
 

 

1РОЗДІЛ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

 

 

1.1. Сутність та роль стратегічного управління  

Концепція стратегічного управління лежить в основі стратегічного 

мислення і знаходить вираз у характерних рисах її застосування [30, c. 56]. 

Характерні риси системи стратегічного управління певної організації 

залежать від взаємодії таких чинників: 

галузевої приналежності; 

розмірів організації (залежно від галузевих особливостей); 

типу виробництва, рівня спеціалізації, концентрації та кооперації; 

характерних рис виробничого потенціалу; 

наявності (відсутності) науково-технічного потенціалу; 

рівня управління; 

рівня кваліфікації персоналу тощо. 

Різні підходи до побудови системи стратегічного управління 

потребують чіткого уявлення про переваги цього явища в діяльності 

окремих підприємств. 

Реалізація концепції стратегічного управління організацією можлива 

лише тоді, коли організація є стратегічно орієнтованою. 

Стратегічно орієнтована організація - це така організація, в якій 

персонал має стратегічне мислення, застосовується система стратегічного 

планування, що дає змогу розробляти та використовувати інтегровану 

систему стратегічних планів, і поточна, повсякденна діяльність, 

підпорядкована досягненню поставлених стратегічних цілей [15, c. 26]. 

До переваг стратегічно орієнтованих організацій відносять: 



 

 

2 

1. Зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що 

відбуваються, а також факторів «невизначеності майбутнього». 

2. Можливість враховувати об'єктивні (зовнішні та внутрішні) 

фактори, що формують зміни, зосередитись на вивченні цих факторів; 

сформувати відповідні інформаційні банки. 

3. Можливість отримати необхідну базу для прийняття стратегічних і 

тактичних рішень. 

4. Полегшити роботу по забезпеченню довго- та короткострокової 

ефективності та прибутковості. 

5. Можливість зробити організацію більш керованою, оскільки за 

наявності системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті 

результати з поставленими цілями, конкретизованими у вигляді планових 

завдань. 

6. Можливість встановлення системи стимулювання для розвитку 

гнучкості та пристосованості організації та окремих її підсистем до змін. 

7. Забезпечення динамічності змін через прискорення практичних дій 

щодо реалізації стратегічних планів на основі відповідної системи 

регулювання, контролю та аналізу. 

8. Створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх зв'язків, 

що є сприйнятливими до змін і дають можливість досягти майбутніх цілей. 

9. Реалізація зазначених принципів дає змогу побудувати 

обґрунтовану послідовність дій щодо реалізації концепції та формування 

системи стратегічного управління. 

Вітчизняним організаціям останні кілька років критичну ситуацію 

створюють динаміка ринку, що важко прогнозується, безліч нових 

директивних рішень і законодавчих актів, танучі внутрішні ресурси і 

зростання агресивності зовнішнього середовища, особливо у фінансовій 

сфері. В цих умовах велике значення відводиться вдалому застосовуванню 

в практику підприємств ідей і технологій стратегічного управління 

розвитком [2, c. 36]. 
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Для досягнення успіху необхідне не тільки знання теоретичних засад 

стратегічного управління. Закордонні конкуренти використовують ті ж 

самі фундаментальні методи і підходи, що й українські керівники, але, на 

відміну від українських, досягають більших успіхів за рахунок ретельності, 

дисциплінованості, з якою вони розробляють і реалізують стратегії. 

Перевагами стратегічного мислення, що має першорядне значення, і 

усвідомленого стратегічного управління (протилежність вільної 

імпровізації, інтуїції або бездіяльності) є: 

1) забезпечення спрямованості всієї організації на ключовий аспект 

стратегії: «що ми намагаємося робити і чого домагаємося?»; 

2) необхідність менеджерів більш чітко реагувати на зміни, що 

з'являються, нові можливості і загрозливі тенденції; 

3) можливість для менеджерів оцінювати альтернативні варіанти 

капітальних вкладень і розширення персоналу, тобто розумно перенести 

ресурси в стратегічно обґрунтовані і високоефективні проекти; 

4) можливість об'єднати рішення керівників усіх рівнів управління, 

пов'язаних зі стратегією; 

5) створення середовища, що сприяє активному керівництву і 

протидіє тенденціям, які можуть привести лише до пасивного реагування 

на зміну ситуації. 

П'ята перевага, що полягає в заохоченні активного управління, а не в 

простому реагуванні на зовнішні чинники, приводить до того, що 

новаторські стратегії можуть стати ключем до поліпшення результатів 

діяльності компанії в довгостроковому плані. З історії бізнесу відомо, що 

високих результатів домагалися звичайно компанії ініціативніші, а не ті, 

які просто реагували на умови, що змінилися, або захищалися. Досягаючи 

успіху, компанії роблять стратегічні наступи для забезпечення своєї 

конкурентної переваги, а потім використовують свою частку ринку, щоб 

досягти фінансових успіхів [41, с. 23]. 

Щоб визначити стратегію, необхідно вивчити внутрішній стан фірми 



 

 

4 

і зовнішні чинники. Тільки чітко уявляючи положення своєї компанії на 

ринку, враховуючи його особливості, менеджер може краще визначити 

стратегію, що сприятиме досягненню намічених цілей і фінансових 

результатів. Чому? Тому що неправильна оцінка ситуації підвищує ризик 

невірної розробки стратегічних дій. 

Стратегія компанії, як правило, складається з: 

1) продуманих цілеспрямованих дій; 

2) реакції на непередбачений розвиток подій і на конкурентну 

боротьбу, що посилюється. 

Обставини постійно змінюються, будь то важливе відкриття в 

області технології, успішне забезпечення конкурентом ринку новим 

товаром, нова державна регламентація і політика, розширення інтересів 

покупців у тій чи іншій галузі тощо. Завжди залишається певна міра 

невпевненості у майбутньому, і менеджер не може передбачити всі 

стратегічні дії заздалегідь і слідувати цим наміченим маршрутом, не 

вносячи змін. 

Далекоглядний розробник стратегії більше орієнтований на зміни 

зовнішнього середовища, ніж на вивчення внутрішніх проблем фірми. 

Добре продумана стратегія зазвичай живе кілька років, вимагаючи 

лише незначних змін для пристосування до нових умов. 

Розробка стратегічного бачення і місії компанії, встановлення цілей і 

вибір стратегії - головні складові розвитку компанії. 

Область стратегічних рішень багатопланова: вибір напрямів 

діяльності, пріоритету ресурсів, головного довготривалого партнерства, 

його організаційної форми, способів розвитку потенціалу, можливостей 

використання сильних сторін організації, зниження негативних наслідків 

слабких і загроз зовнішнього середовища, конкурентної та інноваційної 

антикризової політики. 

Стратегічний характер має і придбання необхідних ресурсів: їх 

логістика (потоки, розподіл, зберігання, доставка), функції структурних 
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ланок, ділові процеси і продуктові проекти. Важливо бачити 

довготривалий розвиток як самої виробничо-господарської системи 

організації загалом, так і кожного її елемента [18, c. 63]. 

Досвід роботи показує, що склався не систематизований належним 

чином порядок прийняття і реалізації стратегічних рішень, а фахівці і 

керівники слабо озброєні методологією і технологією управління. 

До системи стратегічного управління входить штаб стратегічного 

розвитку при керівництві, яке повинно бути частиною цієї системи, та 

відповідні групи в основних структурних одиницях. Призначення цієї 

підсистеми — своєчасно формулювати мету розвитку, вирішувати задачі, 

знаходити способи і організовувати досягнення цілей. Існуючий на 

кожному підприємстві досвід вирішення стратегічних задач необхідно 

узагальнити, закріпити у вигляді ноу-хау, тобто перетворити його у 

своєрідну конкурентну перевагу [15, с. 72]. 

Стратегічні рішення приймаються і реалізовуються в кілька етапів: 

постановка задачі, формування альтернативних рішень, вибір (прийняття) 

рішення, його реалізація. Організація цього процесу вимагає чіткої 

технології, що передбачає постановку і вивчення середовища (це суть 

стратегічного аналізу), розробку, прийняття і реалізацію стратегії. 

1.2. Інформація і комунікації як необхідні елементи прискорення 

науково-технічного прогресу  

Інформація завжди впливала на оновлення, зміну застарілих систем, 

у тому числі на політичне життя, обумовлюючи пошук нових підходів, 

рішень. Наприклад, під час заколоту в серпні 1991 р. у Москві Президент 

США Дж. Буш довго не наважувався визначити своє ставлення до нього, і 

лише побачивши на екрані телевізора Б. Єльцина на танку, остаточно 

підтримав демократичні сили. Так невелика за обсягом, але виразна 

інформація відіграла неабияку роль у перебудові системи американо-

радянських відносин. 
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Історії відомо немало ситуацій, коли під безпосереднім впливом 

поширеної ЗМІ інформації (дезінформації) владні структури, відповідальні 

посадові особи змінювали свою позицію, приймали серйозні політичні 

рішення. Але поширенішим і значущішим є їх опосередкований вплив на 

погляди, настрої, переконання широкого загалу громадян, на формування 

громадської думки. Громадська думка — відображення ставлення народу 

(в цілому або окремих спільнот) до влади, її діяльності, політики. 

Громадська думка може бути єдиною, монолітною, моністичною, 

виражати волю всього народу, але частіше вона має плюралістичний 

характер: окремі спільноти (соціальні, етнічні, професійні, вікові) можуть 

мати свої підходи, погляди та вимоги. Тоді постає питання про 

формування громадської думки більшості на основі узгодження поглядів, 

досягнення консенсусу між різними верствами населення [37, с. 40]. 

Розуміння ролі громадської думки випливає з теорії народного 

суверенітету, органічно пов'язане з нею. Народний суверенітет означає 

повновладдя народу. Щоб суверенність народу мала постійний характер, 

потрібен постійно діючий механізм формування, виявлення та 

висловлювання його волі. Таким механізмом і є врахування владою 

громадської думки. 

Характер, спрямованість громадської думки можуть бути 

неоднозначними. Уявлення, що громадська думка і ЗМІ, які відіграють 

вагому роль у її формуванні, повинні обов'язково мати антивладну, 

антиурядову спрямованість, опозиційний характер, надто спрощені. Адже 

непоодинокі випадки, коли інтереси, дії, кроки влади і народу збігаються. 

Один з прикладів цього — акт проголошення незалежності України, який 

підтримали різні верстви українського народу. Зусилля владних структур і 

переважної більшості ЗМІ України були спрямовані на всенародну 

офіційну підтримку цього документу, що й визначило спрямованість 

громадської думки, знайшло юридичне закріплення у підсумках 

Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. 
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Але така «співзвучність» політики владних структур і настроїв 

громадської думки спостерігається далеко не завжди. 

Засоби масової інформації виконують низку функцій. 

Просвітницька функція. Спрямована на збагачення знань, 

задоволення потреб реципієнтів інформації щодо певного кола питань або 

галузі знань. 

Не обмежуючись лише простим переліком фактів, інформація 

повинна містити відповідні пояснення, коментарі, тлумачення, оскільки 

значна частина реципієнтів може бути непідготовленою до їх сприйняття. 

Так, за умов роздержавлення власності повідомлення про її обсяг, темпи і 

навіть перелік об'єктів не розкривають всієї сутності процесів, що 

відбуваються. Необхідна, наприклад, інформація про різноманітність форм 

роздержавлення, відмінність корпоративізації та приватизації, 

сертифікатної та грошової приватизації тощо [28, с. 60]. 

Для розкриття глибинної сутності багатьох явищ та процесів часто 

потрібен аналіз їх походження, генезису. Тому важливим складником 

просвітницької функції є гносеологічний аналіз. Чим важливішою та 

масштабнішою є подія, тим глибшим, різнобічнішим та кваліфікованішим 

повинен бути коментар до неї, що особливо актуалізує роль і місце постаті 

коментатора в інформаційному процесі. 

Аксеологічна (порівняльна, оцінююча) функція. Вона відрізняється 

від просвітницької методами: порівняння схожих, аналогічних явищ, 

процесів, рішень і з'ясування на цій основі їх недоліків і переваг. Йдеться 

про аксе-ологічну оцінку минулих та сучасних подій для об'єктивнішої їх 

інтерпретації. Але особливого значення ця функція набуває, коли 

суспільство опиняється перед вибором одного з кількох варіантів рішень. 

За таких обставин ЗМІ повинні спрямувати громадську думку до 

найоптимальнішого. 

Наприклад, така ситуація склалася в Україні напередодні і відразу 

після здобуття нею незалежності з вибором партійної системи. Це питання 
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широко дебатувалося у ЗМІ (й не лише у них), а висновок був практично 

одностайним: незважаючи на деякі позитивні риси однопартійності 

(наприклад, мобільність суспільства), переваги багатопартійності були 

цілком очевидними, що зумовило вибір громадської думки, настроїв 

народу саме на її користь. І навіть те, що українська модель 

багатопартійності виявилася не найоптимальнішою, не знижує 

обґрунтованості вибору. 

Контрольно-критична функція. Спрямована на здійснення 

суспільного контролю. Реальна дійсність завжди містить підстави для 

претензій, критичних зауважень на адресу держави, її органів, посадових 

осіб, політичних партій та громадських організацій. Бюрократизм, 

порушення прав громадян, невиконання програмних обіцянок політичних 

партій, депутатів, інші ситуації вимагають відповідного реагування. ЗМІ 

виявляють такі вразливі місця, доводять їх до відома різних структур, 

посадових осіб, пропонують шляхи подолання проблем, контролюють 

дієвість критичних сигналів. На жаль, так буває далеко не завжди. 

Інтегрування критично-контрольної функції ЗМІ може звести їх діяльність 

нанівець, демонтувати один з найважливіших механізмів громадського 

контролю і впливу на владу та політику. 

Функція зворотного зв'язку. Сутність її полягає у з'ясуванні ЗМІ, 

наскільки своєчасно надходить інформація до реципієнтів, адекватність 

сприйняття і тлумачення її. Реалізація цієї функції сприяє вдосконаленню 

самих ЗМІ, значно зміцнює їх позиції у відносинах з владними 

структурами. Адже одна річ, коли публікація відображає позицію автора 

чи навіть колективу редакції, інша — коли на їх підтримку виступають 

широкі верстви населення. Тому аналіз відгуків, публікацій, огляд листів 

— неодмінна складова роботи ЗМІ. 

