозначні групи [143,  

с. 90]: 

1. Стратегії зростання. 

2. Стратегії стабільності.  

3. Стратегії скорочення, тобто наводять різновиди загальної (корпоративної) 

стратегії підприємства, ототожнюючи тим самим стратегію підприємства зі 

стратегією його розвитку. 

Пономаренко В.С. та його  співавтори також ідентифікують стратегію 

розвитку підприємства зі стратегією підприємства [72]. 

Раєвнєва О. В.  у своїй монографії стверджує, що існує два основні шляхи 

розвитку: конструктивний, заснований на висхідній тенденції функціонування 

системи, та деструктивний, заснований на спадаючій тенденції, та припускає 

наявність третього шляху розвитку системи – нейтрального, тобто стагнаційного 

[129, с. 99]. 

Тридід О. М. зауважує, що будь-які трансформаційні процеси на 

підприємстві можуть бути розглянуті як процеси розвитку. У стратегічному 

аспекті до розвитку слід відносити: традиційні інноваційні процеси, поєднані в 

програми розвитку; зростання підприємства; реінжиніринг бізнес-процесів 

підприємства; процеси реструктуризації та приватизації підприємств; процеси 

кризового розвитку й антикризового управління розвитком підприємства [148, 

с. 82]. 
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Все вищезазначене дає підстави розмежувати поняття «стратегія 

підприємства» і «стратегія розвитку підприємства». Зокрема, у Великій 

економічній енциклопедії, стратегія розвитку передбачає розробку заходів щодо 

зміни якісних параметрів підприємства і розвитку його конкурентоздатності; 

проведення диверсифікації і реструктуризації виробництва для прискорення обігу 

капіталу, зменшення витрат, підвищення якості продукції і оновлення 

номенклатури. Важливішими її елементами є пошук нових ринкових ніш та 

удосконалення управління. 

Стратегія розвитку властива підприємствам, що мають суттєвий науково-

технічний потенціал, які займають вагоме місце на ринку і контролюються 

конкретними власниками. Але в ході реалізації даної стратегії вони стикаються із 

серйозними перешкодами на кшталт нестачі фінансів, спеціалістів та часу. 

Динаміка змін зовнішнього середовища часто випереджає модифікаційні процеси 

всередині підприємств. [24, с. 642]. 

На думку Хацера М.В, стратегія розвитку підприємства – це генеральна 

комплексна програма дій, виражених як у кількісній, так і в якісній формах, які 

дають чітке уявлення про майбутні параметри його розвитку із врахуванням 

поставлених цілей та ресурсів, необхідних для їх досягнення [162, с. 110]. 

Василенко В.А. і Ткаченко Т.І. виділяють стратегію розвитку серед інших 

функціональних стратегій та їх підвидів (стратегія нововведень, стратегія 

капіталовкладень, стратегія поглинання тощо) як окрему: «Стратегія розвитку ‒ 

підтримка високих темпів зростання підприємства, утворення дочірніх 

компаній»[17, с. 244]. Як бачимо, ці автори не ототожнюють стратегію розвитку зі 

стратегією підприємства. 

Костін Ю.Д. і Левицький Ю.А. також вважають  некоректною 

ідентифікацію стратегії розвитку зі стратегією підприємства, і виділяють окремо 

стратегію розвитку. Стратегія розвитку – це властивість стратегії підприємства, 

яку вона може мати не у будь-який момент діяльності підприємства, а лише за 

наявності певних факторів [79, с. 105]. 
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Автори вважають, що концептуально стратегія розвитку підприємства – це 

стратегія, спрямована на досягнення цілей його розвитку. А підприємство може 

ставити цілі розвитку тільки у певних сприятливих для цього умовах [79,  

с. 105]. 

Класифікувати стратегії розвитку підприємства можна відповідно до 

підходів, які застосовуються при їх розробці, а саме: 

1. За способом опису тенденцій зміни підприємства. 

2. За способом формування параметрів, які характеризують підприємство. 

Згідно із першим виділяють трендовий і факторний підходи. Факторний ‒ 

визначення кола чинників, які впливають на підприємство. 

Трендовий полягає в екстраполяції динамічного ряду через побудову 

трендових моделей і прогнозуванні на їх базі напрямків розвитку підприємства. 

Відповідно до другого підходу виділяють ресурсний і цільовий підходи. 

Ресурсний базується на прогнозуванні стійких тенденцій і зводиться до 

перенесення залежностей з минулого і теперішнього в майбутнє фінансово-

господарської діяльності підприємства. 

Цільовий підхід полягає у визначенні параметрів виробництва для 

досягнення поставлених цілей економічного зростання підприємства у 

довгостроковій перспективі. 

Принципи розробки стратегії розвитку підприємства, запропоновані 

Хацером М.В., передбачають [162, с. 110-111]: 

1. Орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства як господарської 

системи та економічні інтереси його власників. 

2. Багатоваріантність можливих напрямів розвитку, яка обумовлена 

динамічністю зовнішнього середовища підприємства. 

3. Безперервність розробки стратегії, постійна адаптація до змін, що 

відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі. 

4. Комплексність розробки стратегії, узгодженість стратегічних рішень за 

окремими напрямами діяльності підприємства, видами ресурсів, функціями, тощо. 
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Хацер М.В. вважає, що розробка стратегії розвитку підприємства повинна 

здійснюватися поетапно [162, с. 111-112]: 

1-й етап – усвідомлення місії підприємства. 

2-й етап – вивчення стану зовнішнього середовища та ступеня його впливу 

на діяльність підприємства. На цьому етапі особливу увагу слід приділити саме 

чинникам нестабільності в економіці України (кризові прояви, залишки 

командно-адміністративної системи управління економікою, корупція, наявність 

суттєвої кількості економічних реформ, неефективність державних важелів 

впливу на економіку та ін.). 

3-й етап – оцінка сильних та слабких сторін діяльності підприємства (для 

чого рекомендується використовувати метод SWOT-аналізу). 

4-й етап – формування системи стратегічних цілей розвитку підприємства. 

5-й етап – розробка стратегічних альтернатив розвитку підприємства та їх 

оцінка (вибір). 

6-й етап – здійснення заходів, спрямованих на реалізацію розробленої 

стратегії розвитку підприємства. 

7-й етап – моніторинг ходу реалізації стратегії та оцінка необхідності її 

коригування. 

8-й етап – оцінка реалізації стратегії та врахування недоліків реалізації при 

розробці наступної або зміні існуючої. 

З метою підвищення ефективності діяльності підприємства доцільно 

розробляти стратегії, спрямовані на розвиток конкретного напряму його 

діяльності, зокрема, стратегію економічного розвитку, стратегію фінансового 

розвитку, стратегію інноваційного розвитку, стратегію інвестиційного розвитку, 

стратегію соціального розвитку, стратегію кадрового розвитку і як узагальнюючу 

стратегію ‒ стратегію розвитку організаційно-інформаційного забезпечення 

управління підприємством. 

На основі розглянутого можна сформулювати наукові підходи до 

формування складових організаційно-інформаційного забезпечення управління 
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телекомунікаційних підприємств, які відрізняються універсальністю і побудовані 

на ієрархічній основі з уточненням їх композиції, структуризації та регламентації.  

Отже, під стратегією розвитку організаційно-інформаційного забезпечення 

управління підприємством слід розуміти визначення інформаційних потреб 

підприємств менеджерами та функціональними працівниками, більш ефективне 

інформаційне забезпечення діяльності підприємства, досягнення стану 

узгодженості всіх елементів операційної системи підприємства та її 

організаційної структури із системою інформаційного забезпечення його  

діяльності. Основними складовими стратегії розвитку організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційним підприємством  є 

наступні (рис. 3.4). 

Розкриємо кожну із складових стратегії розвитку організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційним підприємством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.4. Складові стратегії розвитку організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційним підприємством 

Джерело: Авторська розробка 
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та перспективних його можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано 

його стратегію економічного розвитку. 

Ефективна економічна діяльність неможлива без наявності достатньої 

кількості фінансових ресурсів, тому її складовою є стратегія фінансового 

розвитку. 

Стратегія фінансового розвитку ‒ це визначення довгострокової мети 

фінансової діяльності підприємства, вибір найбільш ефективних способів і шляхів 

її досягнення. 

Стратегія фінансового розвитку охоплює всі форми фінансової діяльності 

підприємства: оптимізацію основних та обігових засобів, формування та розподіл 

прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику. Всебічно враховуючи 

фінансові можливості підприємств, об’єктивно оцінюючи характер внутрішніх і 

зовнішніх чинників, фінансова стратегія забезпечує відповідність їх фінансово-

економічних можливостей умовам, які склалися на ринку товарів та фінансовому 

ринку. Цілі фінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії 

соціально-економічного розвитку і спрямовуватися на максимізацію прибутку та 

ринкову вартість підприємства.  