Більшість газет, радіо-, телепрограм схильні оприлюднювати 

відгуки, які збігаються з їхніми думками. Тому нерідко в різних газетах з 

приводу одних і тих самих подій, фактів, публікації з'являються різні, іноді 
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діаметрально протилежні, читацькі відгуки. Однак аналіз навіть 

протилежних підходів дає підстави для роздумів та висновків. 

Комунікативна функція. Спрямована на встановлення та розвиток 

зв'язків між реципієнтами. ЗМІ надають їм можливість шукати і знаходити 

однодумців, «спільників», об'єднуватися для досягнення єдиної мети, 

утворювати формальні та неформальні організації, підтримувати одне 

одного. 

Футурологічна (прогностична) функція. Покликана забезпечити 

науковий аналіз перспектив суспільно-політичного розвитку. Сутність її 

полягає в тому, щоб на підставі закономірностей суспільного розвитку, 

екстраполяції їх у майбутнє визначити основні риси, контури цього 

майбутнього, відсікаючи всілякі псевдонаукові спекуляції. Адже тільки 

обґрунтовані прогнози можуть бути основою для реалізації футурологічної 

функції ЗМІ [18, с. 100]. 

Жодна з перелічених функцій не реалізується відокремлено. 

Навпаки, більшість інформаційних акцій водночас реалізує кілька, а часто 

їх усіх. А розмежування їх здійснюється для детальнішого аналізу 

діяльності ЗМІ, спрямованої на розв'язання взаємопов'язаних стратегічних 

завдань: розвиток політичної культури і політичної соціалізації громадян, 

формування і посилення громадської думки в суспільно-політичному 

житті. 

Перефразовуючи афористичний вислів Т. Манна щодо театру, можна 

сказати, що засоби масової інформації своєю діяльністю здатні 

перетворити примітивний натовп на справжній народ, виправдовуючи при 

цьому назву «четверта влада». 

На ринку електронних комунікацій паралельно розвивалися різні 

сучасні системи і засоби зв‘язку і модельного спілкування – комерційні і 

публічні мережі передачі даних, системи електронної пошти, електронні 

сітьові дошки об‘яв і бюлетені, комерційні діалогові системи, що 

об‘єднують власників персональних комп‘ютерів, служб 
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відеотелеконференцій, клірінгхаузи загального програмного забезпечення 

тощо. З 1995 року технологія WWW чинила суттєвий вплив на ці галузі, 

інтегруючи деякі з них у Internet, або залишивши їм чітко окреслену сферу 

використання.  

Інформаційний простір України пройшов три етапи свого розвитку. 

Кожен із них тісно пов'язано з історичним розвитком нашої країни 

загалом. 

Етап перший - хаотичної децентралізації. Всі створюють ЗМІ, не 

замислюючись над тим, чи не забракне матеріальних та інтелектуальних 

ресурсів, аби підтримувати їх на належному рівні. 

Етап другий - розпродажу. Канали, журнали, газети, що 

розплодилися в перший період, стають об`єктом купівлі-продажу. До гри 

долучається іноземний капітал, поставивши під контроль чималий сектор 

інформаційного простору. 

Починається повзучий перехід до третього етапу - "залізної завіси-

2". Вона якісно інша - відкрита для продукції невисокого ґатунку, але 

відсікає висококласні програми. Такий етап у нас збігся з обмеженням 

інформаційного потоку з Росії. "Завіса" пояснювана прагненням 

відштовхнутися від близького у формуванні власного.  

Інтегруючись до єдиного суспільства, ми стали гіперболізувати 

(якщо не продукувати) ті особливості нашої історії та культури, які не 

збігаються з російськими. 

Але жорсткий контроль тут недоречний: інформаційні та 

комунікабельні об`єкти не підпорядковуються тим самим 

закономірностям, що й матеріальні.  

Аналізуючи сучасний інформаційний ринок, слід зазначити, що в 

частині електронних угод він є елементом ринкової інфраструктури 

сучасного постіндустріального, або інформаційного суспільства.  

Галузь електронної комунікації знаходиться на стику зі зв‘язком, 

який прийнято розглядати як галузь матеріального виробництва. Галузь 



 

 

11 

інформації є кращим прикладом нематеріального виробництва і 

підвищення його ролі поряд з матеріальним виробництвом у сучасному 

суспільстві.  

 

1.3. Основи інформаційно-комунікаційного забезпечення процесів 

діяльності  

За типом відносин між учасниками можна виділити міжособову, 

публічну, масову і організаційну комунікацію. До міжособової комунікації 

прийнято відносити її засоби і форми, в яких повідомлення адресовано 

цілком конкретному індивіду; сюди входить бесіда, професійне 

обговорення, розсилання препринтів і ін. При налагодженні міжособових 

комунікацій слід враховувати роль комунікативних бар'єрів — 

психологічних перешкод на шляху поширення і прийняття інформації, які 

виникають з різних причин: упередженість, соціальні, політичні, моральні 

професійні та інші відмінності між людьми і, зокрема, між джерелом 

інформації та її адресатом (одержувачем) і ін. 

Міжособові бар'єри ефективної комунікації пов'язані: 

 1) із сприйняттям; 

 2) семантичними бар'єрами; 

 3) невербальними перепонами; 

 4) неякісним зворотним зв'язком 

 5) невмінням слухати. 

 Перешкоди, обумовлені сприйняттям, полягають у наступному: 

люди реагують не на те, що в дійсності відбувається, а на те, що ними 

сприймається. Однією із перешкод правильного сприйняття є конфлікт між 

сферами компетенції, різними судженнями відправника і одержувача 

інформації. Повідомлення по-різному інтерпретується залежно від роду 

занять, спеціальності, у випадку недовіри, антагонізму. 

Чималі труднощі в налагодженні ефективної комунікації виникають 
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через семантичні бар'єри, різне розуміння і тлумачення слів, тестів, 

інтонації. 

Виявляється, що передати інформацію за допомогою слів не просто, 

оскільки одні і ті ж слова мають багато значень. Так, відоме слово "замок" 

має щонайменше три значення: замок-фортеця, дверний замок і замок — 

якийсь предмет, став мокрим [32, с. 78]. 

Значення символу виявляється завдяки досвіду; воно варіює залежно 

від контексту, ситуації, за якої використано символ. 

Семантичні труднощі виникають через різне тлумачення таких 

широковживаних слів, як "оптимальність", "ефективність", 

"продуктивність" тощо. 

Часто причиною комунікаційних бар'єрів є недооцінка важливості 

комунікацій і неправильних психологічних установок окремих 

працівників. 

Недоліки психологічної установки проявляються у стереотипі 

мислення — надмірно спрощеному погляді окремих категорій людей або 

спеціальних груп при розгляді явищ чи процесів, упереджених 

міркуваннях, неправильному відношенні до чогось, недостатній увазі і 

втраті інтересу. 

Обмін інформацією відбувається належним чином через погану 

структуру повідомлень (неправильний вибір слів, помилки в організації 

повідомлення, неправильна оцінка спроможного одержувача зрозуміти 

повідомлення і ін.), а також недостатню увагу до невербальних 

комунікацій. 

 У невербальній комунікації використовують, крім слів, будь-які 

символи: обмін поглядами, вираз обличчя, наприклад, усмішка, здивовано 

підняті брови, живий або відсутній погляд, погляд з виразом схвалення або 

несхвалення — це все приклади невербальної комунікації. 

Використання пальця як "вказуючого перста", прикривання рота 

рукою, доторкання до руки співрозмовника, в'яла поза також відноситься 
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до невербальних способів передачі смислу (значення). Сюди ж можна 

віднести розширення зіниць, інтонацію, модуляцію голосу, плавність мови. 

Американський вчений Мехребієн вважає, що 55% повідомлень 

сприймаються через обличчя, пози і жести, а 38% — через інтонації і 

модуляції голосу. Звідси виходить, що лише 7% залишається словам, які 

ми вживаємо. 

Треба правильно поєднувати слова із невербальними засобами, щоб 

передати те, що ви бажаєте. Слід знати звичаї інших народів. 

Наприклад, прийнявши від японця візитку, слід зразу ж прочитати її 

і засвоїти. Якщо ж ви покладете її у кишеню, не прочитавши, то він 

розцінить це як свідчення того, що його вважають незначною особою. 

Таким чином, дуже часто те, як ми говоримо, важливіше того, що про ми 

говоримо [29, с. 99]. 

Нерідко знижує ефективність комунікації поганий зворотний зв'язок. 

З огляду на це важливо, щоб людина була однаково точна, відправляючи і 

приймаючи інформацію. Необхідно також вміти слухати: спокійно, 

уважно, зосереджено, не перебивати, не задавати питання, не вступати в 

суперечки, терпляче вислуховувати, співпереживати тому, хто говорить. 

Неодмінно потрібно слідкувати за мовою, власною позою, жестами, 

вивчати прийоми емпатії (готовність "влізати в чужу шкуру"). 

Умовою успіху в менеджменті є вільний потік комунікацій, а це 

означає, що для ефективності виробництва необхідно, щоб цей потік 

передавався не лише зверху вниз (від керівництва до підлеглих), але й 

знизу вверх (від підлеглих до керівництва), а також горизонтально (на 

одному й тому ж рівні). Занадто часто менеджери покладаються виключно 

на комунікації зверху вниз, а це на практиці веде до того, що політика, 

стратегія і тактика організації часто залишаються незрозумілими для 

підлеглих. 

Ось чому для успішних комунікацій необхідне двостороннє 

спілкування, яке дозволяє керівництву визначити, наскільки є зрозумілими 
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для підлеглих завдання, що перед ними ставляться, використати їх 

пропозиції для досягнення успіху. Досягається це шляхом досконального 

проектування комунікаційного процесу, створення, при необхідності, 

різних комісій для опрацювання певних питань, проведення зустрічей, 

зборів та індивідуальних контактів. 

Щоб досягти успіхів у міжособових комунікаціях, менеджер повинен 

мати чітке уявлення про перешкоди на шляху обміну інформацією в 

організації і про методи удосконалення такого обміну. 

Найпростішою перешкодою в організаційних комунікаціях є 

перекручення повідомлень: 1) ненавмисно, в силу труднощів у 

міжособових стосунках; 2) свідоме перекручення інформації, коли хто-

небудь (керівник) не згоден із повідомленням і змінює його в своїх 

інтересах; 3) внаслідок фільтрації, передачі інформації з одного рівня на 

інший тільки тих повідомлень, які його стосуються. 

В комунікаційному процесі часто мають місце інформаційні 

перевантаження. Керівник, зайнятий переробкою поступаючої інформації 

та необхідністю підтримувати інформаційні обміни, не в змозі ефективно 

реагувати на всю інформацію. 

Труднощі в налагодженні ефективної комунікації іноді виникають 

через недосконалу структуру управління: зайва кількість ієрархічних 

ступенів, недотримання норми керованості, нечіткий розподіл обов'язків, 

прав і відповідальності управлінського персоналу тощо. 

Для удосконалення комунікацій в організаціях слід чітко визначати 

потребу в інформації кожного структурного підрозділу і кожного робочого 

місця, регулювати інформаційні потоки відповідно до вирішуваних задач. 

Управлінська діяльність має набувати більш організованого характеру: 

повинні чітко плануватись масові організаційні заходи (збори, наради), 

зустрічі з підлеглими, ветеранами праці, керівниками інших підприємств 

та організацій. 

Слід відновити подекуди забуту практику встановлення ящиків для 
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пропозицій, ведення внутрішнього друкованого органу: багатотиражних 

газет, інформаційних бюлетенів і ін. Американські компанії розробляють і 

впроваджують пізні системи збору пропозицій, створюють спеціальні 

групи для апеляції, організують опитування, слідкують за відносинами між 

співробітниками тощо. 

Велике значення має техніка комунікації: використання правильних 

виразів, точних термінів, наглядних матеріалів, стилю викладу матеріалу, 

технічних засобів і ін. 

Нині знаходять застосування нові комунікаційні технології, оскільки 

аудіовізуальні засоби вступили в стадію кардинальних змін. Це пов'язане із 

успіхами в галузях телекомунікацій, кабельного телебачення, 

супутникових систем зв'язку, інтерактивних термінів типу "відеотекст" і 

т.п. [29, с. 76]. 

Великі комунікативні можливості для підприємства і менеджменту 

відкриваються за умов приєднання підприємств та організацій до системи 

Інтернет — самої великої глобальної інформаційної сітки у світі, якою 

нині користуються більше 70 млн. осіб. З допомогою Інтернет можна: 

приймати та відправляти пошту; брати участь у телеконференціях; 

обмінюватися файлами; вести одночасно розмову з декількома сотнями 

людей, не відходячи від комп'ютера; здійснювати пошук різної інформації; 

працювати у WWW; використовувати обчислювальні потужності 

суперкомп'ютерів та ін. 

Розвиток нових технічних засобів веде до зміни цілей і змісту 

повідомлень. Нині можна вести мову про тенденцію до інтерактивності 

нових комунікаційних каналів, завдяки чому, наприклад, споживачі не 

тільки зможуть одержувати інформацію, але відбирати і замовляти її, а 

також посилати повідомлення у відповідь. 

Нові засоби забезпечують доступ до величезних банків даних, в 

результаті чого буде зростати інформованість учасників комунікаційного 

процесу. Крім того, об'єднання можливостей телефону, комп'ютера і 
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телевізора дозволить направляти індивідуалізовані повідомлення старанно 

підібраній аудиторії. 

Створенню інформаційних систем у всьому світі приділяється багато 

уваги. За масштабами, темпами зростання, витратами матеріальних, 

фінансових і трудових ресурсів, а також за ступенем впливу на процеси 

управління проблему створення інформаційні системи слід розглядати як 

велике народногосподарське завдання. Інформаційні системи можуть 

значно різнитися за типами об'єктів управління, характером і обсягом 

розв'язуваних задач та низкою інших ознак [37, с. 40]. 

Загальноприйнятої класифікації інформаційних систем досі не існує, 

тому їх можна класифікувати за різними ознаками. Найбільш поширеними 

протягом тривалого часу були такі класифікаційні угруповання систем: 

1. За рівнем або сферою діяльності. 

2. За рівнем автоматизації процесів управління. 

3. За ступенем централізації обробки інформації. 