Звичайно,  це  є актуальним  і для підприємств досліджуваної галузі. Але, як 

відомо, складовими стратегії фінансового розвитку діяльності підприємства є 

стратегія інвестиційного розвитку та антикризова стратегія.  

Телекомунікаційні підприємства здійснюють постійне впровадження 

новітніх технологій та сучасного технічного оснащення. Тому додаткові кошти у 

вигляді інвестиційних ресурсів їм дуже потрібні. Згадані підприємства 

намагаються відшкодувати кошти, витрачені на інновації власними ресурсами, 

встановлюючи достатньо високі тарифи на свої послуги, створюючи спільні 

підприємства, тим самим залучаючи капітал своїх іноземних партнерів. Але і 

цього виявляється недостатньо. Варто здійснювати постійний пошук потенційних 

інвесторів та розробляти інвестиційні проекти з метою фінансування 

впровадження у свою діяльність сучасних інноваційних розробок.  
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Також в умовах жорсткої конкуренції телекомунікаційні підприємства 

постійно мають турбуватися про свою фінансову безпеку, тому наявність 

антикризової стратегії для їх діяльності є дуже актуальною, адже саме вона 

містить перелік заходів  щодо запобігання або подолання фінансової кризи і 

навіть банкрутства. 

Наступна складова, яка бере участь у формуванні стратегій розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційним 

підприємством є стратегія розвитку персоналу. Що стосується управління 

персоналом, то в цьому аспекті спостерігаються негативні тенденції. 

Підприємства цієї сфери зосереджуються, в основному, на забезпеченні 

якісними послугами своїх споживачів, а персонал у них ‒ на другому місці. Їх 

керівництво вважає, що успіх підприємств залежить винятково від їх 

конкурентоспроможності, яка полягає у залученні все більшої і більшої кількості 

споживачів, а персонал – це всього лише ресурс, завдяки якому досягається 

бажаний результат. Навіть соціальний аспект своєї діяльності підприємства 

зв’язку зосереджують на стосунках зі споживачами.  

Так, деякі підприємства, особливо оператори мобільного зв’язку заявляють 

про свої соціальні проекти по відносно до свого персоналу. Вони полягають у 

наданні працівникам повного соціального пакету, досить пристойної заробітної 

плати, часто оплачують навчання та медичне страхування, але все це не зупиняє 

високий рівень плинності їх персоналу. Головною причиною такої ситуації є 

відсутність людяності у стосунках з працівниками. Кожна людина, окрім 

матеріального забезпечення і можливостей кар’єрного зростання, потребує 

доброзичливого ставлення, хоче мати гарні стосунки в колективі та з 

керівництвом, отримувати не лише матеріальне, а і моральне задоволення від 

своєї роботи. Але в підприємствах, де на першому місці знаходяться споживачі і 

прагнення утриматися на ринку будь-якою ціною, створити сприятливий 

психологічний клімат у колективі дуже складно.  

Тому при формуванні стратегії розвитку персоналу телекомунікаційних 

підприємств особливу увагу слід звернути на систему управління персоналом, яка 
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б включала нематеріальну мотивацію створення сприятливих психологічних умов 

праці, складання графіків роботи працівників із врахуванням їх побажань та 

особливостей. Тобто створити такі умови, де кожен співробітник відчував би 

себе, в першу чергу, особистістю, а не ресурсом для досягнення успіху 

підприємства. 

Як зазначалося вище, телекомунікаційні підприємства повинні постійно 

піклуватися про покращення свого технічного та технологічного забезпечення, 

впровадження в свою діяльність новітніх технологій, що забезпечує саме 

стратегія інноваційного розвитку, яка, в свою чергу, включає стратегію 

технічного і технологічного розвитку. А своєчасне забезпечення необхідною 

інформацією про стан технічного та технологічного розвитку здійснює стратегія 

інформаційного розвитку. 

Жодне підприємство не може обійтися без планомірного і обґрунтованого 

процесу формування маркетингової стратегії, тому наступною складовою є 

стратегія маркетингового розвитку. 

Стратегія маркетингового розвитку – це напрям дій підприємства зі 

створення його цільових ринкових позицій; засіб досягнення маркетингових цілей 

щодо маркетинг-міксу. Стратегію маркетингу характеризує система 

організаційно-технічних, фінансових заходів щодо інтенсифікації виробництва, 

реалізації продукції, підвищення її конкурентоспроможності,  активного впливу 

на попит та пропозицію. Формування стратегії маркетингового розвитку слід 

розглядати як сукупність взаємозалежних процесів щодо стратегічного аналізу 

ринкової ситуації; визначення цілей маркетингу; вибору оптимальної 

маркетингової стратегії; розробки маркетингового плану, спрямованого на 

ефективну реалізацію стратегії; оцінки й контролю результатів. Усі процеси 

послідовно випливають один із одного. Але існує й зворотний зв’язок, тобто 

можливість внесення змін до цільових орієнтирів маркетингу або до механізму 

реалізації стратегії, можливість доопрацювання результатів або перегляд і 

розробка нової маркетингової стратегії. Формування ефективної стратегії 

маркетингового розвитку на підприємстві дає змогу: аналізувати та виявляти 
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потенційні релевантні зміни маркетингового середовища; змінювати ділове 

спрямування фірми з пасивного спостереження за впливом ринкових чинників на 

активні дії щодо використання можливостей та протистояння загрозам; оцінювати 

маркетингові можливості для зосередження уваги на найперспективніших 

напрямах розвитку підприємства; визначити конкурентні переваги; формувати 

довгостроково орієнтовані цілі [82, с. 148]. 

Одним із видів стратегії маркетингового розвитку є стратегія збуту, з якої 

витікає  цінова стратегія. Для телекомунікаційних підприємств вона є найбільш 

актуальною, тому що для них найважливішою є саме цінова політика, оскільки 

вся їх діяльність побудована на залученні якомога більшої кількості клієнтів із 

встановленням відповідних тарифів надання послуг.  

Цінова стратегія ‒ основа поведінки підприємства при призначенні ціни в 

кожній конкретній угоді. Стратегічна лінія цінової поведінки підприємства 

дозволяє прогнозувати обсяги прибутку, частку ринку, мати певний часовий і 

фінансовий резерви для маніпулювання різними маркетинговими інструментами 

впливу на ринок [78, с. 84.]. 

Об’єднавши запропоновані стратегії, можна отримати ефективну стратегію 

розвитку організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств. Впровадження такої стратегії сприятиме 

підвищенню ефективності діяльності підприємства та зміцненню його позицій на 

ринку. 

З метою успішної її побудови необхідно сформулювати концептуальний 

підхід формування стратегії розвитку організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств, який на відміну від існуючих 

враховує такі критерії, як ступінь визначеності і адекватності інформаційного 

середовища, оптимальності, оперативності  й активності поведінки підприємства 

в ньому. Цей процес містить наступні  етапи (рис. 3.5). 

Таким чином, першим етапом процесу розробки стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного 

підприємства є аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. 
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Рис. 3.5. Порядок формування стратегії розвитку організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного підприємства 

Джерело: Авторська розробка   

Розглянемо алгоритм цього аналізу. Спочатку необхідно здійснити певні 

операції, які дозволять забезпечити максимальну ефективність процесу 

формування стратегії розвитку організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційного підприємства, а саме: 

1. Проаналізувати інформаційні потреби та компетенції підприємства, 

виходячи зі стратегічних цілей бізнесу. 

2. Забезпечити підтримку процесу формування стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного 

підприємства. 

3. Визначити завдання проведення аналізу внутрішнього і зовнішнього 

середовища підприємства. 

Проведення аналізу діяльності підприємства 

Проведення аналізу 

внутрішнього 

середовища 

підприємства 

Проведення аналізу 

зовнішнього 

середовища 

підприємства 

Визначення складових стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення 

управління підприємства 

Формування складових стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення 

управління підприємства 

Формування стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення 

управління підприємства 

Реалізація стратегії розвитку організаційно-

інформаційного забезпечення управління 

підприємства 
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4. Визначити методи і способи проведення аналізу внутрішнього і 

зовнішнього середовища підприємства. 

Максимально повний перелік завдань та методів такого комплексного 

аналізу наведено в табл. 3.6. 

Крім зазначених етапів аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства, необхідно здійснювати й додаткові процедури [33]: 

1. Визначення стратегічних корпоративних цілей. 

2. Визначення інформації, яка необхідна для досягнення цих цілей. 

3. Вивчення ким використовується інформація, і з якою метою. 

4. Вивчення засобів та процесів доставки необхідної інформації до тих, 

кому вона необхідна. 

5. Визначення критеріїв оцінювання вартості і цінності інформації. 

6. Визначення ступеня активності поведінки підприємства в зовнішньому 

середовищі. 

7. Виявлення проблем у існуючій системі роботи з інформацією або у 

інформаційному взаємоузгодженні. 

8. Інтерпретація результатів – «як є», і «як повинно бути». 
 

Таблиця 3.6 

Основні етапи та завдання аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища  

телекомунікаційного підприємства 
 

Етапи Завдання Методи  

Аналіз стратегії 

підприємства. 

• Визначити корпоративні та   

стратегічні цілі. 

• Визначити ключові фактори успіху. 

Аналіз установчої  

документації 

підприємства. 

Аналіз діяльності 

підприємства. 

• Виділити основні функції та види 

діяльності. 

• Проаналізувати моделі створення 

прибутку. 

Спостереження. 

Аналіз фінансової 

документації 

підприємства. 

Аналіз 

використовуваних 

інформаційних 

технологій. 

• Оцінити процес  управління 

інформацією. 

• Визначити апаратне та програмне 

забезпечення  і мережеві технології. 

• Оцінити інфраструктуру ІТ. 

• Запропонувати відповідні ІТ. 

Спостереження. 

Метод експертних 

оцінок. 
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Продовження таблиці 3.6 
 

Аналіз 

зовнішнього 

середовища 

підприємства. 

• Дослідити галузь та проаналізувати 

тренди. 

• Визначити потенційні ринки. 

• Вивчити конкурентів, споживачів та 

партнерів. 

SWOT-аналіз. 

PEST-аналіз. 

Методи оцінки 

конкуренції. 

 
 

Джерело: Авторська розробка 

Після проведення аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища  

переходимо до визначення та формування складових стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного 

підприємства, які були розглянуті вище. Практично завжди наявні всі зазначені 

складові. Порядок формування кожної з них є аналогічним до порядку 

формування стратегії розвитку організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційного підприємства. 

Об’єднавши всі складові стратегії розвитку організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційного підприємства в одне ціле, 

отримаємо безпосередньо стратегію розвитку організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційного підприємства. 

Сформовану стратегію розвитку організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційного підприємства потрібно впровадити 

у діяльність підприємства і оцінити її вплив на результати діяльності. 

Процес інформаційного пошуку повинен забезпечити такий обсяг, якість і 

зміст інформації та якість її обробки, який підтримував би здатність підприємства 

реалізовувати та розвивати обрану стратегію, досягати своїх стратегічних цілей. 

Необхідно розробити загальну модель стратегічного взаємоузгодження 

елементів діяльності підприємства з елементами стратегії розвитку організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного підприємства, яка 

дозволила б найбільш ефективним чином поєднати та налагодити цю модель 

відповідно до діяльності підприємства. 

Стратегічне взаємоузгодження – це процес поєднання та конфігурації 

елементів стратегічного набору, підсистем операційної системи підприємства, 
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бізнес-процесів та організаційної структури таким чином, який дозволив би всім 

цим елементам створити єдину візію та досягти синергійного ефекту при 

досягненні стратегічних цілей. [175].  

Можна виділити чотири основні елементи стратегічного взаємоузгодження, 

пов’язані із стратегією розвитку організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційного підприємства (рис. 3.6). 

Блок загальної стратегії підприємства складається із таких компонентів, як 

сфера діяльності, характерні компетенції і особливості управління бізнесом. Цей 

блок відноситься до всіх аспектів, які здатні чинити вплив на ділове середовище 

підприємства. До переліку блоку можна включити ринки, послуги, клієнтів, і 

місце розташування підприємства, а також споживачів, конкурентів (включаючи 

потенційних конкурентів) та постачальників. До характерних компетенцій 

відносяться всі елементи, які роблять бізнес успішним на ринку: ключові 

компетенції бізнесу, які дозволяють конкурувати з іншими підприємствами; 

бренди; наукові дослідження; розвиток технологій; структура витрат та спосіб 

ціноутворення; маркетингові канали реалізації послуг, які використовує 

підприємство.  

Третім компонентом блоку загальної стратегії підприємства є особливості 

управління діяльністю. Цей компонент стосується відносин між акціонерами 

підприємства і топ-менеджментом, а також всі державні правила та регуляторні 

впливи і відносини між іншими стратегічними партнерами бізнесу [33]. 

Компонентом організаційного блоку в межах даної моделі є структура 

управління підприємства. Вона визначає як саме підприємство здійснює свою 

діяльність та управління, їх особливості та зв’зки між підрозділами. 

Наступний компонент моделі стратегічного взаємоузгодження – стратегія 

розвитку організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційного підприємства вже був розкритий раніше, а інформаційна 

інфраструктура підприємства буде детально розглянута в наступному підрозділі 

дисертаційного дослідження. 
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Рис. 3.6. Модель взаємоузгодження елементів стратегії розвитку організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного підприємства з 

елементами його структурної конфігурації 

Джерело: Авторська розробка. 

 

Підсумовуючи розглянуте, можна стверджувати, що стратегічне 

взаємоузгодження – узгодження основних цілей та засобів їх досягнення між 

загальною стратегією діяльності підприємства та стратегією розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного 

підприємства, може бути досягнуте шляхом вибору та  впровадження відповідних 

складових такої стратегії, яка б найкраще відповідала загальній стратегії 

підприємства та її особливостям сприйняття внутрішнього і зовнішнього 

середовища. 

Після вирішення проблем стратегічного взаємоузгодження, доцільно 

перейти до розробки організаційно-економічного механізму впровадження 

стратегії розвитку організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційного підприємства в його діяльність. У межах даного механізму 

запропоновано концептуальну модель управління телекомунікаційним 

 

Загальна стратегія 

підприємства 

 

Інформаційна 

інфраструктура 

підприємства 

 

Організаційна 

структура 

підприємства 

 

Стратегія розвитку 
організаційно- 

інформаційного 
забезпечення  
управління 



 
 

147 
 

підприємством із використанням стратегії розвитку організаційно-

інформаційного забезпечення його управління (рис. 3.7). 

За допомогою такої концептуальної моделі  формується система управління 

телекомунікаційним підприємством, яка здатна встановити оптимальні 

співвідношення між окремими підрозділами для виходу на нову якість 

управління.  

Процес управління за таких умов дозволить вирішувати проблеми, що 

стосуються [10, С. 29-30 ]: 

визначення дисбалансів і труднощів, що деформують систему 

функціонування підприємства; 

установлення внутрішніх і зовнішніх причин погіршення діяльності  

підприємства; 

вживання заходів фінансового оздоровлення для його ринкової 

привабливості; 

формування програми дій реалізації елементів стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління  підприємства; 

впровадження у практику ухвалених рішень у вигляді планів поточного, 

середньострокового та стратегічного розвитку діяльності, але на новому якісному 

рівні; 

упровадження плану контрольних заходів із реалізації стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного 

підприємства. 

Сформована концептуальна модель управління телекомунікаційним 

підприємством включає реалізацію стратегії розвитку організаційно-

інформаційного забезпечення управління підприємства. У зв’язку з цим важливим 

є аналіз виникнення проблем у системі управління підприємством.  
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Рис. 3.7. Концептуальна модель управління телекомунікаційним 

підприємством з використанням стратегії розвитку організаційно-інформаційного 

забезпечення його управління 

Джерело: Авторська розробка. 
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великий обсяг інформації яка бере участь у діяльності  підприємства.  

На заключному етапі реалізації стратегії розвитку організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного підприємства 

необхідний контроль обов’язків. На цьому етапі виявляють відповідність 

фактичних результатів діяльності підприємства запланованим і вживають заходів 

щодо їх коригування.  

Під час реалізації стратегії розвитку організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційного підприємства доцільним є 

формування стратегічних напрямів, зокрема:  

1) у виробничому розвитку необхідно забезпечити: освоєння нових 

технологій, проведення реконструкції існуючого технічного обладнання та 

впровадження нового, здійснення модернізації окремих технологічних вузлів і 

утилізації старих, підвищення вимог, що стосуються догляду за устаткуванням; 

2) в організації менеджменту підприємства поступово впроваджувати 

інноваційні управлінські технології за допомогою сучасних інформаційних 

технологій та удосконалення розвитку персоналу;  

3) у збутовій діяльності застосовувати: проведення моніторингу споживчих 

вимог і переваг конкретних телекомунікаційних  послуг; удосконалення заходів 

формування попиту; використання програм лояльності. 