 

За рівнем або сферою діяльності 

        
державні  об'єднань  галузеві 

        
територіальні 

(регіональні) 

 підприємств або 

установ 

 технологічних 

процесів 

 

За рівнем автоматизації процесів управління 

       
 інформаційно-пошукові  інформаційно-довідкові  

     
інформаційно-

керівні 

 системи підтримки 

прийняття рішень 

 інтелектуальні 
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За ступенем централізації обробки інформації 

    
 інформаційні системи колективного 

використання 

 

   
централізовані  децентралізовані 

Рис. 1.1. Класифікація інформаційних систем 

Державні інформаційні системи призначені для вирішення 

найважливіших народногосподарських проблем країни. На базі 

використання обчислювальних комплексів та економіко-математичних 

методів у них складають перспективні та поточні плани розвитку країни, 

ведуть облік результатів та регулюють діяльність окремих ланок 

народного господарства, розробляють Державний бюджет, контролюють 

його виконання і таке інше. 

Галузеві інформаційні системи управління призначені для 

управління підвідомчими підприємствами та організаціями. Галузеві 

інформаційні системи діють у всіх галузях господарства. У них 

розв'язуються задачі інформаційного обслуговування апарату управління 

галузевих міністерств і їх підрозділів. Галузеві інформаційні системи 

різняться за сферами застосування - промислова, непромислова, наукова. 

Залежно від мети функціонування та завдань, які покладені на 

інформаційні системи на етапах збору та змістової обробки даних, 

розрізняють такі типи інформаційних систем: 

- інформаційно-пошукові; 

- інформаційно-довідкові; 

- інформаційно-управляючі (управлінські); 

- інтелектуальні інформаційні системи; 

- системи підтримки прийняття рішень. 

При описуванні інформаційних систем використовують кілька видів 

структур, які різняться типами елементів та зв'язків між ними, зокрема 
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функціональні, технічні, організаційні, документальні, алгоритмічні, 

програмні та інформаційні структури. 

Функціональна структура - це структура, елементами якої є 

підсистеми (компоненти), функції інформаційної системи або її частини, а 

зв'язки між елементами - це потоки інформації, що циркулює між ними під 

час функціонування інформаційної системи. 

Технічна структура - це структура, елементами якої є обладнання 

комплексу технічних засобів інформаційної системи, а зв'язки між 

елементами відбивають інформаційний обмін [50, c. 45]. 

Під організаційною розуміють структуру, елементами якої є 

колективи людей і окремі виконавці, а зв'язки між елементами - 

інформаційні, супідрядності та взаємодії. 

Документальна структура - це структура, елементами якої є 

неподільні складові і документи інформаційної системи, а зв'язки між 

елементами - взаємодії, вхідності і супідрядності. 

Елементами алгоритмічної структури є алгоритми, а зв'язки між 

алгоритмами реалізуються за допомогою інформаційних масивів. 

У програмній структурі зв'язки між елементами також реалізуються 

у вигляді інформаційних масивів, а елементами структури є програмні 

модулі. 

Інформаційна структура - це структура, елементами якої є форми 

існування і подання інформації у системі, а зв'язки між ними - операції 

перетворення інформації в системі. Елементами інформаційної структури 

можуть бути також інформаційні масиви, а зв'язками - операції роботи з 

масивами: ввід, коригування, перегляд, знищення і таке інше [32, с. 55]. 

Глибина розподілу інформаційної системи, тобто склад і зміст її 

елементів можуть суттєво різнитися залежно від мети, поставленої перед 

конкретною інформаційною системою. Крім того, склад елементів за 

інших однакових умов залежить від сфери дії інформаційної системи. 

Повної і загальноприйнятої класифікації елементів інформаційної 
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системи досі не існує. Але практика їх функціонування показує, що майже 

в усіх інформаційних системах вирізняють такі елементи, як "функція 

інформаційної системи" і "компонент (підсистема) інформаційної 

системи". 

Функція інформаційної системи - це сукупність дій інформаційної 

системи, яка спрямована на досягнення зазначеної мети. Перелік функцій 

конкретної інформаційної системи залежить від сфери її діяльності, об'єкта 

управління, призначення її та інше. Наприклад, в інформаційній системі  

туристичної фірми можна відокремити дві основні функції: планування 

господарської діяльності і виконання цього плану. 

Компонент (підсистема) інформаційної системи - це її частина, що 

виділена за зазначеною ознакою або сукупністю ознак і розглядається як 

єдине ціле. Компоненти комп'ютерної системи за своїм призначенням 

передусім поділяються на забезпечувальні і функціональні. 

Забезпечувальні містять у собі організаційне, методичне, технічне, 

математичне, програмне, інформаційне, лінгвістичне, правове та 

ергономічне забезпечення. 

Інформаційне забезпечення містить у собі не лише інформаційні 

ресурси як предмет праці та інформацію як продукт праці, а й засоби і 

методи ведення усієї інформаційної бази - об'єкта управління. До 

інформаційного забезпечення належать методи класифікації і кодування 

інформації, способи організації нормативно-довідкової інформації, 

побудови банків даних, зокрема побудови та ведення інформаційної бази і 

таке інше [29, с. 37]. 

Реалізація концепції стратегічного управління організацією можлива 

лише тоді, коли організація є стратегічно орієнтованою. 

Стратегічно орієнтована організація - це така організація, в якій 

персонал має стратегічне мислення, застосовується система стратегічного 

планування, що дає змогу розробляти та використовувати інтегровану 

систему стратегічних планів, і поточна, повсякденна діяльність, 
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підпорядкована досягненню поставлених стратегічних цілей. 

Створенню інформаційних систем у всьому світі приділяється багато 

уваги. За масштабами, темпами зростання, витратами матеріальних, 

фінансових і трудових ресурсів, а також за ступенем впливу на процеси 

управління проблему створення інформаційні системи слід розглядати як 

велике народногосподарське завдання. Інформаційні системи можуть 

значно різнитися за типами об'єктів управління, характером і обсягом 

розв'язуваних задач та низкою інших ознак. 
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2 РОЗДІЛ. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

2.1. Аналіз моделей стратегічного управління підприємством 

“Укртелеком”  

Згідно статутних документів метою діяльності дирекції 

ВАТ ―Укртелеком‖ є здійснення виробничої, комерційної, господарської, 

фінансової та інших видів діяльності для задоволення суспільних потреб в 

послугах електрозв‘язку та отримання прибутку з дотриманням вимог 

чинного законодавства. Донедавна підприємство ―Укртелеком‖ було 

державним. В поточний момент відбувається процес приватизації всієї 

системи зв‘язку України — наказом Державного комітету зв‘язку та 

інформатизації України від 26.04.2013 року № 68 затверджене Положення 

про дирекцію відкритого акціонерного товариства ―Укртелеком‖ (надалі 

Дирекція), що є правонаступником державного підприємства 

електрозв‘язку ―Укртелеком‖. Згідно з цим Положенням, Дирекція є 

відокремленим підрозділом (філією) ВАТ ―Укртелеком‖ (надалі 

Товариства), який не має статусу юридичної особи і здійснює від імені 

Товариства частину його господарської та іншої діяльності, а також 

функції представництва в межах повноважень, наданих Правлінням 

Товариства. Дирекція має окремий баланс, рахунки в банках, круглу 

печатку, кутовий штамп, бланки зі своїм найменуванням. 

Майно Дирекції формується шляхом виділення їй в користування 

частини майна Товариства для досягнення мети діяльності і складається з 

основних засобів, обігових коштів, цінних паперів, а також інших 

цінностей.  

Дирекція здійснює свою фінансово-господарську діяльність 
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відповідно до планів Товариства, затверджених його вищим органом. 

Дирекція сплачує податки та обов‘язкові платежі відповідно до 

чинного законодавства та порядку, встановленого Товариством. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Дирекції 

здійснює Правління і Ревізійна комісія Товариства. 

Керівництво філією на принципах єдиноначальства здійснює 

директор, який призначається Головою Правління Товариства за 

погодженням з Вищим органом. З ним укладається контракт та видається 

довіреність на право здійснення юридичних дій від імені Товариства. 

У відповідності до державної Програми реструктуризації 

об‘єднання ―Укртелеком‖ на першому етапі створено три вертикальних 

спеціалізованих структури у складі підприємства. Перша структура 

організовує і здійснює експлуатацію магістральних і втутрішньообласних 

мереж зв‘язку. Ця структура побудована з урахуванням вимог контролю з 

боку держави і її безпеки, оптимізації і централізованого управління 

первинною мережею країни, забезпечення потреб всіх операторів у 

каналах зв‘язку. Друга структура створена для організації і експлуатації 

місцевих мереж телефонного зв‘язку та радіофікації. Третя структура 

призначена для організації продажу послуг всіх видів електрозв‘язку і 

кінцевого телефонного обладнання (телефонів, факсів тощо) та роботи з 

клієнтом. 

Організаційна структура дирекції ВАТ ―Укртелеком‖ наведена на 

рис. 2.1. 

Всі структурні зміни на підприємстві спрямовані на поліпшення 

якості управління всіма видами ресурсів.  

В поточний момент, коли відбувається приватизація ―Укртелеком‖, 

керівництво особливо важливим вважає створення відповідної до завдань, 

що стоять перед нею в умовах ринкової економіки, структури управління 
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фінансами. Акцент робиться на створенні такої фінансової служби, яка 

була б спроможна не тільки планувати і контролювати фінансові 

показники підприємства, а й прогнозувати подальший розвиток фінансової 

діяльності з метою розробки фінансової стратегії підприємства, адекватної  

існуючим умовам господарювання. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Схема організаційної структури дирекції ВАТ 

“Укртелеком”. 

 

Дирекція ВАТ ―Укртелеком‖ не є юридичною особою, хоча й має 

окремий баланс, рахунки в банківських установах і певні аксесуари 

(печатку, кутовий штамп тощо). Це призводить до особливостей у порядку 

руху грошових коштів через систему регіональних представництв ВАТ 

―Укртелеком‖. 

З наведеної схеми випливає, що при розробці стратегії розвитку 

конкретної філії ВАТ ―Укртелеком‖ безумовно повинні бути враховані 

стратегічні плани керівництва акціонерним товариством, що досить 

суттєво обмежує можливості стратегічного планування на регіональному 

рівні. Проте, якщо цілі управління ВАТ ―Укртелеком‖ (бажаний стан 

об‘єкта або бажаний результат функціонування) співпадають з цілями, що 

переслідуються суб‘єктом управління в процесі його управлінської 

діяльності, то він орієнтований на більш ефективне управління з точки 

Дирекція 

Центр 

технічної 

експлуатації 

місцевого 

телефонного 

зв‘язку 

Центр 

технічної 

експлуата-

ції  радіо-

фікації 

 

 

Центри 

електро-

зв‘язку  

№ 1-9 

 

 

 

Центр 

технічної 

експлуатації 

сільських 

з‘єднуваль-

них ліній 

 

Центр 

обслугову-

вання 

споживачів 

і продажу 

послуг 

Центр  

інформа-

ційних 

технологі

й і 

технічно-

го 

забезпе-

чення 

Центр 

механіза-

ції  та 

ремонту 

засобів 

зв‘язку 

 



 

 

24 

зору досягнення цілей. Внаслідок такого підходу, будь-яка регіональна 

розробка, мета якої поліпшити управління перш за все фінансами шляхом 

розробки фінансової стратегії (або їх стратегічного набору), буде 

сприйматися як база для формування глобальної фінансової стратегії 

всього акціонерного товариства. 

Ми з‘ясували, що стратегія фінансування як діяльність включає 

визначення цілей використання фінансових pecypciв i капіталу, методів 

фінансування, часових характеристик, важелів i прийомів управління 

рухом фінансових pecypciв та капіталу, визначення стратегічного набору 

(як структури специфічних фінансових стратегій), а також фінансове 

планування та розробку спеціальних планів. З огляду на це формування 

стратегії розвитку ВАТ―Укртелеком‖ повинне передбачати вирішення 

наступних трьох завдань: 

1. Формулювання загальної стратегії розвитку, яка полягає в: 

управлінні грошовими потоками та ринковими цінними паперами; 

управлінні товарно-матеріальними запасами; 

розробці стратегії кредитування; 

визначенні дивідендної стратегії.  

2. Фінансове прогнозування щодо капіталовкладень, інших 

надходжень та виплат, для чого розроблюються: 

Проект фінансового балансу; 

Фінансовий план зовнішнього фінансування. 

3. Створення механізму аналізу та контролю фінансового стану 

товариства у процесі здійснення стратегії. 

Всі ці стратегії є глобальними і розроблюються керівництвом 

акціонерного товариства як функціональні стратегії, оскільки саме воно 

відповідає за якість управління товариством. 

Щодо дирекції ВАТ ―Укртелеком‖, то на її рівні розроблюються, в 

першу чергу, локальні фінансові стратегії ресурсного спрямування. 

В основу розробки стратегії розвитку дирекції ВАТ ―Укртелеком‖ 
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покладено такі принципи: 

балансування матеріальних i фінансових потоків; 

найефективніше фінансування розширення, підтримки та, в разі 

потреби, скорочення окремих підсистем; 

прогнозування альтернативних варіантів розвитку з точки зору 

фінансових характеристик його діяльності в різних умовах; 

фінансового контролю та аналізу діяльності. 

Таблиця 2.1 

Доходи по підгалузях зв‘язку за 20152017 рр. (тис.грн.). 

Підгалузь зв'язку 2015 2017 
Відхи-

лення 

Всього 

У т.ч. 
61907 73550 +11643 

Міжміський телефонний зв‘язок 15123 31615 +16492 

Телеграфний зв‘язок 944 897 -47 

Міський телефонний зв‘язок 36335 32034 -4301 

Сільський телефонний зв‘язок 6681 6319 -362 

Проводове мовлення 2401 2164 -237 

Інтернет 423 521 +98 

 

Таблиця 2.2 

Прибутки по підгалузях зв‘язку за 20152017 рр. (тис.грн.). 