Реалізація стратегії розвитку організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційного підприємства можлива лише тоді, коли 

підприємство є стратегічно орієнтованим, адже воно має певні переваги:  

зведення до мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються, а також 

чинників «невизначеності майбутнього»;  

можливість враховувати об’єктивні (зовнішні та внутрішні) фактори, що 

формують зміни, зосередитись на їх вивченні; 

формування відповідних інформаційних баз;  

можливість отримати необхідну базу для прийняття стратегічних і 

тактичних рішень;  
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полегшення  роботи по забезпеченню довго- та короткострокової 

ефективності та прибутковості;  

можливість зробити підприємство більш керованим, оскільки за наявності 

стратегії розвитку організаційно-інформаційного забезпечення управління є змога 

порівнювати досягнуті результати з поставленими цілями, конкретизованими у 

вигляді планових завдань;  

можливість встановлення системи стимулювання для розвитку гнучкості та 

пристосованості підприємства та окремих його підсистем до змін;  

забезпечення динамічності змін через прискорення практичних дій щодо 

реалізації стратегічних планів на основі відповідної системи регулювання, 

контролю та аналізу. 

Все перераховане дає можливість побудувати обґрунтовану послідовність 

дій щодо реалізації запропонованої концепції управління телекомунікаційним 

підприємством. 

 

 

3.3. Модернізація  організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств 

 

Динаміка зовнішнього економічного середовища змушує підприємства 

трансформуватися на все складніші системи, для яких необхідні нові методи 

управління, що базуються на обробці зростаючих масивів інформації в режимі 

реального часу. Тому можна стверджувати, що ефективна діяльність сучасного 

телекомунікаційного підприємства можлива лише за наявності єдиної 

корпоративної інформаційної системи, яка об’єднує управління фінансами, 

персоналом, маркетингом  тощо. Вказані системи розглядаються як засіб 

досягнення основних цілей бізнесу, таких як поліпшення якості послуг, 

збільшення частки ринку та перемоги у конкурентній боротьбі. 
 

Інноваційні процеси, без впровадження яких неможлива інтеграція 

вітчизняних підприємств у світовий економічний простір, повинні змінити 

пріоритети використання інформаційних ресурсів від фіскальних функцій до 
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інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в усіх сферах 

діяльності підприємства. За таких умов, створення інформаційної інфраструктури 

набуває стратегічного значення, адже інвестиції, спрямовані на її розвиток, є 

найбільш перспективними. Інформаційну інфраструктуру можна показати у 

вигляді функціональних блоків, які активно взаємодіють між собою у процесі 

управління телекомунікаційних підприємств (рис. 3.8) [41, с. 23]. 

Інноваційні підходи формування інформаційно-організаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств в умовах 

невизначеності параметрів зовнішнього середовища  забезпечують довгострокову 

кількісну та якісну ефективність діяльності. Одним із таких видів діяльності є 

створення інформаційної інфраструктури. 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.8. Складові інформаційної інфраструктури 

телекомунікаційного підприємства. 
 

Джерело: Авторська розробка. 
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діяльності можливий лише за активної взаємодії вказаних підсистем. Розробка та 
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Управлінський 

блок 

Фінансовий 

блок 

Маркетинговий 

блок 

Технічний 

блок 

Технологічний 

блок 

Кадровий  блок 

Інформаційна 

інфраструктура 



 
 

152 
 

організація її комплексного та ефективного управління набирає першочергового 

значення у процесі діяльності телекомунікаційних підприємств. Функціонування 

реальних інформаційних систем зумовлюється складністю як внутрішніх, так і 

зовнішніх зв’язків між всіма компонентами. За таких умов прийняття часткових 

рішень, без акценту на загальних цілях функціонування системи, може виявитися 

недостатнім, а можливо і помилковим.  

Тому питання планування, прогнозування, оптимізації та стратегічного 

розвитку інформаційної інфраструктури процесу управління потрібно розглядати 

з точки зору процесного підходу. 

Створення ефективного інформаційного забезпечення процесу управління 

телекомунікаційними підприємствами  передбачає системний підхід до побудови 

інформаційної інфраструктури, що включає [134, c. 78]: 
 

· технології збору та первинної обробки інформації; 

· телекомунікаційні технології; 

· технології збереження інформації; 

· технології представлення та розповсюдження інформації. 

 Від гнучкості та якості інформаційної інфраструктури залежить 

ефективність функціонування всієї системи інформаційного забезпечення, а 

також її розвиток відповідно до стратегії управління телекомунікаційними 

підприємствами. Використання комплексного підходу при цьому виключає 

помилки етапу проектування інформаційної системи та збільшує ефективність 

роботи підприємства в цілому. Одним із елементів інформаційної інфраструктури 

є технологічний блок, який обов’язково базується на використанні новітніх 

технологій [85, c. 6]. 

 Інноваційні технології у сфері телекомунікацій є інструментом вирішення 

ключових завдань, що забезпечують успіх в умовах ринку, а саме: наявність 

своєчасної об’єктивної інформації, здатність прийняти оптимальні управлінські 

рішення та можливість реалізувати ці рішення при організації своєї діяльності 

[172, c. 62].  
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Для автоматизації інформаційних потоків в управлінні 

телекомунікаційними підприємствами потрібно застосовувати комплекс 

серверного програмного забезпечення, що міститиме базу даних технологічної 

інформації. Вирішити ці взаємозалежні завдання можливо за рахунок 

застосування спеціалізованих технічних засобів та програмного забезпечення 

[29]. Максимальна ефективність досягається в результаті побудови системи 

програмно-технічних засобів, що повинна включати такі складові: 
 

· технічні засоби; 

· технологічне планування та управління; 

· бюджетування і фінансовий облік; 

· передача та доступ до даних через Інтернет; 

· обробка даних у аналітичному центрі. 

 Вітчизняні оператори зв’язку та провайдери послуг Інтернет недостатню 

увагу приділяють розвитку телекомунікаційної інфраструктури сільських 

територій, тому наразі доступний зв’язок лише через мережі GSM (Global System 

for Mobile communication), які надають можливість передавати дані на невеликих 

швидкостях у межах 180 Кбіт/с. Але, на нашу думку, повинні набути розвитку 

безпровідні широкосмугові технології четвертої генерації (4G), до яких 

відносяться технології LTE (Long-Term Evolution), WiMax (Worldwide 

Interoperability for MicrowaveAccess), WRAN (Wireless Regional Area Networks), що 

дозволить вирішити проблеми з передачею інформації в будь-якій місцевості. 

Згодом будуть використовуватися і мережі п’ятої генерації (5G), стандарти яких 

почали вже впроваджуватися телекомунікаційними підприємствами. 
 

За допомогою системи технологічної інформації вирішуються завдання 

обліку фактичних робіт у режимі реального часу, на основі інформаційних 

потоків, що надходять в автоматизовану систему, здійснюється формування 

виробничих звітів і проводиться порівняльний аналіз технологічних операцій.  
 

Ключовою ланкою комп’ютерної мережі підприємства є серверний сегмент. 

Він дає змогу організувати централізоване сховище та центр обробки інформації. 

Серверний сегмент складається із серверного кластера, який призначений для 
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надання доступу до всіх інформаційних ресурсів мережі легітимним 

користувачам та містить бази даних всієї інформаційної системи підприємства. 

Обов’язковим елементом серверного сегмента, на нашу думку, є системи 

резервного збереження інформації. До серверного сегмента варто включити 

сервер друку з метою отримання паперових форм документів рівня підприємства, 

хоча це не є обов’язковим. 
 

Сегмент структурного підрозділу включає в себе автоматизовані робочі 

місця спеціалістів та робітників, які можуть бути з’єднані за допомогою 

структурованих кабельних систем та, за необхідності, безпровідними локальними 

мережами стандарту Wi-Fі, для чого потрібна безпровідна точка доступу. 

Безпровідні технології дають змогу вільно пересуватися в зоні дії мережі, що 

особливо зручно при використанні портативних та планшетних комп’ютерів. 

Кожен структурний підрозділ підприємства може мати додаткове периферійне 

обладнання, таке як принтери та сканери, або багатофункціональні пристрої, які 

поєднують в собі декілька периферійних пристроїв. 
 

Сегмент зовнішнього каналу зв’язку може суттєвого відрізнятися залежно 

від місця розташування підприємства.  

Наразі гостро постає питання широкосмугового безпровідного зв’язку на 

сільських та віддалених територіях. Оптимальним є використання зовнішніх 

оптоволоконних каналів, що дасть змогу найповніше використовувати 

інформаційний потенціал підприємств. 
 