Підгалузь зв'язку 2015 2017 Відхи-

лення 

Всього У т.ч. 8511 6668 -1843 

Міжміський телефонний зв‘язок 5620 14490 +8870 

Телеграфний зв‘язок -1145 -2771 -1626 

Міський телефонний зв‘язок 8327 3371 -4956 

Сільський телефонний зв‘язок -2316 -4384 -2068 

Проводове мовлення -2177 -4003 -1826 

Інтернет 202 -4 -206 

 

При визначенні схеми дій, що передбачаються, ураховуються 

сьогоднішні умови діяльності підприємства та можливі їхні зміни в 

майбутньому. Така схема завжди конкретна, тобто зумовлюється 
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економічним i фінансовим становищем підприємства. Цілі фінансового 

менеджменту щодо інвестування власного підприємства полягають в тому, 

щоб: 

в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів визначити найбільш 

ефективні варіанти інвестування; 

оптимальним чином сформувати джерела інвестиційних ресурсів; 

забезпечити реалізацію планів інвестування. 

Власні інвестиційні можливості дирекції ВАТ "Укртелеком" 

складають в поточний момент 3,3 млн. грн.  

З метою визначення ―точки відліку‖ для подальшого формування 

стратегії фінансування проаналізуємо доходи, витрати і прибутки,які були 

отримані, в розрізі послуг по дирекції ВАТ ―Укртелеком‖ у 2015  2017 рр.  

Різниця в структурі доходів і прибутків по підгалузях зв'язку за 2015 

та 2017 роки пояснюється зміною формування доходів та витрат в 

галузевому аналізі за 2017 рік. Але не зважаючи не це, чітко 

просліджуються три збиткових підгалузі: телеграфний зв'язок, сільський 

телефонний зв'язок та проводове мовлення. На нашу думку в майбутньому 

процес скорочення попиту на ці послуги буде продовжуватися, оскільки 

сучасні засоби передавання інформації будуть поступово витісняти з ринку 

застарілі технології. 

Можна зробити попередній принциповий висновок про 

недоцільність не тільки подальшого фінансування підтримання цих послуг, 

а й про необхідність поступового скорочення технічного, ресурсного і 

фінансового забезпечення вказаних послуг електрозв‘язку. 

Дані для аналізу витрат по підгалузях зв‘язку наведені у таблиці 2.3. 

Дані табл.2.3 свідчать, що по тим же трьом підгалузям — 

телеграфному зв‘язку, сільському телефонному зв'язку і проводовому 

мовленню в аналітичному періоді витрати носили досить сталий характер, 

тобто суттєво не зменшувалися.  

Такий стан речей обумовлений технічною і соціальною 
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неможливістю різкого скорочення цих напрямків діяльності (послуг), 

оскільки, з одного боку, вартість обладнання та його демонтажу перевищує 

допустимі фінансові межі, а з другого боку, персонал, який працює в цих 

підгалузях переважно підлягає скороченню, що в умовах економічної 

кризи та безробіття неприпустимо. 

Таблиця 2.3.  

Витрати по підгалузях зв‘язку за 2015-2017 рр. (тис.грн.). 

Підгалузі зв'язку 

Витрати 

2015 2017 
Відхи-

лення 

Всього 

У т.ч. 
45582 54623 +9041 

Міжміський телефонний зв‘язок 9486 11856 +2370 

Телеграфний зв‘язок 1932 3518 +1586 

Міський телефонний зв‘язок 21952 23324 +1372 

Сільський телефонний зв‘язок 7884 9650 +1766 

Проводове мовлення 4178 5806 +1628 

Інтернет 150 438 +288 

 

Для визначення пріоритетів фінансування розрахуємо рентабельність 

кожної з підгалузей та на основі розрахункових даних оцінимо 

стабільність ринкового попиту на вказані послуги з врахуванням тенденцій 

майбутнього розвитку технологій електрозв‘язку.  

Результати розрахунків наведено у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4.  

Рентабельність по підгалузях зв‘язку за 2015-2017р.р. 

Підгалузь зв'язку 2015 2017 

Всього У т.ч. 18,7% 12,2% 

Міжміський телефонний зв‘язок 59,2% 122,2% 

Телеграфний зв‘язок -59,3% -78,8% 

Міський телефонний зв‘язок 37,9% 14,5% 

Сільський телефонний зв‘язок -29,4% -45,4% 

Проводове мовлення -52,1% -68,9% 

Інтернет 134,7% -0,9% 
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З даних табл. 2.4 видно, що найбільшу прибутковість має підгалузь 

міжміського телефонного зв‘язку, наступна підгалузь — міський 

телефонний зв‘язок. 

Маркетингові дослідження довгострокових перспектив розвитку 

кожного з вказаних ринків дали такі прогнозні результати: попит на 

перший вид послуг щорічно зростатиме на 8,7%, на другий вид послуг — 

на 11,2%. Виходячи з цих даних стратегія фінансування (як ресурсна 

стратегія) повинна розставити пріоритети фінансування в наступному 

порядку: 

Міський телефонний зв‘язок. 

Міжміський телефонний зв‘язок. 

Щодо трьох збиткових підгалузей, то фінансова стратегія полягає у 

приведенні їх до рівня беззбитковості шляхом поступової ліквідації 

комунікацій та обладнання або використання його при наданні інших видів 

послуг. 

Лімітування інвестиційних ресурсів призводить до зниження 

ефективності інвестицій порівняно з можливим (не обмеженим рівнем). Ця 

інвестиційна фінансова стратегія не оптимальна. Проте, на жаль, для 

більшості українських підприємств вона — об‘єктивна реальність.  

Таким чином, інвестиційні проекти стають альтернативними не з 

позицій єдності очікуваних результатів, а з позицій можливостей 

фінансування. Тому важливим завданням є пошук інших стратегій 

інвестування власного виробництва, в першу чергу за рахунок власних 

коштів.  

В цілому, коли обрана загальна стратегія обіцяє підприємству 

прибуток, необхідно з‘ясувати, наскільки будуть виправдані зусилля і 

засоби. Це встановлюється шляхом підрахунку максимального приросту 

віддачі капіталовкладень. Для розрахунку розмірів прибутку на одиницю 

інвестованого капіталу визначаються наступні параметри: 

розмір прибутку підприємства за умови збереження діючої ринкової 
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позиції; 

обсяг поточних інвестицій підприємства у проект (вид діяльності); 

приріст інвестицій, необхідних для забезпечення оптимальної 

позиції; 

приріст прибутку підприємства. 

Наостаннє зауважимо, що при аналізі ефективності інвестицій 

самостійним проектом вважається кожна альтернатива маркетингового, 

інженерного або іншого рішення по проекту в цілому.  

Як зазначалося, підприємство знаходиться в процесі приватизації. 

Враховуючи, що воно стає філією акціонерного товариства відкритого 

типу, необхідно визначити коло потенціальних акціонерів. Для цього треба 

дослідити інвестиційну привабливість не тільки дирекції зокрема, а й ВАТ 

―Укртелеком‖ взагалі.  

Незважаючи на несприятливі загальноекономічні умови, українські 

телекомунікац ії є привабливим об‘єктом розвитку як для національних, 

так і для іноземних інвесторів. 

Це пояснюється тим, що інвестиції в розвиток телекомунікацій 

взагалі є високорентабельними й дуже перспективними. До того ж за 

даними Міжнародного Союзу Електрозв‘язку розмір інвестиційних та 

експлуатаційних витрат на одну телефонну лінію в України менший за 

світовий. Так, щоб установити один телефон (включаючи інфраструктуру - 

абонентські лінії, АТС, системи передавання) у більшості країн світу 

необхідно вкласти $1500, в України для цього достатньо $1000 [23,c.8]. 

Крім високої прибутковості найістотнішими чинниками 

зацікавленості національних та іноземних інвесторів щодо галузі зв‘язку 

України є: 

велика місткість ринку та значний незадоволений попит споживачів 

на послуги зв‘язку; 

наявність базової інфраструктури; 

недосконала, слабка конкуренція на ринку послуг зв‘язку; 
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можливість залучати відносно дешеву і висококваліфіковану робочу 

силу; 

постійно зростаюча прогнозованість подій на ринку та процесів 

розвитку української економіки і т.ін.; 

потенціал прибутковості за рахунок розширення спектра послуг та 

застосування пакетного підходу до споживачів; 

можливості економії на масштабах; 

стратегічна орієнтація на приватизацію та лібералізацію в галузі. 

Додаткові чинники зацікавленості іноземних інвесторів такі: 

порівняно слабка національна база виробництва 

телекомунікаційного устаткування, що спонукає вкладати кошти в її 

розвиток; 

нагальна потреба використовувати західні технології та техніку на 

українському ринку телекомунікацій. 

На зацікавленість інвесторів позитивно впливає геополітичне 

положення України, яка розміщена в центрі Європи. Оте, наша країна має 

відігравати важливу роль у розвитку Європейського інформаційного 

простору завдяки телекомунікаціям, що через неї проходять і 

проходитимуть у майбутньому. 

Особливо важливими і привабливими є транзитні можливості 

України між Сходом і Заходом, зокрема Європою і країнами Азії, 

трансконтинентальні волоконно-оптичні магістралі за багатьма проектами, 

що забезпечує вихід її по цифрових каналах високої якості практично в 

будь-яку точку світу. Обставини складаються так, що з часом транзитний 

трафік, який проходитиме через Україну і приноситиме їй прибуток, буде 

значно більшим, ніж внутрішній. Ці чинники також підвищують інтерес 

інвесторів до розвитку телекомунікацій України. 

Слід відзначити також зусилля Уряду України і Державного комітету 

зв‘язку та інформатизації України щодо сприятливих умов для активізації 

інвестиційної діяльності як в України взагалі, так і в галузі зв‘язку 
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особливо. 

Прийнято і введено в дію низьку законів України, які створили 

умови законодавчого забезпечення захисту інвестицій: 

"Про приватизацію підприємств"; 

"Про захист інвестицій"; 

"Про режим іноземних інвестицій"; 

"Про зв‘язок" та інше. 

Інвестиційну привабливість сектора телекомунікацій в Україні 

підтверджує діяльність таких підприємств, як "Укртелеком", „Укртелеком‖ 

"Український мобільний зв‘язок", "Цифровий стільниковий зв‘язок 

України", "Голден Телеком", які успішно розвиваються на українському 

ринку, здійснюють інтенсивну інвестиційну політику і нарощують вартість 

свого капіталу. Наприклад, капіталізація "Укртелеком" та "УМЗ" з часу їх 

існування зросла в 15-20 разів. 

Джерела інвестування в галузь зв‘язку України такі: 

частина чистого прибутку підприємств зв‘язку державної форми 

власності та амортизаційні відрахування; 

реінвестиції спільних підприємств; 

кошти інших відомств України; 

довгострокові кредити держави; 

кредити комерційних банків; 

іноземні кредити; 

кошти Держбюджету; 

кошти інших інвесторів. 

Світовий досвід приватизації телекомунікацій операторів свідчить, 

що вона успішно відбувається за умов: 

конкурсного добору стратегічного інвестора; 

кваліфікаційних вимог до стратегічного інвестора (наприклад, 

наявність досвіду у сфері телекомунікацій, приналежності до одного з 

міжнародних альянсів); 
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надання гарантій щодо прав власності; 

пропозиції інвесторові контрольного або блокуючого пакета акцій; 

надання достатніх прав в управлінні; 

створення незалежного регулюючого органу; 

реалістичної інвестиційної програми; 

чітких умов та графіку інвестиційних зобов‘язань, державного 

контролю з їх виконанням (при варіанті некомерційного конкурсу); 

прав та обмежень у тарифній політиці; 

забезпечення балансу між достатнім прибутком для інвестора та 

інтересами споживачів; 

укладання концесійних угод з місцевими інвесторами; 

надання виключних прав або монополії на певний термін. 

Важливим є також виважений підхід до приватизації державних 

часток у майні телекомунікацій спільних підприємств, що можуть бути 

приватизовані за індивідуальними планами або із включенням деяких з них 

до єдиного майнового комплексу України. 

Як відомо, однією з головних цілей інвесторів є забезпечення 

високої віддачі у процесі використання вкладених коштів. При цьому 

прибуток є основним показником, що характеризує результати 

інвестиційної діяльності. Тому інвестори вельми обачні у виборі напрямків 

інвестування й згодні вкладати кошти в проекти з високою ефективністю 

та гарантією отримання запланованого прибутку. 

2.2. Елементи інформаційно-комунікаційного середовища організації  

Цільові настанови створення системи інформаційного забезпечення, 

побудованої на менеджменті потоку робіт, досягаються лише за умови 

докорінних змін існуючої організації виробничих процесів. Зміни в 

більшості випадків пов'язані із спрощенням і уніфікацією цих процесів, що 

обумовлює зниження витрат, робить доступнішим для огляду весь 

трудовий процес. 
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Інформаційне середовище є обов'язковим елементом міжгалузевого 

управління в сучасній ринковій економіці. Тільки з його використанням 

можна досить оперативно вирішувати питання підвищення ефективності 

науково-технічного потенціалу, забезпечення відтворювальних процесів. У 

зв'язку з цим потрібно здійснювати комплексний підхід до виділення 

функцій інформаційного середовища. 

До останнього часу інформаційно-комунікаційне середовище галузі 

не розглядалося як один з основних елементів відтворювального процесу. 

Процес його формування практично здійснювався без участі міністерства, 

суб'єктів господарювання і управління в ринковій економіці. Нами 

запропонований новий підхід до формування інформаційного середовища, 

який відбивав би роль суб'єктів — виробників і споживачів інформації, 

економічний механізм їхньої взаємодії, особливості створення нових 

організаційних структур для виробництва і тиражування інформації, рівень 

науково-технічного потенціалу.  

Підвищення ефективності створення продукту та надання послуг 

підприємством багато в чому залежить від якості побудови сучасної 

інформаційної технології як частини інформаційного середовища галузі. 

Організаційно склад міжрегіональної мережі можна представити у 

вигляді таких груп елементів: джерела інформаційних і фінансових 

ресурсів (учасники, спонсори, представництва, ЗМІ, органи управління); 

база проектів ("Підприємства пропонують співробітництво"; "Золота 

Книга Українського підприємництва", "Ділова еліта України" та ін.); 

центр-офіс (бази даних). 

Міжрегіональна мережа здійснює свої функції у межах, 

встановлених концепцією її створення і визначених в установчих 

документах, а також у межах добровільно делегованих їй повноважень з 

боку контрагентів. Склад підрозділів формується залежно від масштабів 

діяльності учасників на внутрішньому і зовнішньому ринках і потреб 

користувачів в інформації. Можливості такої мережі можуть бути не 
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обмежені завдяки її модульній конфігурації. 

Функціональною основою міжрегіональної мережі може бути 

комплекс інформаційних послуг. Сформовано складові керованої і 

керуючої систем. До керованої системи належать: бази даних (їхня 

побудова); технологія інформаційної логістики; методики збору і 

відновлення інформації; програмний комплекс. До керуючої системи 

відносяться: структурні (регіональні) підрозділу; споживачі; учасники, 

спонсори, органи управління, що координують діяльність. 

Широко відомо, що світ вступає у вік інформації. В зв‘язку з цим 

зростає необхідність в більш широких мережах зв‘язку, які складають 

інфраструктуру для віку інформації. Найбільш важними факторами, 

необхідними для створення ефективних телекомунікаційних мереж, є 

розвинута комунікація та технологія передачі інформації. 

В сучасних умовах у великих організаціях створені і ефективно 

діють інформаційні системи, які обслуговують процес підготовки і 

прийняття управлінських рішень і вирішують наступні задачі: обробку 

даних, обробку інформації, реалізацію інтелектуальної діяльності з метою 

створення інформації. Управлінські інформаційні системи послідовно 

реалізують принципи єдності виробничого процесу та інформаційного 

процесу супроводу через застосування технічних засобів збору, 

нагромадження, обробки і передачі інформації в поєднанні з 

використанням аналітичних методів математичної статистики і моделей 

прогнозно-аналітичних розрахунків та інших необхідних прикладних 

засобів. У виробничо-господарській структурі підприємства 

забезпечується узагальнення інформації ―знизу - вверх‖, конкретизація 

інформації ―зверху - вниз‖, а також уніфікується інформаційний процес, 

спрямований на отримання науково-технічної, планової, контрольної, 

облікової і аналітичної інформації. 

Підвищення ефективності використання інформаційних систем 

досягається шляхом наскрізної структури і сумісності інформаційних 
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систем, які дозволяють усунути дублювання і забезпечують багатократне 

використання інформації, встановлюють визначені інтеграційні зв‘язки, 

обмежують кількість показників, зменшують обсяг інформаційних потоків, 

підвищують рівень використання інформації. Інформаційна система 

повинна підтримувати такі функції, як надання інформації (наприклад, 

потрібної користувачам для вирішення науково-виробничих задач) та 

створення найзручніших умов для її поширення (наприклад, проведення 

адміністративно-організаційних, науково-дослідних і виробничих заходів, 

які забезпечують її ефективне розповсюдження). 

Насправді, розвиток інформаційних систем пов‘язаний зі 

становленням та розвитком організації, як наприклад ВАТ ―Укртелеком‖. 

Так, до моменту корпоратизації (2000 рік), розвиток систем відбувався 

децентралізовано, різними темпами, на рівні обласних та навіть районних 

підприємств електрозв‘язку. Тобто, на даному етапі розвиток 

автоматизованих систем товариства, на мій погляд, потребує уніфікації та 

розробки інтерфейсів взаємодії між системами. 

Всі системи, що автоматизують ділові процеси ВАТ ―Укртелеком‖, 

можна розбити на три основні категорії: 

- системи обслуговування бізнесу (планування, фінансування, 

бухгалтерський облік, облік витрат, персонал, матеріально-технічне 

постачання та офісні функції товариства); 

- системи обслуговування клієнта (нарахування за послуги, 

виставлення рахунків, контроль оплат, усунення претензій, забезпечення 

інформаційних послуг, дослідження ринку тощо); 

- системи обслуговування мережі (управління обладнанням мереж - 

АТС, системи передачі, маршрутизатори та ін., технічне обслуговування та 

ремонт, будівництво, інвентаризація тощо). 

Головна ціль автоматизації ―Укртелекому‖ є створення Інтегрованої 

Інформаційної Система (ІІС ), що забезпечить підтримку прийняття рішень 

на всіх рівнях управління та контроль їх виконання. 
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Створювана інформаційна система повинна складатись з кількох 

ієрархічних рівнів, що взаємодіють між собою на базі стандартизованої 

інформації і відповідних регламентів обміну. Кожен рівень ІІС повинен 

мати свою структурну організацію, яка складається з інформаційних вузлів 

( компонент ). В межах кожної підсистеми виділяються АРМ-и, що 

підтримують окремі функції підсистеми. В рамках підсистеми АРМ-и 

взаємодіють між собою через локальну мережу. 

Інформаційний базис підсистем реалізується у вигляді локального 

банку даних, який містить загальну для всіх АРМ-ів інформацію. 

Зовнішній зв`язок підсистем, їх взаємодія з іншими елементами 

реалізується за допомогою загальної комунікаційної шини - елементу 

глобальної мережі, яка будується на базі мережі передачі даних (на 

сьогодні VPM/MPLS). 

Центральний рівень складається з підсистем, що автоматизують 

функції Апарату управління. Ці підсистеми та їх організаційне оформлення 

не мають постійного характеру і можуть змінюватись та 

реорганізовуватись, проте їх функції будуть залишатися постійними, а 

процес підготовки, обговорення та прийняття рішень - стабільним. 

Регіональний рівень складається з підсистем, що автоматизують 

функції філій товариства. Враховуючи, що структура цих вузлів вже 

склалась і має визначену спеціалізацію, регламент функціонування, 

інформаційний базис, методи аналізу інформації і програмно-технічні 

засоби, необхідно забезпечити модернізацію і стандартизацію цих 

підсистем за рахунок впровадження типових рішень. 

Міжрайонний (об‘єднаний) рівень, що має функцію центрів 

накопичення і розповсюдження/передачі інформації. 

Районний рівень - рівень формування первинної інформації.  

На кожному регіональному рівні створюються Центри Обробки 

Даних (ЦОД ), на які покладаються функції впровадження та підтримки 

програмного забезпечення, виставлення рахунків в даному регіоні, 
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централізована обробка регіональної інформації, транспортні функції 

(регіонально-транзитні вузли МПД). 

2.2.1. Внутрішні інформаційні потоки  

Внутріші інформаціні потоки на підприємстві можуть реалізуватися 

після автоматизації всіх інформаційних систем. 

Головна ціль автоматизації ―Укртелекому‖ є створення Інтегрованої 

Інформаційної Система (ІІС) , що забезпечить підтримку прийняття рішень 

на всіх рівнях управління та контроль їх виконання.  

Серед автоматизованих підсистем виділяються три найголовніших:  

- Автоматизована Система Фінансового Документообігу (АСФД), що 

є основою автоматизації ділових процесів ВАТ ―Укртелеком‖;  

- Автоматизована Система Комплексних Розрахунків (АСКР), що 

автоматизує більшість функцій з обслуговування клієнтів;  

- Автоматизована Систем Управління Мережами (АСУМ), що 

автоматизує процеси обслуговування телекомунікаційних мереж.  

Створювана інформаційна система повинна складатись з кількох 

ієрархічних рівнів, що взаємодіють між собою на базі стандартизованої 

інформації і відповідних регламентів обміну. Кожен рівень ІІС повинен 

мати свою структурну організацію, яка складається з інформаційних вузлів 

( компонент ). В межах кожної підсистеми виділяються АРМ-и, що 

підтримують окремі функції підсистеми. В рамках підсистеми АРМ-и 

взаємодіють між собою через локальну мережу.  

Інформаційний базис підсистем реалізується у вигляді локального 

банку даних, який містить загальну для всіх АРМ-ів інформацію. 

Зовнішній зв`язок підсистем, їх взаємодія з іншими елементами 

реалізується за допомогою загальної комунікаційної шини - елементу 

глобальної мережі. Глобальна мережа будується на базі мережі передачі 

даних ATM/Frame Relay ВАТ ―Укртелеком‖.  

Центральний рівень складається з підсистем, що автоматизують 
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функції Генеральної дирекції. Ці підсистеми та їх організаційне 

оформлення не мають постійного характеру і можуть змінюватись та 

реорганізовуватись, проте їх функції будуть залишатися постійними, а 

процес підготовки, обговорення та прийняття рішень - стабільним.  

Регіональний рівень складається з підсистем, що автоматизують 

функції дирекцій АР Крим, областей, великих міст. Враховуючи, що 

структура цих вузлів вже склалась і має визначену спеціалізацію, 

регламент функціонування, інформаційний базис, методи аналізу 

інформації і програмно-технічні засоби, необхідно забезпечити 

модернізацію і стандартизацію цих підсистем за рахунок впровадження 

типових рішень. 

Міжрайонний (об‗єднаний) рівень , що має функцію центрів 

накопичення і розповсюдження/передачі інформації. 

Районний рівень - рівень формування первинної інформації.  

Доцільно також розглянути питання щодо створення регіональних 

Центрів Обробки Даних (ЦОД), на які можуть бути покладені функції 

впровадження та підтримки програмного забезпечення, виставлення 

рахунків в даному регіоні, централізована обробка регіональної інформації 

на серверах ЦОД, транспортні функції (регіонально-транзитні вузли СПД).  

Автоматизація управлінської діяльності  

З метою підвищення ефективності управлінської діяльності 

менеджменту ВАТ ―Укртелеком‖ на базі Генеральної дирекції 

передбачається розробка, а також використання типових уніфікованих 

інформаційних підсистем, що автоматизують документообіг, оперативне 

інформування, бухгалтерський облік, планування, економічний та 

фінансовий аналіз, управління кадрами, матеріально-технічне 

забезпечення.  

Створювані інформаційні комплекси мають розроблятися з 

використанням інтегрованої системи адміністрування на основі єдиних 

довідників та класифікаторів, мати необхідні засоби експорту / імпорту 
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даних.  

АСФД розгортається на основі і за правилами загальновідомого 

програмного комплексу SAP R3 . В систему можуть бути інтегровані 

кілька підсистем, з забезпеченням належного інтерфейсу між ними.  

Обовязковим є створення єдиного централізованого сховища даних з 

використанням архітектури клієнт-сервер.  

Обслуговування клієнтів 

Автоматизацію функцій обслуговування клієнтів та 

взаєморозрахунків між операторами повинна виконувати АСКР, яка 

включає служби: абонентського обліку, розрахункову, довідкову.  

АСКР повинна забезпечувати можливість взаємодії з зовнішніми 

автоматизованими системами:  

- технологічними (АТС, АМГС, телеграфні станції, вузол Інтернет та 

ін.);  

- інформаційно-довідковими (служба 09 та ін.);  

- фінансово - економічними (бухгалтерія, плановий відділ та ін.);  

- банківськими;  

- технічного та лінійного обліку.  

Структура АСКР повинна забезпечити взаємодію чотирьох рівнів 

ієрархії:  

- програмно-технічного комплексу Генеральної дирекції;  

- програмно-технічного комплексу розрахункового центру 

регіонального рівня;  

- програмно-технічного комплексу розрахункового центру 

міжрайонного та районного рівня;  

- віддалених робочих станцій кінцевих користувачів.  

Процеси, що здійснюються в індустрії телекомунікацій, 

розподіляються на п‘ять рівнів:  

- рівень мережевих елементів;  

- рівень управління мережевими елементами;  
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- рівень управління мережею;  

- рівень управління послугами;  

- рівень управління бізнесом.  

Інтегроване рішення по створенню системи автоматизації технічного 

обліку, планування та проектування мережі реалізує функції повної 

інвентаризації та документування мережі, управління потоками трафіка, 

логічну побудову мережі, інструмент для маркетингового аналізу.  

Завдання автоматизації технічного управління мережами та 

лінійного обліку повністю включають функції перших двох рівнів і 

частково функції третього та четвертого рівнів.  

Відповідна автоматизована система призначена для комплексної 

автоматизації виробничої діяльності технічних служб підрозділів 

електрозв‘язку на основі безпаперової технології, формування звітної 

документації, отримання та обробки аналітичної інформації для 

планування та управління розвитком лінійних мереж та станційних 

об‘єктів телекомунікаційних мереж.  

Об‘єктом управління системи є сукупність технічних служб 

електрозв‘язку, здійснюючих експлуатацію, ремонт та розвиток лінійних 

мереж і внутрішньостанційних споруд міського ( сільського ) телефонного 

зв‘язку.  

Система повинна мати ієрархічну структуру побудови, що співпадає 

з схемою управління ―Укртелекому‖: Цех – Центр – Обласна дирекція – 

Генеральна дирекція.  

Для досягнення очікуваних результатів в усіх системах та 

підсистемах повинні використовуватися:  

- операційні системи Windows NT/Windows 2000, UNIX;  

- СКБД Oracle, Informix, MS SQL;  

- трирівнева архітектура клієнт-сервер;  

- Intranet / Internet рішення;  

- технології CORBA, DCOM, EJB;  



 

 

41 

- мережеві протоколи TCP/IP, IPX/SPX;  

- стандарт XML;  

- технології ATM та Frame Relay для побудови WAN;  

- технологію комутованого Fast Ethernet для побудови LAN;  

- протокол WAP;  

- засоби інтеграції існуючих та створюваних інформаційних систем з 

використанням механізмів обміну даними і надійних механізмів 

реплікацій;  

- єдина система обміну даними;  

- механізми балансування навантаження і відновлення після збоїв 

для критично важливих додатків;  

- схеми взаємодії В2В (бізнес – бізнес), В2С (бізнес – користувач) та 

схеми внутрішньокорпоративних продажів;  

- засоби підтримки віддалених та мобільних користувачів. 

2.2.2. Зовнішні інформаційно-комунікаційні канали  

Науково-технічна революція, що широко розгорнулася в другій 

половині XX століття, породила не тільки проблеми і протиріччя, але і 

надії на те, що за допомогою нових наукових дисциплін і нової техніки 

будуть, нарешті, вирішені важкі проблеми і протиріччя людського життя. 

Такі настрої одержали в наш час назви «сцієнтичних» і «техніцистичних». 

Форми їх були різні. Існували різновиди «кібернетичного», «генетичного», 

«комп'ютерного» і т.д. техніцизму і сцієнтизму. У свою чергу, різні види 

сцієнтизму покладені в основу концепцій індустріального, 

постіндустріального, інформаційного суспільства, що у 50—80-х роках 

змінювали одна одну. 

В умовах розгортання інформатизації кожний з діалектично 

взаємозалежних початків людини: фізичний, психічний і соціальний 

вимагає спеціального врахування, тому що тільки в цьому випадку нові 

можливості інформаційного суспільства можуть бути повною мірою 
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використані для всебічного розвитку людини. Неврахування специфіки 

цих початків людини, стихійна інформатизація тягне за собою важко 

прогнозовані негативні суспільні наслідки інформатизації. 