Однією із важливих складових інформаційного забезпечення підприємств є 

блок маркетингової інформації. Особливості формування баз та банків даних 

маркетингової інформації полягають у зборі значної кількості різноманітної 

інформації з використанням широкого спектра методів та прийомів її отримання. 

Маркетингові дослідження та розробка на їх базі маркетингової стратегії 

підприємства передбачає безперервний цикл збору, обробки та аналізу 

інформації. Необхідної маркетингової інформації найчастіше не існує в 

потрібному підприємству вигляді, тому її слід спочатку знайти, а потім належним 

чином інтерпретувати. Складність у тому, що для різних телекомунікаційних 
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підприємств, їх клієнтів, оточуючого економічного середовища пріоритетність 

маркетингової інформації може суттєво відрізнятися, тому неможливо обрати 

певну типову модель прийняття рішень навіть у межах одного напряму 

дослідження.  

Основною частиною інформаційної підсистеми маркетингу є бази та банки 

даних усіх видів маркетингової інформації, які будуть розташовані в серверному 

кластері підприємства. Для чіткої формалізації інформації буде сформовано бази 

даних; частково формалізована інформація може зберігатися в банку даних. 

Доступ до інформації легітимним користувачам буде надаватися через серверний 

кластер по відділах служби маркетингу підприємства. Кожен користувач 

маркетинговою інформацією отримуватиме доступ до баз даних згідно з 

організацією інформаційної інфраструктури та формуватиме базу даних 

внутрішньої інформації. 
 

Базу даних маркетингових досліджень можуть формувати як самі підприємства, 

так і зовнішні (аутсорсингові) компанії. Для формалізації інформації має бути 

створена  база даних зовнішньої інформації, а при їх аналізі та апробації ‒ банк 

методів та моделей  прийняття рішень. У маркетингових дослідженнях провідну роль 

відіграє отримання певного результату раніше від конкурентів. Тому однією із 

домінант в інформаційній підсистемі маркетингу має бути  банк моделей та методів 

прийняття рішень, інформація з якого може стати інформаційним товаром 

підприємства. 
 

При використанні сучасних інформаційних технологій виникають питання 

обміну інформацією між різними підрозділами підприємства. Якщо в 

корпоративних структурах холдингового типу ці проблеми вирішуватимуться 

шляхом впровадження єдиної корпоративної інформаційної системи, то за 

контрактних форм інтеграції, а також нежорстких корпоративних об’єднань, 

питання консолідації інформаційних джерел є досить принциповим. Рішенням 

вищезазначених проблем може бути застосування технологій CALS (Continuous 

Acqusition and Life cycle Support), які інтерпретують інформаційну підтримку 

життєвого циклу послуги. Сутність технології полягає у застосуванні 
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інформаційної підтримки, переважно засобами електронного обміну даними на 

всіх стадіях життєвого циклу послуги від її розробки ‒ до відгуків споживачів.  

Інтегроване інформаційне середовище є спеціальним чином побудоване 

сховище даних із сукупністю розподілених баз даних, в якому діють єдині 

правила збору, зберігання, оновлення, пошуку і передачі інформації, через яку 

здійснюється інформаційна консолідація між усіма учасниками вертикально 

інтегрованої структури. Інтегруючою ланкою може виступати  система 

управління базами даних, що побудована за способом використання 

інформаційної архітектури SOA (service-oriented-architecture). Це дозволить 

об’єднати різні інформаційні системи підприємства в єдиний інформаційний 

простір, а згодом, якщо виникне потреба, всередині підприємства розробити 

стандартизовані підходи до побудови загальної інформаційної системи. 

З погляду процесу управління, застосування сервіс-орієнтованої архітектури 

дозволить зменшити ризики, пов’язані з впровадженням проектів інформатизації 

суб’єктів господарювання, дозволить швидшу розробку та інтеграцію 

композитних додатків та надасть можливість безперервного обслуговування 

інформаційної системи. Застосування найбільш поширених сервісів обміну 

інформацією, таких як WorldWideWeb, XML та роботи з багатовимірними базами 

даних, надасть можливість оперативно опрацьовувати великі масиви даних в 

інтерактивному режимі. Отже, інформаційне забезпечення, побудоване за 

концепцією CALS, бере за основу стратегію систематичного підвищення 

ефективності, продуктивності та рентабельності процесів господарської 

діяльності телекомунікаційних підприємств за рахунок впровадження сучасних 

методів інформаційної взаємодії між учасниками циклу просування послуги. 

Не менш важливим напрямом модернізації організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, із урахуванням 

процесів цифрової трансформації на різних компонентних рівнях, є питання 

раціоналізації організаційної структури як складової організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств. 
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Організаційна структура повинна будуватися за оптимальної взаємодії 

штабного та лінійного персоналу підприємства, відповідати стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств, сприяти оперативній взаємодії із зовнішнім середовищем, 

забезпечити якісне та своєчасне досягнення цілей. 

Раціональна організаційна структура підприємства є основою ефективного 

його функціонування. Для визначення напрямів раціоналізації структури 

пропонується враховувати такі основні вимоги:  

необхідність подальшої децентралізації оперативної відповідальності з 

одночасним забезпеченням адміністративного контролю;  

повне використання потенційних можливостей працівників управління при 

виробленні та прийнятті рішень, що пов’язано з підвищенням їх освітнього і 

культурного рівня;  

створення найбільш сприятливого середовища для мотивації. 

Тенденції сучасного економічного розвитку, необхідність постійної 

адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища, потреба у стійкій 

конкурентній перевазі телекомунікаційного підприємства як на національному, 

так і міжнародному ринках потребують вдосконалення підходів до формування 

організаційної структури. Організаційна структура сучасного типу покликана 

забезпечувати керованість, креативність роботи підприємства та оптимальність з 

огляду на прискорення циркуляції інформаційних потоків. 

Сформульовано такі принципи побудови організаційної структури 

управління телекомунікаційних підприємств: 

1. Підпорядкованість цілям, завданням, та основним вимогам керівництва. 

Така спрямованість керування підпорядковує діяльність усіх функціональних 

підрозділів підприємства загальній меті, а систему мотивації персоналу 

підприємства робить орієнтованою на результат. 

2. Ефективність розподілу праці між управлінцями та фахівцями, що 

забезпечує творчий характер діяльності. 
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3. Наявність повноважень та відповідальності кожного працівника з огляду 

на вертикальний або горизонтальний типи відносин. 

4. Відповідність функцій і обов’язків, з одного боку, і повноважень та 

відповідальності ‒ з іншого. 

5. Адекватність соціально-культурного середовища підприємства 

характеризує ступінь сприйняття інновацій організаційного, технологічного та 

інших видів персоналом підприємства. 

6. Наявність точок контролю за вхідними та вихідними інформаційними  

потоками характеризується ступенем фрагментації бізнесу, визначенням типів 

відносин між структурними підрозділами та філіями. 

Визначено основні вимоги і характеристики формування ефективної 

структури управління телекомунікаційних підприємств: 

скорочення розмірів підрозділів та укомплектування їх більш 

кваліфікованим персоналом; 

зменшення кількості рівнів управління; 

орієнтація поточної роботи, в тому числі графіків і процедур на вимоги 

споживачів; 

швидка реакція на зміни; 

висока продуктивність і низькі витрати. 

Також, одним із напрямів раціоналізації організаційної структури 

управління телекомунікаційних підприємств є відповідність її встановленим 

вимогам та оцінюваним критеріям, основними з яких є: 

принципи управління: співвідношення централізації та децентралізації 

(скільки та які рішення приймаються на нижньому рівні, які їх наслідки, який 

обсяг контрольних функцій на кожному рівні управління); 

апарат управління: перегрупування підрозділів, зміна зв’язків між ними, 

розподіл повноважень і відповідальності, виокремлення у самостійні структури 

окремих ланок, зміна характеру міжорганізаційних зв’язків, створення в апараті 

управління необхідних проміжних ланок; 
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функції управління: застосування стратегічного планування, посилення 

контролю за якістю послуг, залучення працівників до управління шляхом 

реалізації акцій, зміна підходів до мотивування праці; 

виробничо-господарська діяльність: поглиблення міжорганізаційної 

співпраці, удосконалення технології та технічного обладнання тощо. 

Під час удосконалення організаційної структури управління 

телекомунікаційних підприємств виникають такі проблеми: 

встановлення правильних взаємовідносин між окремими підрозділами, що 

пов’язано із визначенням їхньої мети, умов роботи та стимулювання; 

розподіл відповідальності між керівниками; 

вибір конкретних схем управління та послідовності процедур прийняття рішень; 

організація інформаційних потоків. 