В сучасному світі всесвітня мережа Internet для підприємства 

―Укртелеком‖ – це необмежений канал хаотичної, безконтрольного потоку 

інформації. Даний висновок оснований на тому, що інформація в мережі 

будь-яка, на яку не впливають ні закони ні цензура. Її розміщення вільне, 

не контрольоване, тому даний висновок є обґрунтований – Internet 

хаотична, неконтрольована мережа інформації. 

Internet — це велика, розгалужена (розподілена) мережа, що включає 

комп'ютерні вузли, розміщені по всьому світі і з'єднані один з одним будь-

якими засобами зв'язку. Як лінії зв'язку можуть виступати прості 

телефонні канали, коаксіальні й оптоволоконні лінії, усілякі канали 

радіозв'язку в будь-якому частотному діапазоні, могутні стовбури 

радіорелейних і супутникових ліній [50, c. 25]. 

Особливе місце в процесі розвитку системи інформаційного 

забезпечення підприємства „Укртелеком‖ займає сектор інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), функціональним призначенням якого є 

технічне забезпечення процесів передачі, прийняття, накопичення та 

збереження інформації. В міжнародній практиці ще не існує єдиного 

методологічного підходу у визначенні питання, які саме види діяльності 

відносяться до сектору ІКТ. Разом з тим, окремі країни та міжнародні 

організації вже розробили власні підходи, що дозволяють провести 

порівняльний аналіз рівня розвитку сектору ІКТ у різних країнах світу.  

Новим явищем в міжнародному бізнесі виступає електронна 

комерція, що зявилася в останні роки минулого століття і стрімко набирає 

темпів розвитку. Розвиток електронної комерції не потребує значних 

витрат, але для цього необхідні певні інституційні передумови. По-перше, 

необхідно забезпечити достовірність учасників та їх операцій, безпеку 

передачі і зберігання інформації в мережі Інтернет. По-друге, для сучасної 
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України важливим є врахування міжнародних норм регулювання 

електронного бізнесу (зокрема, розробленого Комісією ООН типового 

закону ―Про електронну комерцію‖, 1996 р.) та вироблення власних правил 

розвитку цього сегменту ринку [50, c. 36].  

В Україні створені необхідні організаційні, матеріальні та правові 

передумови формування системи інформаційного забезпечення 

підприємницької діяльності, а саме: сформована законодавча база, 

розвивається сфера інформаційних послуг, удосконалюється технічне 

забезпечення інформаційного середовища (у тому числі і за рахунок 

вітчизняного виробництва), розвивається інформаційна складова всіх 

інституцій в суспільстві. Внаслідок цього активізувався процес 

―первісного нагромадження‖ ресурсів інформаційного ринку, для 

подальшого розвитку якого необхідне створення сучасної інформаційної 

інфраструктури розвитку підприємництва, адекватної вимогам 

глобального інформаційного простору. 

Тільки на основі продуманого поєднання державного регулювання та 

дії ринкових сил можливо створити механізм оптимального 

функціонування інформаційної сфери економіки. Досягнення 

конкурентних переваг в умовах глобальної конкуренції є реальним тільки 

за допомогою всіх інститутів соціально-економічного розвитку 

суспільства, і в першу чергу – держави. Крім того, формування системи 

інформаційного забезпечення підприємницької діяльності передбачає не 

тільки створення умов для функціонування різних інститутів, а й 

налагодження відносин між ними з приводу виробництва, поширення, 

збереження різноманітних інформаційних продуктів.  

Вимогою часу є створення загальнонаціональної системи інформації 

щодо підприємництва, в якій би не тільки акумулювалися дані щодо 

реєстру підприємств і організацій, їх основні результати діяльності, а 

існував простий і прозорий доступ до всіх баз даних. Наявність відкритої і 

достовірної інформації щодо вітчизняних підприємств є важливим 
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чинником успішних трансакцій між ними та ефективного виходу їх на 

зовнішні ринки, де, як відомо, надають перевагу тим партнерам, діяльність 

яких не знаходиться в ―тіні‖. Саме тому впровадження принципів 

розкриття інформації та прозорості є умовою формування та розвитку 

цивілізованого підприємництва, яке без ефективного використання 

державних методів регулювання не може відбутися [32, c. 69].  

Необхідно формування державної політики підтримки 

інформаційного забезпечення розвитку підприємництва в Україні на 

основі: створення економічних, правових, соціальних умов для розвитку 

підприємництва в інформаційній сфері; активного протекціонізму відносно 

інформаційного потенціалу країни; створення інноваційного клімату в 

економіці, сприятливого середовища для поширення інформації та 

продукування якісно нових інформаційних продуктів; використання 

цільового фінансування, кредитування, пільгового оподаткування 

інформаційних організацій; визначення пріоритетів розподілу державних 

ресурсів у сфері інформаційного виробництва; забезпечення доступу 

широких верств населення до інформації різного типу; підтримки 

інформаційних організацій, функціонуючих на некомерційній основі у 

сфері освіти, фундаментальних наукових досліджень та інших секторах 

інформаційного виробництва. 

Інформаційна система може бути ручною, механізованою чи 

автоматизованою залежно від того, які засоби використовуються для 

виконання завдань, що стоять перед нею. Управлінські інформаційні 

системи в державному управлінні належать до класу управлінських 

інформаційних систем (Management Information System — MIS). 

Технологічною основою управлінської інформаційної системи є 

інформаційний процес. Він складається з таких процедур: збір даних, 

реєстрація — метою є одержання точного, своєчасного, достовірного і 

повного відображення всієї інформації про діяльність необхідних об'єктів; 

передача даних — здійснюється доставка необхідної інформації з різних 
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носіїв інформації, наприклад, пошти, можливо кур'єром чи ін.; збереження 

інформації — ця процедура пов'язана з багаторазовістю, тривалістю 

використання умовно-постійної інформації в обробці, необхідністю 

накопичення інформації у зв'язку з розривом у часі її збору й обробки; 

обробка інформації — послідовність арифметичних і логічних операцій з 

одержання результативної інформації, наприклад, розрахунок відносних 

показників фінансової діяльності підприємства „Укртелеком‖ на основі 

первинних даних; передача результатної інформації — здійснюється 

передача інформації переважно у вигляді файлів; споживання результатної 

інформації — використання результатів обробки інформації для діяльності 

безпосередньо органів державного управління [7, с. 134]. 

При побудові управлінської інформаційної системи „Укртелеком‖ 

важливим є питання про джерела інформації. Законом передбачено або 

встановлено носії інформації: документи та інші носії, які є матеріальними 

об'єктами, що зберігають інформацію, а також повідомлення засобів 

масової інформації, публічні виступи. Документ — це встановлена 

законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і 

поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-

, фотоплівці або на іншому носієві. Первинний документ — це документ, 

що містить у собі вихідну інформацію. Вторинний документ — це 

документ, що є результатом аналітико-синтетичної та іншої переробки 

одного чи кількох документів. 

Державним службовцям, тобто адміністративно-управлінському 

персоналу, потрібна різна за змістом і формою інформація, якій 

притаманні такі складові: поточна та ретроспективна інформація; 

вузькотематична та широкотематична інформація; галузева 

(спеціалізована) та міжгалузева (неспеціалізована, суміжна) інформація; 

фактографічна та концептуальна інформація [8, с. 147]. 

Чим вищий статус державного службовця, тим сильніше 

виявляються специфічні особливості його інформаційних потреб. Можна 
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виділити 3 категорії державних службовців, 

1. Відповідальні за стратегічні рішення (керівники органів державної 

влади). 

2. Відповідальні за прийняття тактичних рішень (керівники 

управлінь, відділів). 

3. Відповідальні за прийняття оперативних рішень (керівники 

низових ланок). 

Залежно від методів вивчення інформаційних потреб спеціалістів 

(державних службовців) можна вести мову про дві групи методів 

виявлення інформації: засновані на аналізі проблемних ситуацій; засновані 

на аналізі функціонально-посадових обов'язків державних службовців. 

Нині є два підходи до обробки інформації: кількісна обробка; якісний 

аналіз. 

У свою чергу кількісна обробка поділяється на первинну та вторинну 

обробку. Первинна обробка інформації базується на обробці первинної 

інформації, що отримується безпосередньо від різних джерел інформації 

(наприклад, населення, підприємств, тощо). Роботу з отримання первинної 

інформації називають польовими дослідженнями. Вторинна обробка 

базується на даних, отриманих у результаті первинної обробки, і має назву 

кабінетних досліджень. 

Якісний аналіз базується на результатах кількісної обробки 

інформації та виконується спеціалістами — державними службовцями 

(адміністративними менеджерами, економістами, юристами та ін.). Але є 

деякі загальні прийоми, які можна порекомендувати, наприклад логічний 

аналіз, ділові ігри, розгляд конкретних ситуацій, проведення семінарів, 

нарад, конференцій, мозковий штурм та ін. 

Процес управління вимагає ефективного обміну інформацією між 

працівниками і менеджерами для досягнення мети „Укртелеком‖. Такий 

обмін інформацією між людьми у процесі управління здобув назву 

комунікації.  
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Якісний обмін інформацією — невід'ємна частина всіх основних 

видів управлінської діяльності. Зважаючи на це, здійснення комунікації 

називають сполучним процесом. У ході обміну сторони відіграють активну 

роль: одна — пропонує інформацію, інша — її сприймає. В органах 

державної влади та місцевого самоврядування сполучні процеси особливо 

важливі, тому що для здійснення основних функцій та формування цілей 

державного органу, а також для забезпечення процесу їх досягнення 

необхідні ефективні комунікації. Згідно з різними дослідженнями у 

більшості людей процеси комунікації займають до 70% часу, а державний 

службовець витрачає на комунікації від 50 до 90% усього робочого часу. 

Комунікації „Укртелеком‖ здійснюються між установою і зовнішнім 

середовищем,  між рівнями і підрозділами всередині організації 

(вертикальні висхідні та низхідні, горизонтальні), між керівником і 

робочою групою, між окремими державними службовцями всередині 

робочої групи. 

Комунікації можуть бути формальними та неформальними. 

Комунікації — це процес обміну інформацією, де обидві сторони 

відіграють активну роль. У процесі обміну інформацією розрізняють 

чотири елементи: відправник — особа, що генерує ідеї або збирає їх; 

відомості, тобто інформація, закодована за допомогою символів; канал — 

засіб переказу інформації; отримувач, тобто особа, якій ця інформація 

призначена і яка інтерпретує її. 

Під час обміну інформацією відправник та отримувач проходять 

кілька взаємопов'язаних етапів, що утворюють процес обміну 

інформацією, або комунікаційний процес. 

Перший етап обміну інформацією починається з формулювання ідеї 

або відбору інформації з урахуванням конкретної ситуації і мети. Потім 

ідея трансформується в слова або в іншу форму, придатну для обміну 

інформацією. Ефективний обмін інформацією передбачає врахування 

низки чинників, які безпосередньо її стосуються [3, с. 178]. 
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Другим етапом комунікаційного процесу є кодування і вибір каналу 

для передачі інформації. Вибір засобів повідомлення не обов'язково 

обмежувати одним каналом, часто є сенс поєднувати застосування двох чи 

більше засобів комунікації. Наприклад, одночасне використання засобів 

обміну усною та письмовою інформацією ефективніше, ніж самий тільки 

письмовий обмін. 

Третій етап передачі інформації передбачає доведення ідеї у вигляді 

необхідної інформації і за певним каналом до її споживача. 

Кінцевим етапом комунікаційного процесу є розшифрування 

інформації (розкодування). Воно полягає у трансформації вольового 

рішення в повідомлення, яке має отримати одержувач. Необхідною 

умовою ефективного обміну інформацією є його двосторонній характер 

(зворотний зв'язок). 

Зворотний зв'язок — це реакція одержувача, яка показує, чи зрозумів 

він отриману інформацію. Така реакція допомагає запобігти можливим 

перекрученням змісту інформації. Незадовільний зворотний зв'язок 

перешкоджає ефективному інформаційному обміну. 

До найпоширеніших перешкод в обміні інформацією належать такі: 

недостатня фільтрація інформації, що надходить до керівника; 

перевантаження інформаційної мережі; нераціональна структура установи. 

Для підвищення якості управління необхідно постійно удосконалювати 

міжособисті комунікації, підвищувати рівень спілкування та управління 

установою. 

2.3. Автоматизовані системи управління діяльністю підприємства 

Сучасний етап використання засобів обчислювальної техніки в 

управлінні економікою характеризується переходом від централізованої до 

розподільної (персональної) обробки даних завдяки масовому 

використанню персональних електронних обчислювальних машин, або 

персональних комп'ютерів, і побудованих на їх основі обчислювальних 
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мереж і систем. Особливістю персональних комп'ютерів є їх доступність 

широкому загалу користувачів, універсальність використання при 

виконанні різних функцій управління, автономна експлуатація. Організація 

роботи з персональними комп'ютерами зорієнтована на можливості й 

навички конкретного користувача при виконанні робіт безпосередньо на 

його робочому місці, на «дружнє» до користувача програмне забезпечення, 

котрий не володіє знаннями з програмування. 

Багатофункціональне застосування персональних комп'ютерів 

забезпечується численними прикладними програмами та інтегрованими 

пакетами, які дають змогу задовольняти різні потреби користувачів: 

виконувати розрахунки в інтерактивному (діалоговому) та запитувальному 

режимах, обробляти тексти, вести екранний діалог, виконувати табличні 

обчислення, працювати з файлами і базами даних під керуванням СУБД, 

виконувати роботу в локальних мережах персональних комп'ютерів і 

електронних обчислювальних машин і т. ін. 