Розвиток і удосконалення організаційної структури телекомунікаційних 

підприємств передбачає здійснення певних змін, що забезпечить рух до нової її 

моделі.  При цьому не варто забувати, що підприємство може змінювати свою 

структуру без загрози своєму існуванню, лише переконавшись у тому, що 

зовнішнє середовище вже набуло певної нової конфігурації, що, у свою чергу, 

вимагає від підприємства іншої структури. 

У своїй діяльності керівники  шукають організаційні структури, які можуть 

найчастіше забезпечити вирішення двох завдань. Перше ‒ створити умови для 

надання високоякісних послуг споживачу за одночасного підвищення рівня 

ефективності діяльності. Друге ‒ розширення асортименту послуг. Створюючи 

такі структури, керівники телекомунікаційних підприємств мають подолати певні 

перешкоди: функціональні бар’єри, що виникають внаслідок традиційного 

розподілу обов’язків; неприйнятні масштаби; надмірну кількість працівників 

функціональних служб і рівнів управління. 

Удосконаливши існуючу структуру управління, нерідко виникає потреба у 

перебудові системи організації праці всіх категорій працівників. Сьогодні 

проблему підвищення ефективності організації праці не може бути успішно 

розв’язано лише на рівні робочих місць. Необхідно звертати увагу і на 
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споживачів, і на ринки, концентрувати зусилля на створенні служби, що могла б 

найкраще дослідити і задовольняти вимоги ринку. Базовим структурним 

елементом такого підприємства має стати не окрема функція або вид діяльності, а 

міжфункціональна команда або група, відповідальна за виконання всього набору 

функцій для задоволення потреб споживачів і вимог ринку. 

Варто зауважити, що кожний працівник, який працює в такому 

багатофункціональному колективі, має можливість опанувати різні професії та 

навички. Він має можливість брати участь у процесі виробництва від початку до 

кінця і може бачити результати своєї праці. Кожний член такої команди більш 

автономний і незалежний, ніж в інших підрозділах. Він має можливість повніше 

реалізувати свої здібності, тому що кожний автономний колектив може сам 

швидко й оперативно розв’язувати проблеми, і підприємству набагато вигідніше 

мати, наприклад, п’ять таких автономних центрів, ніж п’ять традиційних відділів. 

Подібний принцип організації праці стає більш ефективним, коли 

працівники самі складають графіки своєї діяльності, визначають  порядок надання 

послуг. Члени такої команди отримують можливість нести повну відповідальність 

за свою ділянку роботи, включно з контролем за якістю, підготовкою персоналу 

та ін. 

Переваги великих підприємств не завжди перекривають їхні ж недоліки. 

Загальна кількість працівників у тому чи іншому підприємстві не має значення. 

Незалежно від загальної кількості найкращим організаційним рішенням буде 

створення на кожній ділянці роботи груп кількістю 15‒20 осіб, що працюють у 

підрозділах загальною кількістю не більш 500 осіб. Усі ці підрозділи можуть 

об’єднуватися різними способами: відділення, філія тощо. Потім усі підрозділи 

об’єднуються однією метою, орієнтованою на споживача. Децентралізація і 

ліквідація функціональних бар’єрів допомагають подолати певні бар’єри на 

шляху створення ефективної організаційної структури. 

Також проблемою є надмірна кількість працівників штабних підрозділів і 

рівнів управління. Виявляється, що підприємства, у яких показник зростання 

обсягу продажів і прибутків нижчий за середній рівень, мають у чотири рази 
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більше працівників функціональних служб і рівнів управління, ніж передові. 

Телекомунікаційні підприємства не є винятком. 

Досвід показує, що надмірна кількість канцелярських працівників 

неодмінно породжує збільшення бюрократичної роботи, яка більше заважає, ніж 

допомагає справі. Надмірна кількість управлінських і канцелярських працівників 

приховує помилки в управлінських рішеннях. Бюрократична система ускладнює 

пошук і виправлення власних помилок. Багато проблем можна розв’язати, 

делегуючи право прийняття оперативних рішень на більш низькі рівні й 

скоротивши кількість канцелярських працівників. 

Однак просте скорочення кількості робочих місць на середньому рівні 

управління ще не розв’язує проблеми. Це має сенс тільки в разі зміни 

організаційної структури підприємства в цілому, оскільки разом зі скороченням 

чисельності керівників необхідно переглянути й систему інформаційних потоків 

та прийняття рішень. Варто підкреслити, що проведення скорочення 

управлінського  апарату потребує ретельної попередньої роботи. Звичайно ж, цю 

проблему не можна розв’язати суто механічно, тобто без реорганізації 

підприємства в цілому. 

Однією з особливостей успішного підприємства є надзвичайно високий 

ступінь координації між його окремими підрозділами та філіями. На підприємстві 

одночасно узгоджено відбуваються десятки і сотні процесів його життєдіяльності. 

Очевидно, що всі ці координовані процеси стають можливими тільки шляхом 

обміну інформацією, що повинна бути створеною, переданою, прийнятою, 

обробленою й перетвореною в нові її форми, які б могли брати участь в обміні 

інформацією між різними ієрархічними рівнями підприємства. У такому 

трактуванні інформація є вирішальним елементом системи функціонування 

всього підприємства. 

Підсумовуючи, що самоорганізація є процесом виникнення нових якісних 

властивостей і структур, а виникнення змісту (інтерпретація і розуміння 

зовнішних повідомлень) завжди пов’язане з якісними змінами в системі, то, 

вважаємо, що можна говорити про інформаційну самоорганізацію. Тобто, за 
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допомогою інформаційного середовища підприємство підтримує свої 

функціональні зв’язки та самостійно генерує інформацію про те, як воно повинно 

надалі розвиватися (саморозвиватися) [88]. 

Щоб мати ширше і більш глибоке уявлення про інформаційне забезпечення 

процесу самоорганізації телекомунікаційного підприємства, наведемо структуру 

такої інформації (рис. 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Структура інформації, що спонукає телекомунікаційне 

підприємство до самоорганізації 

Джерело: Авторська розробка. 

Збір та обробка інформації, що стосується самоорганізації підприємства – 

досить складний процес, що до того ж вимагає витрати значної кількості ресурсів 

(у першу чергу часу та грошей). Отже, існує  необхідність формування 

найважливіших показників, що відіграють роль індикаторів процесу 

самоорганізації, та обробки інформації  лише за ними. Пропонуємо розбивку 

таких показників на три групи інформаційних індикаторів: випереджальні, 

співпадаючі і запізнілі показники. 

Випереджальні показники. До цієї групи віднесемо показники, що 

погіршуються ще до того, як підприємство стає на шлях самоорганізації або 

входить до зони  кризи. І, навпаки – починають зростати до того, як підприємство 

у цілому виявляє ознаки виходу з кризи.  

До таких показників можна віднести: 
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- середня тривалість робочого тижня в телекомунікаційній галузі; 

- середня кількість понаднормових годин у галузі; 

- кількість нових підприємств галузі; 

- індекс цін на послуги. 

Співпадаючі показники. Показники цієї групи змінюються саме у процесі 

самоорганізації. У якості головних можна назвати: 

- особистий дохід кожного працівника підприємства; 

- чисельність працюючих на підприємстві; 

- ціннісні орієнтири та орієнтири розвитку підприємства; 

- обсяг продаж за головним напрямом діяльності; 

- зміна систем лояльності споживачів відносно послуг підприємства. 

Запізнілі показники. Ці показники починають змінюватися на декілька 

місяців пізніше того, як процес самоорганізації розпочався на підприємстві. До 

запізнілих показників віднесемо: 

- питомі витрати на зарплату в обсязі виручки підприємства; 

- необхідність виплати банківських кредитів та позичок; 

- співвідношення споживчого кредиту до отриманого доходу. 

Безумовно, при усій важливості названих індикаторів, вони не вичерпують 

усього того різноманіття показників, які необхідно проаналізувати для одержання 

чіткого уявлення про сам процес самоорганізації та післясамоорганізаційну 

ситуацію підприємства. Після визначення основних (вагомих для 

самоорганізаційного підприємства) інформаційних показників, варто  

зосередитися на процесі передачі інформації. Навіть, якщо передача здійснюється 

в одному напрямку, сигнал проходить через безліч посередників, це означає, що 

під час передачі інформації відбувається її затримка та перекручування. Так, 

наприклад, при передачі інформації від підлеглих до керівника відбувається її 

узагальнення, а при передачі від керівника до підлеглих навпаки – вона 

конкретизується. Головне в цьому процесі – максимальна швидкість передачі 

інформації за мінімальних припустимих перекручувань. Від цього в першу чергу 
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залежить правильність прийнятих управлінських рішень і як наслідок – 

отримання економічних вигод. 

Задавданням отримувача інформації (підрозділу підприємства чи 

конкретного працівника) є наповнення її специфічними аспектами діяльності 

конкретного підприємства та передача на рівень керівництва. Керівний орган 

перероблює отриману інформацію на власний розсуд та залежно від наданих 

суб’єктивних оцінок направляє інформацію безпосередньому виконавцю. Залежно 

від характеру наданої інформації виконавчий орган, організує діяльність об’єкта 

управління. Після чого останній видає певні результати діяльності усього 

підприємства. Варто зауважити, що виконавчий орган не належить ні до 

керованої, ні до керуючої підсистем підприємства, а знаходиться на стику цих 

підсистем, споживаючи та перетворюючи інформацію від них обох. 

Ще одним важливим моментом сприйняття та передачі інформації є її 

викривлення через існування на кожному етапі її передачі певних перекручувачів. 

Це можуть бути як навмисні перекручування (усунення чи додавання певних 

аспектів), так і ненавмисні (результат редагування та форматування інформації). 

Зауважимо, що вхідний сигнал інформації потрапляє до кінцевого її отримувача 

вже у зміненому вигляді, який породжує виникнення певних протиріч та активізує 

зворотні зв’язки між вхідними та вихідними ресурсами підприємства. Отже, 

вплив будь-яких перекручувачів суттєво впливає на змістовне навантаження 

інформації та, відповідно, – на ефективність прийнятих управлінських рішень. 

У результаті необхідності гармонізації організаційних та 

самоорганізаційних принципів управлінської діяльності, сформоване 

інформаційне забезпечення підприємства потребує постійного корегування. 

Корегування інформаційного забезпечення здійснюється з метою певного його 

фільтрування чи надання йому необхідного емоційного забарвлення. Для 

ефективного корегування, необхідно визначитися з точками впливу на 

інформаційне забезпечення. Результативніше впливати безпосередньо на 

інформацію, а саме на притаманні їй характеристики [17., с.128-133]: обсяг, 

вірогідність, цінність, насиченість і відкритість. 
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Обсяг отримуваної інформації може мати три рівні: інформаційна надмірність; 

мінімально необхідний рівень; недостатня кількість інформації (інформаційний 

голод). 

Інформаційна надмірність щодо самоорганізації підвищує якість прийнятих 

рішеннь, однак, збільшує час на її обробку та підвищує вартість інформації. 

Недолік інформації ускладнює  прийняття правильного рішення, збільшує ступінь 

ризику та невизначеність ситуації, вимагає сучасних економіко-математичних 

методів для підвищення його ймовірності, за яке відповідають фахівці-аналітики, 

що, у цілому, так само підвищує вартість прийнятих рішень.  

Мінімально необхідний рівень інформації – це мінімально повний обсяг 

інформації для управляючого суб’єкта, при якому він здатний прийняти 

обґрунтоване управлінське рішення. Зрозуміло, що цей рівень – величина 

суб’єктивна і залежить від рівня тезаурусу конкретної людини. Корегування 

інформаційного забезпечення за цим показником має бути спрямоване на 

маніпулювання рівнями обсягу отримуваної та переданої інформації. 

Недостатня кількість інформації затримує прийняття своєчасних 

управлінських рішень та не сприяє продуктивній роботі персоналу підприємств.  

Вірогідність інформації полягає в частці реальної інформації в загальному 

обсязі прийнятих даних. Вірогідність має також три рівні: абсолютний (100%), 

довірчий (80%), негативний (менше 80%). Чим менше людей беруть участь у 

зборі, обробці й передачі інформації, тим вищою буде її імовірність. Вона 

значною мірою залежить від часу проходження інформації. Навіть абсолютно 

достовірна інформація, що надійшла отримувачу занадто пізно, може стати 

помилковою (наприклад, курси валют чи акцій). 

Цінність інформації характеризується зниженням рівня витрат ресурсів 

(матеріалів, часу, грошей) на ухвалення управлінського рішення. Вона має чотири 

рівні: нульовий; середній (скорочення рівня витрат чи підвищення прибутку 

більш ніж на 10%); високий (скорочення рівня витрат більш ніж у 2 рази); 

надвисокий (скорочення рівня витрат більш ніж у 10 разів). 
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Наповненість інформації ‒ це співвідношення корисної і фонової інформації. 

Фонова інформація служить для кращого сприйняття корисної (професійної) 

інформації за рахунок поліпшення настрою, підняття емоційного рівня отримувача, 

попереднього зосередження уваги на задану тему. Така інформація може включати: 

дотепні жарти, приклади ситуацій професійних досягнень, тобто певні відхилення 

від основної тематики – допоміжну й вступну інформацію. 

Відкритість інформації ‒ це можливість представляти її різним рівням 

працівників підприємства і суспільству загалом. 

Розглянуті характеристики інформації тісно між собою пов’язані і 

впливають одна на одну, тому вплив (корегування) на одну з характеристик тягне 

за собою зміну іншої. Так, наприклад, підвищення імовірності інформації 

викликає необхідність збільшення її обсягу і відкритості. 

Таким чином, остаточна, скорегована інформація, яка використовується 

керівником для підтримання чи припинення самоорганізаційних процесів, 

повинна мати характеристики інформації на таких рівнях: 

- обсяг: мінімально необхідний рівень; 

- цінність: середній і високий рівні; 

- вірогідність: абсолютний рівень; 

- наповнюваність: середній рівень; 

- відкритість: конфіденційний і відкритий рівні. 

Всі перераховані способи модернізації організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств сприятимуть його 

розвитку, підвищенню конкурентоспроможності та ефективності діяльності. 

 

Висновки до третього розділу 

 

У третьому розділі «Пріоритетні напрями розвитку організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств» –

розвинуто концептуальні засади побудови оптимізаційної моделі структури 

інформаційних потоків та її практичного застосування для забезпечення їх розвитку; 
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розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств для забезпечення ефективності їх діяльності та конкурентоспроможності 

на ринку; запропоновано напрями модернізації організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств. 

1. З метою підвищення рівня ефективності оцінки та використання інформації 

телекомунікаційних  підприємств розроблено оптимізаційну модель, яка базується на 

оцінці основних складових організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств. 

2. Для досягнення кращого результату при формуванні стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств запропонований механізм містить повну діагностику діяльності 

підприємства та прогноз можливих варіантів розвитку ситуації, яка включає оцінку 

зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності телекомунікаційного 

підприємства. 

3. Визначено, що основними стратегічними напрямами розвитку для всіх 

досліджуваних телекомунікаційних підприємств є: підвищення кваліфікації 

працівників за рахунок навчання більшої кількості персоналу; удосконалення системи 

мотивації працівників; впровадження соціальних проектів, спрямованих на покращення 

добробуту суспільства; підвищення ефективності діяльності підприємства. 

4. Запропоновано шляхи модернізації організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, які включать удосконалення 

інформаційної інфраструктури телекомунікаційного підприємства, поліпшення 

організаційної структури управління телекомунікаційних підприємств та способів 

роботи з інформацією. 

Отже, робимо висновок, що пропозиції щодо удосконалення організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств сприяють 

підвищенню ефективності їх діяльності та конкурентоспроможності на ринку. Основні 

наукові результати, викладені в цьому розділі, опубліковано в роботах [41; 105; 106]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено наукове узагальнення і якісно нове розв’язання 

актуального завдання щодо обґрунтування теоретичних і методичних засад та 

розробки практичних рекомендацій стосовно модернізації організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств. 

Результати наукового пошуку засвідчують, що мета дисертаційної роботи 

досягнута, поставлені завдання виконано, що дає змогу узагальнити такі висновки і 

пропозиції теоретико-методичного та практичного спрямування. 

1. На основі існуючих наукових здобутків щодо змістового наповнення 

понятійного апарату в частині розкриття дефініцій «інформація», «інформаційне 

забезпечення», «організаційне забезпечення», «інформаційний ресурс», 

«інформаційний потік», «структура інформації» та «організаційно-інформаційне 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств» автором розвинуто 

тлумачення сутнісних характеристик і розуміння змісту поняття «організаційно-

інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних підприємств» як 

такого, що базується на об’єднанні всіх елементів системи управління і найбільше 

враховує особливості функціонування й світоглядно-ціннісні орієнтири 

сьогодення телекомунікаційних підприємств із виокремленням його ключових 

ознак та із врахуванням сучасних технологічно-комунікаційних ланцюгів, рішень 

і завдань. Саме таке авторське уточнення доводить необхідність модернізації, 

розвитку та величезну потенційну роль організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств. 