Найпоширенішим є індивідуальне використання персональних 

комп'ютерів на робочих місцях користувачів для розв'язування локальних 

задач (у канцелярії, бухгалтерії, відділі збуту тощо), яке дає змогу 

реалізувати персональну технологію обробки даних. Водночас керування 

виробничо-господарською діяльністю відбувається у процесі оперативної 

взаємодії різних служб і спеціалістів об'єкта керування. Наприклад, 

спільне використання засобів пам'яті, підімкнення кількох електронних 

обчислювальних машин до загального центру, що реалізує функції 

колективної бази даних. Використання спільної бази даних виключає 

дублювання, забезпечує оперативну вибірку інформації і поєднує переваги 

індивідуальної роботи на персональних комп'ютерах з ефективним 

залученням великих баз даних. Дедалі ширше впроваджується так звана 

клієнт-серверна архітектура побудови інформаційних систем, яка прийшла 

на зміну технології «файл-сервер», що була притаманна більш раннім 

інформаційним системам [50, c. 56]. 
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Файл-серверна технологія обробки інформації — це технологія, 

згідно з якою база даних зберігається на спеціально виділеному для цих 

цілей комп'ютері, який називається сервером, уся обробка даних також 

виконується на сервері, а комп'ютер користувача, який називається 

робочою станцією, застосовується як інтерфейсний засіб. 

Більш прогресивною є технологія «клієнт—сервер». За цією 

технологією на сервері зберігається база даних, а всі прикладні 

функціональні задачі розв'язуються на робочій станції. Нині відомі й 

використовуються в інформаційних системах дві архітектури технології 

«клієнт—сервер»: дворівнева та трирівнева. Більш поширеною є 

дворівнева архітектура, згідно з якою вся обробка інформації виконується 

на робочій станції, а сервер використовується лише для зберігання та 

пошуку даних. Але така технологія з огляду на складну логіку прикладних 

програм висуває доволі високі вимоги до комп'ютерів клієнтського 

робочого місця. Щоб реалізувати складну прикладну логіку для робочих 

станцій, необхідно мати в розпорядженні вельми потужні машини. Таку 

ситуацію образно ототожнюють із появою «товстого» клієнта. Усунення 

цього недоліку досягається трирівневою архітектурою, коли 

виокремлюється проміжний між сервером та клієнтом рівень, на якому 

реалізується вся прикладна логіка. Цей рівень називають сервером 

прикладних програм. Отже, щодо архітектури така технологія складається 

із сервера бази даних, сервера прикладних програм і робочої станції. 

Завдяки цьому усуваються елементи дублювання, пов'язані з реалізацією 

аналогічної логіки на різних робочих станціях, а також проблема 

«товстого» клієнта. 

Зауважимо, що в разі трирівневої архітектури комп'ютер користувача 

застосовується як інтерфейсний засіб. 

Широкі можливості сучасних персональних комп'ютерів створили 

передумови для організації автоматизованих робочих місць працівників 

апарату управління. Автоматизовані робочі місця — це професійно-
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орієнтований комплекс технічних, інформаційних і програмних засобів, 

призначених для автоматизації функцій спеціаліста, що виконуються на 

його робочому місці. Основне призначення автоматизованих робочих 

місць — забезпечити управлінський персонал новими засобами техніки й 

технології управління. Насамперед йдеться про автоматизоване діалогове 

виконання основних функцій управління господарською діяльністю, 

діалогову інформаційну взаємодію користувачів і оперативний доступ до 

даних, нагромаджуваних у центральній базі даних автоматизованих систем 

управління або в розподільній базі даних мережі автоматизованих робочих 

місць [27, c. 56]. 

Організація автоматизованих робочих місць змінює техніку та 

методологію виконання функцій управління. Виникли нові технічні 

операції, такі як ввід даних з клавіатури дисплея, робота з екраном 

відеотермінала як з документом, ведення екранного діалогу, використання 

нових форм подання даних — електронних картотек і таблиць, графіків і 

діаграм, багатовіконне подання даних. Засоби автоматизованих робочих 

місць дають змогу автоматизувати розв'язування економічних задач, що 

формалізуються, і забезпечувати інформаційну підтримку 

важкоформалізовуваних економічних задач, результати яких 

застосовуються для прийняття рішень. З урахуванням професійних знань і 

практичних навичок користувач може вибирати методику розв'язування 

задач, маніпулювати даними для обчислень, аналізувати їх результати, 

здобуті за допомогою персональних комп‘ютерів, і приймати відповідне 

конкретній ситуації рішення. 

Сучасному етапу використання засобів обчислювальної техніки 

притаманна така особливість: взаємодія людини і електронних 

обчислювальних машин дає змогу створити нову інформаційну технологію 

управління, для якої характерна людино-машинна процедура прийняття 

рішень. При цьому змінюються методи професійної діяльності спеціаліс-

тів, соціально-психологічні навантаження, ритм праці і в перспективі 
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створюються умови для зміни структури економічних служб та переходу 

до цільового принципу управління. 

Еволюція засобів обчислювальної техніки, застосовуваних в 

управлінні економікою, спрямована на створення систем, які реалізують 

елементи штучного інтелекту (зокрема, користувацький інтерфейс 

звичною для людини мовою), а також бази знань і правил здобуття 

вторинних знань. 

Одним із структурних підрозділів підприємства є бухгалтерія, до 

основних задач бухгалтерії відносяться забезпечення організації 

бухгалтерського та статистичного обліку, на базі якого організує і 

проводить роботу по зміцненню фінансового стану і рентабельності 

товариства [29, c. 23]. 

Бухгалтерія здійснює контроль за раціональним та економічним 

використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, здійснює 

контроль за збереженням колективної власності, своєчасне відшкодування 

матеріальних збитків, проводить профілактичну роботу, спрямовану на 

попередження незаконного використання грошових та матеріальних 

цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства. 

Для удосконалення управління  ―Укртелеком‖ необхідно 

використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби 

побудови різноманітних інформаційних систем. І, перш за все, необхідно 

провести корінну реконструкцію його технічної та інформаційної бази на 

основі впровадження автоматизованої системи обліку, в склад якої 

входили б автоматизовані робочі місця бухгалтера (АРМБ). 

В зв‘язку з новими умовами в управлінні змінюється роль 

бухгалтерського обліку, а також вагомим коректуванням підлягають 

методологічні і методичні аспекти його організації. 

При автоматизації обліку підприємств слід чітко розрізняти 

інформаційні комп'ютерні системи, призначені для автоматизації ведення 

бухгалтерського обліку на торговельних підприємствах і системи, які 
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призначені для виконання облікових робіт, пов'язаних з оперативним 

обліком придбання, зберігання і продажу товарів. 

Комплексна автоматизація передбачає не просто обладнання 

торгового залу електронними контрольно-касовими апаратами з системою 

штрихового кодування і об'єднання їх в мережу з персональними 

комп'ютерами, на яких виконуються облікові програми. Кінцевою метою 

комплексної автоматизації є створення інформаційної бази для прийняття 

управлінських рішень, вибору стратегії на основі аналізу господарської 

діяльності за різними показниками і досягнення конкурентоспроможності 

підприємства. 

В автоматизовану систему оперативного обліку операцій  

―Укртелеком‖ входять: 

- центральний комп'ютер (сервер), в базі даних якого накопичується 

вся поточна інформація про рух товарів на підприємстві; 

- автоматизовані робочі місця директора, товарознавця та інших 

працівників, які дозволяють як накопичувати, так і отримувати необхідну 

інформацію про стан підприємства за допомогою персональних 

комп'ютерів та терміналів. 

Сучасні програмні продукти для автоматизації обліку діяльності 

надають наступні основні можливості. 

Контроль рентабельності. Тільки чіткий контроль рентабельності 

торгової точки і підприємства в цілому дозволить вчасно прийняти 

рішення і не допустити роботи із збитками [30, c. 45]. 

Контроль взаєморозрахунків. Програми обліковують 

взаєморозрахунки підприємства з партнерами. 

Аналіз діяльності. Дозволяє визначити, які послуги краще 

продаються, які найбільше дохідні. 

Крім того, автоматизована система дозволяє значно поліпшити 

контроль за персоналом.  

Методичні аспекти автоматизованого обліку, аналізу і контролю 
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повинні торкатися наступних питань: 

автоматизоване формування управлінських рішень; 

автоматизоване формування первинної облікової інформації на 

папері і на машинному носії; 

автоматизоване ведення аналітичного і синтетичного обліку, 

складання періодичної та річної звітності; 

автоматизація інформаційно-довідкового забезпечення і контрольно-

аналітичних функцій бухгалтерського апарату; 

автоматизовану передачу вихідної інформації системи 

автоматизованого бухгалтерського обліку, що відображає фінансові 

результати господарської діяльності підприємства, з метою її 

використання в управлінні. 

Початку розв‘язання задач з руху товарів за допомогою ПЕОМ 

передує складна підготовча робота з постановки задач, їх алгоритмізації, 

вибору пакету програм, а також складанні програм розв‘язання задач на 

ПЕОМ. При використанні в обліку ПЕОМ необхідно керуватися такими 

ознаками доцільності розв‘язання задач на ПЕОМ як: 

наявність багаторазового повторення одноманітних обчислень; 

дискретність розв‘язання задачі, яка полягає в тому, що весь процес 

рішення складається з окремих етапів, на кожному з яких отримують 

систему нових величин, виходячи з даних, отриманих на попередніх 

етапах; 

детермінованість, яка полягає в тому, що система величин, отримана 

на певному етапі розв‘язання, рівнозначна визначеній тій системі величин, 

яка була отримана на попередньому етапі; 

результативність, яка полягає в тому, що завершені обчислення 

дають правильну відповідь задачі; 

масовість, яка полягає в тому, що кожний алгоритм 

використовується для розв‘язання не однієї задачі, а визначеного класу 

аналітичних задач. Конкретні задачі цього класу відрізняються між собою 
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тільки системою поточних даних. 

АРМ спеціаліста дозволяє реалізувати задачі бухгалтерського обліку 

і контролю в регламентному і діалоговому режимах. За допомогою ПЕОМ 

можна здійснювати децентралізовану обробку даних на АРМ бухгалтера – 

спеціаліста по різних ланках обліку (функціях управління) і в реальному 

часі передавати отримані результати на ЕОМ вищого рівня з метою 

складання зведених регістрів бухобліку, звітності, здійсненні аналізу, 

контролю господарської діяльності і формування управлінських рішень. 

Такий підхід сприяє скороченню термінів обробки обліково-аналітичної 

інформації, підвищенню її оперативності, якості, вірогідності і прийняттю 

управлінських рішень. 

Весь процес обліку фінансових результатів та бухгалтерського 

обліку в цілому на ―Укртелеком‖ можна представити наступним чином 

(рис. 2.2). 

―Укртелеком‖ використовує для ведення бухгалтерського обліку 

саме таку форму бухгалтерського обліку за допомогою комплексної 

бухгалтерської програмної системи ―1С: Бухгалтерія‖. 

Для прикладу наведемо схему роботи бухгалтера  ―Укртелеком‖ за 

допомогою програмного пакету ―1С: Бухгалтерія‖. 
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Рис. 2.2 Схема бухгалтерського обліку за допомогою програмної 

системи “1С: Бухгалтерія” на підприємстві  “Укртелеком” 

 

 Процес автоматизації обліку фінансових результатів передбачає три 

етапи обробки інформації. На першому здійснюється вибір з бази даних 

(БД) інформації в залежності від показників, які обліковуються (витрати за 

елементами, доходи за місцями виникнення тощо), і формується в пам‘яті 

ЕОМ робочий аналітичний масив. На другому інформація кожного 

робочого масиву перетворюється в синтетичні дані згідно з алгоритмом їх 

обробки (всі операції відображуються на рахунках). На третьому 

здійснюється формування вихідних документів (машинограм, відеограм) у 

вигляді зведених відомостей, Головної книги, які використовуються 

обліковими службами підприємства для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень і складання бухгалтерської звітності. 

Постановка задач з обліку фінансових результатів, які розв‘язуються 

за допомогою ПЕОМ, передбачає їх описання, тобто визначення складу 

машинограм, функціонального призначення, користувача обліковою 

інформацією, а також періоду, за який здійснюється розробка машинограм 

(за добу, декаду, місяць, рік). 

Перелік машинограм (відеограм) при постановці задач з обліку 

фінансового результату, що складаються в  ―Укртелеком‖, представлені в 

Первинний документ База даних 

Нормативно-довідникова 

інформація 

Обробка і розрахунок 

даних  

Дані для складання  

звітності 

Реєстрація змінних 

облікових даних 

База даних вхідної 

інформації 
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таблиці 2.5.  

Таблиця 2.5 

Перелік машинограм для задачі з обліку фінансових результатів 

Іденти 

фікатор 

Задача Ідентифі 

катор 

машино-

грами  

Машинограма Виконавець Період, за який 

складається 

машинограма  

ОФР 01 Облік 

фінансових 

результатів 

підприємства 

ОФР 01 01 Лист Журналу проводок по 

рахунку 70 ―Доходи від 

реалізації‖ 

Головний 

бухгалтер 

Після 

здійснення 

кожної 

операції  

ОФР 01 02 Лист Журналу проводок по 

рахунку 79 ―Фінансові 

результати‖ 

Головний 

бухгалтер 

Місяць 

ОФР 01 03 Головна книга Головний 

бухгалтер 

місяць 

 

Машинограми складаються на основі поточних даних. Для розробки 

машинограм з обліку фінансових результатів підприємства вхідна 

інформація формується за допомогою вводу даних з клавіатури ПЕОМ. 

Для того, щоб здійснити автоматизоване складання машинограми за 

деякими показниками, необхідно з інформаційних файлів – первинних 

документів вибрати потрібну інформацію, за якою, після створення 

масиву, на основі відповідного алгоритму розробляється відповідна 

машинограма. 

 Машинограма повинна мати шапку, в якій зазначається назва 

підприємства, ідентифікатор, назва машинограми і за який період вона 

складається. В змісті машинограми друкується назва показників, їх 

цифрове значення і кореспонденція рахунків. 

Після завершення складання усіх машинограм здійснюється 

узагальнення результатів обліку в звітності і розробляються заходи, які 

спрямовані на поліпшення результатів господарської діяльності 

підприємства, зокрема на збільшення прибутку, а також обґрунтування 

оптимальних управлінських рішень. 

В даній роботі аналіз фінансових результатів діяльності  

―Укртелеком‖ було проведено з використанням програми Microsoft 
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EXСEL. При цьому інформаційною базою для аналітичних розрахунків 

були використані дані файлів бухгалтерського обліку фінансових 

результатів базового підприємства. На їх підставі були створені необхідні 

аналітичні таблиці, розрахункові зони яких було заповнено за допомогою 

стандартних розрахункових функцій програми Microsoft EXСEL.  