2. Доведено доцільність удосконалення наукових підходів до формування 

складових організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств, які відрізняються універсальністю і побудовані на 

ієрархічній основі з уточненням їх композиції, структуризації і регламентації. 

Встановлено, що кожна з основних складових має свої елементи та чинники, 

ключовими з яких є: для організаційної структури − вся ієрархія підприємства, 

починаючи з вищого керівництва і закінчуючи виконавцями; для інформаційної 
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складової – інформаційні ресурси, інформаційні системи, інформаційні технології та 

технічне обладнання; для організаційної культури – корпоративна культура, соціальна 

відповідальність, зовнішня атрибутика та поведінка підприємства на ринку.  

3. Узагальнення методів та оцінки організаційно-інформаційного забезпечення 

управління підприємств дали можливість удосконалити композиційну систему 

спектральної оцінки показників організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств на новій ціннісній платформі із 

врахуванням специфіки їх функціонування, рівнем інформаційної насиченості, 

напрямами використання інформаційних потоків, їх ритмічністю, траєкторією та 

канальністю. Апробація запропонованої композиційної системи спектральної оцінки 

показників у телекомунікаційних підприємствах підтвердила свою обґрунтованість, 

універсальність та слушність використання та дала змогу здійснювати моніторинг, 

аналіз та оцінку впливу великої кількості чинників внутрішнього і зовнішнього 

середовища на організаційно-інформаційне забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств. 

Обґрунтовано особливості організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств, однією з яких є встановлення 

зворотного зв’язку «підлеглий-керівник», «споживач-підприємство». Використання 

таких підходів дасть можливість комплексно підійти до організаційно-

інформаційного забезпечення управління підприємств, на основі чого визначити 

стратегічні напрями діяльності телекомунікаційних підприємств що корелюються 

із світовим досвідом та успішною практикою вітчизняних підприємств-лідерів. 

4. З’ясовано, що ключовими сегментами на ринку телекомунікаційних 

послуг залишаються мобільний, телефонний фіксований та комп’ютерний зв’язок, 

спільна частка яких у загальних доходах від надання телекомунікаційних послуг 

за останні роки коливається в межах 96,8 %, зокрема 62 млрд. грн. – обсяг доходів 

від надання послуг сфери зв’язку та інформатизації; 40 млрд. грн. – обсяг доходів 

від реалізації послуг зв’язку; 22 млрд. грн. − обсяг реалізованих послуг у сфері 

інформатизації. 

Виявлені провідні тенденції в діяльності підприємств зв’язку за останні 
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роки: зростання їх доходів, збільшення кількості абонентів рухомого (мобільного) 

зв’язку, інтеграція підприємств зв’язку та зміна бренду через об’єднання їх зі 

світовими підприємствами, розширення технічних та технологічних можливостей 

і поступовий перехід на технології 4G та 5G. 

5. З метою визначення вагомості кожної складової організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств 

зроблено експертну оцінку в результаті якої з’ясовано, що підприємства 

формують власний внутрішній інформаційний простір, в якому циркулюють 

інформаційні потоки. Характерною ознакою організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств є різнорідність 

інформаційних потоків, а не об’єднання інформаційних систем. Такий стан 

системи організаційно-інформаційного забезпечення ускладнює управління 

підприємств і потребує його модернізації. 

Для проведення оцінки ефективності організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, удосконалено 

науково-методичний інструментарій оцінювання мультивимірюваності 

ефективності з використанням системних розрахунків, що дав змогу визначити 

його рівень для ТОВ «Lifecell» та ПАТ «Укртелеком», який є нижчим за середній, 

і становить відповідно 0,3, 0,4, що зумовлює проведення докорінних змін у 

системі їх функціонування та управління. 

6. Аргументовано, що для оптимізації інформаційно-комунікаційних 

ланцюгів управління телекомунікаційних підприємств доцільно використовувати 

спеціалізоване програмне забезпечення − ERP, системи електронного 

документообігу, CRM, BMPS-системи, UPE-платформи з управління 

ефективністю та комплекс інтегрованих цифрових технологій, продуктів та 

послуг (BioTech, NanoTech, RetailTech, FinTech, LegalTech, InsurTech, GovTech, 

BlockChain, Digitalmarketing, CRM&BPM на платформі bpm’online, Grid-

технології, Digital-страхування, Prescription, TeleHealth), який у випадку повноти, 

достовірності та своєчасності, забезпечує високий рівень ефективності 

підприємства. Відповідно до цього обґрунтовано методологічні засади побудови 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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оптимізаційної моделі організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств, що передбачають його кількісну оцінку з 

використанням обмежень за його складовими, що дає можливість всебічно 

підійти до оцінки повноти і своєчасності надходження інформації. Практичне 

застосування означених методологічних засад здійснено дляпідприємств 

мобільного зв’язку, що надало їм можливість прискорити бізнес-процеси, 

зекономити ресурси, примножити прибутки, сформувати унікальні компетенції, 

відкрити принципово нові напрями розвитку та розробити відповідні заходи щодо 

розширення діапазону своїх альтернатив. 

7. Удосконалено концептуальний підхід до формування стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств, який ґрунтується на наріжних принципах, що окреслюють 

фундаментальні характеристики організаційно-інформаційного забезпечення 

управління у контексті специфіки діяльності телекомунікаційних підприємств та 

розкривають його як складну комплексну діалектично-суперечливу конструкцію. 

Стратегія формується на основі оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства, яка, в свою чергу, включає низку етапів. При використанні 

запропонованої архітектоніки розробляється ефективна стратегія спрямована на 

забезпечення потреб споживачів у якісних телекомунікаційних послугах за 

доступними цінами, створення робочих місць та отримання оптимальних 

фінансових результатів. Серед помітних переваг використання концептуальних 

підходів слід виділити підвищену організаційну здатність стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств, більш ефективне використання ресурсів, підвищення 

конкурентоспроможності, розширення горизонту можливостей щодо розв’язання 

складних бізнесових проблем та підвищення якості продукції, послуг, 

обслуговування, сервісу для споживачів. 

8. Досліджено, що організаційно-інформаційне забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств має суттєві недоліки, які полягають у 

недосконалості організаційної структури управління, перевантаженні каналів 
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надходження та передачі інформації, неефективній інформаційній інфраструктурі. 

Запропоновано напрями модернізації організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств, із врахуванням процесів цифрової 

трансформації на різних компонентних рівнях та інноваційні підходи до формування 

інформаційно-організаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств в умовах невизначеності параметрів зовнішнього середовища, що 

передбачає зростання ступеня відкритості та взаємодії із партнерами. Все це надасть 

можливість підприємствам протистояти сучасним викликам та сформувати нові 

можливості для подальшого зростання: збільшення ключових видів діяльності, 

розширення кола ключових партнерів і співпраці з різноманітними контактними 

аудиторіями, нарощення ресурсів, оптимізація організаційної структури, 

гармонізація інформаційних потоків, оптимізація каналів збуту та ланцюгів 

комунікацій, розширення джерел та спектру формування ціннісних пропозицій, 

розширення кола та сегментів споживачів, примноження клієнтської бази, розвиток 

інших напрямів. 

Використання викладених вище теоретико-методологічних підходів і 

практичних напрацювань сприятиме успішному впровадженню організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств в Україні. 
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press-release 
 
  
31 may 2018 
 

Financial results 2015-2017: 
 
Vodafone Ukraine             

Consolidated statements of financial position          

(Amounts in millions of UAH)            

             

     As of December 31,  As of December 31,  As of December 31, 

     2017   2016   2015  

             

Non-current assets      14 186   12 184   11 601 

             

Current assets      3 302   3 547   3 501 

             

Total Assets      17 488   15 731   15 102 

             

Equity      10 990   10 139   9 364 

             

Non-current liabilities     96   188   85 

             

Current liabilities      6 402   5 404   5 653 

             

Total Equity and Liabilities     17 488   15 731   15 102  
 
 
Vodafone Ukraine              

Consolidated statements of profit or loss            

(Amounts in millions of UAH)             

              

              

     Year ended   Year ended  Year ended 

     December 31,   December 31,  December 31, 

     2017    2016   2015  

              

Continuing operations:             

              

Revenue       11 898   11 138   10 027 

              

Operating expenses       -9 497   -9 756   -8 408 

              

Operating profit       2 401   1 382   1 619 

              

Currency exchange gain/(loss)      235   -1   897 

              

Other non-operating income, net     107   173   276 

              

Profit before tax       2 743   1 554   2 792 

              

Income tax expense       -496   -279   -502 

              

Profit for the period       2 248   1 276   2 290  
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