Розробка машинограм здійснюється за допомогою персонального 

комп‘ютера з використанням пакета електронних таблиць Microsoft 

EXСEL. 

Машинограми складаються на основі фактичних і базисних даних. 

Для розробки машинограм з аналізу фінансових результатів підприємства 

вхідна інформація формується за допомогою вводу даних з клавіатури 

ПЕОМ. Для того, щоб здійснити автоматизоване складання машинограми 

за деякими показниками, необхідно з інформаційних файлів вибрати 

базисну і фактичну інформацію, за якою, після створення масиву, на основі 

відповідного алгоритму розробляється відповідна машинограма. 

Форма, зміст машинограми залежать від мети аналізованого 

показника. Машинограма повинна мати шапку, в якій зазначається 

показники, аналізуємі періоди, необхідні розрахункові показники 

(абсолютні та відносні відхилення, вплив факторів на результативний 

показник тощо).  

Після завершення складання усіх машинограм здійснюється 

узагальнення результатів аналізу і розробляються заходи щодо 

покращення фінансового становища підприємства, більш ефективного 

використання ресурсів, а також знаходження внутрішніх резервів 

зростання фінансових результатів господарської діяльності підприємства, 

зокрема прибутку.  

Крім розрахункових методів дослідження, які узагальнюються в 

табличній формі, у роботі були використані графічні методи, які 

ілюструють та доповнюють традиційні табличні форми відображення 

інформації. Це пояснюється тим, що саме графічні зображення дають 
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змогу компактно сконцентрувати досліджувану інформацію і наочно дати 

загальну оцінку ступеня та напрямку зміни в об‘єкті дослідження 

(прибутку підприємства), виявити та оцінити залежності між показниками, 

тенденції та закономірності їх розвитку тощо. Застосування ПЕОМ дає 

змогу використовувати різноманітні види графічних зображень для 

відображення інформації, яку аналізують: лінійні графіки; секторна 

(кругова) діаграма; стовпчикова діаграма (проста, структурна); графіки 

XY-залежності. 

Графічні зображення будуються за допомогою функцій ―Мастера 

діаграм‖. Опишемо на прикладі однієї з діаграм стандартний процес її 

створення. Спочатку обираємо таблицю, дані якої ми будемо 

використовувати для побудови нашої діаграми. Виділяємо числові 

показники, на базі яких буде побудована діаграма, а потім натискаємо 

кнопку майстра діаграм. Побудова діаграми складається із 4 кроків, які 

послідовно у вигляді піктограм висвічуються на екрані. 

1 крок: вибір типу діаграми. З наведеного меню вибираємо 

необхідну діаграму. Потім з шести її типів вибираємо тип, потрібний нам. 

За допомогою кнопки ―Далі‖ переходимо до наступного кроку. 

2 крок: вхідні дані. За допомогою другого кроку ми вказуємо 

діапазон даних, які будуть відображені на діаграмі. 

3 крок: параметри діаграми. Ми набираємо назву діаграми, за 

необхідністю заповнюємо легенду - підписи даних, які нам потрібні. За 

допомогою кнопки ―Далі‖ переходимо до наступного кроку. 

4 крок: розміщення діаграми. Тут ми обираємо лист, на якому буде 

розміщена дана діаграма. Після цього натискаємо кнопку ―Готово‖ і на 

монітор виводиться побудована нами діаграма. За допомогою функції 

―Зберегти‖ ми записуємо створену нами діаграму, а потім за потребою 

виводимо її на друкування. 
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Таблиця 2.6  

Перелік машинограм для задач з аналізу фінансових результатів  

―Укртелеком‖ 

Іденти 

фікатор 

Задача Ідентифі 

катор 

машино-

грами  

Машинограма 

(відеограма) 

Користу-

вачі 

Період, за який 

складається 

машинограма  

АФР 01 Аналіз 

фінансових 

результатів 

підприємства 

АПП 01 01 Аналіз формування 

фінансових 

результатів 

підприємства 

Дирекція, 

бухгалтер 

На запитання, 

місяць, квартал, 

рік 

АПП 01 02 Оцінка складових 

частин балансового 

прибутку 

Дирекція, 

бухгалтер 

На запитання, 

місяць, 

квартал,рік 

АПП 01 03 Оцінка впливу 

факторів на прибуток 

від реалізації 

Дирекція, 

бухгалтер 

На запитання, 

місяць, 

квартал,рік 

АПП 01 04 Оцінка 

рентабельності 

господарської 

діяльності 

Дирекція, 

бухгалтер 

На запитання, 

місяць, квартал, 

рік 

 

Таким чином, ми побачили, що за допомогою сучасного 

програмного забезпечення як облікові, так і аналітичні функції можуть 

бути повністю автоматизовані і їх результати можуть представлятися в 

будь-якому зручному для користувачів вигляді – як на машинних, так і на 

паперових носіях. 

2.4. Світові тенденції розвитку систем підтримки прийняття 

управлінських рішень  

Інформаційні системи, призначені для розв'язання задач управління 

виробництвом та іншими сферами бізнесу, пройшли три стадії свого 

розвитку. Кожну з них характеризували відповідна структура побудови 1С, 

а також особливості її окремих елементів. В 1С першого покоління (в 

США — системи оброблення даних, в Україні — "АСУ позадачний 

підхід") для кожної задачі готували окремо дані у вигляді файлових 

структур, створювали свою (власну) модель. У таких системах відсутня 

була об'єднана спільною ідеологією БД для підприємства, офісу, установи. 
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Щонайбільше інформаційне забезпечення окремих задач було позадачною 

БД. 

Інформаційні системи перших двох поколінь здійснювали, як 

правило, розрахункові, облікові функції, передачу повідомлень, 

найпростіше оброблення даних. Зростання продуктивності підприємства 

досягалося завдяки перебуванню в полі зору системи менеджменту великої 

кількості партнерів, клієнтів, процесів виробництва, товарів, одиниць 

зберігання та обліку. 

Зростання можливостей комп'ютерів, засобів телекомунікацій, 

введення-виведення і зберігання даних зумовило зростання обсягів 

інформації, яка стала доступною в системі управління підприємствами. У 

той же час традиційні схеми прямого використання даних у процесах 

управління все виразніше демонстрували свою недосконалість. Це 

виявляється в таких аспектах: 

— традиційні засоби перероблення інформації стають непридатними 

при аналізі великих обсягів даних.  У зв'язку з цим підприємству 

неочевидна доцільність накопичення величезних обсягів даних, пов'язаних 

з його роботою; 

—  процедури використання даних не передбачають урахування 

нетипових випадків, орієнтації на такі стратегічні категорії, як доцільність, 

результативність, адекватність рішень, нестандартних ситуацій; 

—  існуючі засоби ділової графіки в ЕТ неспроможні безпосередньо 

перетворювати і доводити до ОПР підтримувані сучасними апаратними 

засобами обсяги даних. 

Отже, проблема використання комп'ютерних технологій в управлінні 

підприємствами й організаціями полягає у переведенні IT з кількісного 

оброблення в зону змістових аспектів управління. Новий напрям у 

використанні IT ґрунтується на синтетичному, змістовому аспекті 

використання комп'ютерів, втілюючись у СППР. 

Необхідність прийняття управлінських рішень постає у зв'язку з 
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виникненням проблемних ситуацій перед ОПР. Нею може бути окремий 

менеджер або колективний орган (рада директорів компанії), яких не 

влаштовує існуючий стан справ і які мають наміри та повноваження його 

змінити. 

Виникнення проблемної ситуації може бути пов'язане з двома 

різними фазами управління підприємством. У першому випадку стан 

підприємства віддаляється від наміченого (запланованого), що може 

завадити досягненню остаточної мети. У другому проблемна ситуація 

постає у зв'язку з майбутнім станом підприємства, який забезпечує мету, 

задану ОПР, а також сукупність проміжних станів, що формують найбільш 

ефективну траєкторію руху до остаточного стану. 

Термін "прийняття рішення" увійшов до вжитку в 30-ті роки XX ст. 

А розвиток елементів теорії прийняття рішень (ТПР) в економічних 

системах почався лише в 50-ті роки. Тодішні дослідження були пов'язані з 

двома принципово відмінними напрямами у розвитку ТПР. У межах 

першого існували дві гілки — нормативна та дескриптивна ТПР. Перша є 

математичною ТПР, яка має витоки в дослідженні операцій. Це, по суті, 

нормативна теорія, що ґрунтується на такому припущенні: для проблемної 

ситуації може бути побудована замкнена математична модель. 

Експеримент з формальною моделлю дає змогу здійснити вибір найкращої 

альтернативи на основі критеріальної мови вибору. Побудова формальних 

моделей пов'язана з використанням статистичного апарату прийняття 

рішень, методів оптимального програмування, теорії ігор. Другий напрям 

("школа прийняття рішень") є результатом застосування категорій 

прийняття рішень у менеджменті, поєднує елементи теорії організації, 

економіки, соціології, моделювання організаційних процесів. 

Нормативна ТПР розвивалась як математична теорія оптимальних 

рішень. Стрижнем її стали теорія оптимального управління системами та 

дослідження операцій. Нормативна ТПР ґрунтується на таких засадах: 

1.   Можуть бути побудовані моделі мети і критерію (критерій 
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оцінює ступінь відповідності вибраної альтернативи поставленій меті). 

2.   Може бути побудована замкнена математична модель, що 

генерує множину допустимих альтернатив і дає змогу виділити з цієї 

множини кожну альтернативу. 

Теорія прийняття рішень формує певні принципи, які сприяють 

вирішенню специфічних проблем прийняття рішень, найпомітнішими 

серед яких є: 

—  наявність різних підходів до підбору допустимих стратегій; 

—  формальний опис переваг ОПР; 

—  вибір принципів компромісу за наявності суперечних інтересів 

ОПР; 

—  визначення способів раціональної поведінки ОПР в умовах 

різних невизначеностей; 

—  вибір раціональних способів використання ресурсів на основі 

сформованих критеріїв ефективності. 

На відміну від нормативної ТПР дескриптивний напрям, який дістав 

назву поведінської ТПР, ґрунтується на з'ясуванні того, як ОПР здійснює 

процес прийняття рішень і чому саме так, а не інакше. В основі 

поведінської ТПР — експериментальна психологія та відповідні розділи 

інших наук, що вивчають когнітивні процеси (переживання суперечностей 

пізнання) людини. У межах цієї ТПР можна було знайти відповідь на 

питання "Як приймається рішення". Одночасно залишалось відкритим 

питання "Яким має бути рішення". 

У процесі реального використання моделей і методів нормативної 

ТПР проявилась їх низька адекватність реальним процесам, а відповідно і 

віддаленість від реальних потреб вироблених рішень. Це спричинило 

посилення уваги до підвищення рівня системності математичних моделей. 

Досягти цього вдалося завдяки уведенню в модель слабкоформалізованих і 

неформалізованих аспектів проблемних ситуацій, до яких належать: 

1.  Побудова і використання багатокритеріальних моделей вибору. 
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2.  Введення нечітких описів на основі нечітких множин. 

3.  Введення лінгвістичних змінних для критеріїв та відношень. 

4. Здобуття рішень на моделях із залученням експертних методів, які 

враховують досвід фахівців та менеджерів економічної системи. 

Теорія штучного інтелекту розвивала підхід до моделювання ПС, що 

ґрунтувалася на концепції знання і не потребувала побудови кількісних 

залежностей для досягнення мети від вибраних альтернатив та умов 

функціонування системи. Результати, одержані поведінською ТПР і 

теорією штучного інтелекту, дали змогу створити новий клас систем — 

EC. Вони дають змогу акумулювати досвід фахівців у даній ПС. Практика 

показала, що-EC є ефективними тільки стосовно проблем, які містять 

обмежену множину каузальних зв'язків на елементах системи або процесу, 

та позбавлені значного обсягу фактографічної інформації про елементи 

економічної системи, процесу. 

Самостійним результатом від взаємодії нормативного і 

дескриптивного підходів до прийняття рішень стали моделі прийняття 

рішень на основі функцій корисності. Основний висновок підходу до 

прийняття рішення з використанням цих функцій полягає в тому, що 

бінарному відношенню переваг R, яке має ОПР на множині альтернатив X, 

ставиться у відповідність монотонна функція корисності U(X), тобто для 

двох альтернатив х1 та х2 з того, що R(xl,x2) Ю xl>x2, маємо U(xl) > U(x2). 

Підхід на основі функцій корисності не набув великого поширення через 

громіздкість і трудомісткість побудови функцій корисності ОПР. 

Самостійним напрямом у загальній ТПР є методи прикладного 

системного аналізу для прийняття рішень у слабкоформалізованих 

ситуаціях. Відповідно до нього прийняття рішення щодо складної 

проблеми розглядається у вигляді процесу, кожний етап якого пов'язаний 

або з побудовою формальних моделей, або з відображенням поведінських 

аспектів ОПР і формальних моделей. Проблеми, на вирішення яких 

орієнтований системний аналіз, характеризуються високим рівнем 
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невизначеності цілей, умов, обмежень та інших факторів проблемної 

системи і зовнішнього щодо неї середовища. Системний аналіз тісно 

переплітається з поведінською ТПР, оскільки багато аспектів системного 

аналізу ґрунтується на ідеях поведінської ТПР в умовах невизначеностей. 

За останні роки склалась тенденція до об'єднання усього кращого, 

що втілює в собі кожний з напрямів ТПР. Необхідність цього зумовлена 

обмеженістю вихідних передумов кожного з них. 

Управлінські рішення та способи їх підтримки: 

Адже формалізовані ТПР не враховують людську поведінку, 

соціальну зумовленість функціонування ОПР, явища, які не підлягають 

формалізації, фактори проблемної ситуації, що не вимірюються 

кількісними шкалами. Крім того, школа ТПР не озброювала ОПР 

інструментом аналізу складних взаємозв'язків багатьох вимірних 

альтернатив й обмежень. 

Усвідомлення недоліків різних напрямів розвитку ТПР спричинило 

вдосконалення кожного з них з орієнтацією на HIT. Це забезпечило таке 

оброблення інформації про проблемну ситуацію у процесі діалогової 

взаємодії ОПР та ЕОМ, за якого об'єктивування і візуалізація розумових 

процесів ОПР, конструювання моделі й оцінювання її адекватності 

здійснює сама ОПР. Унаслідок цього постали можливості побудови нового 

класу систем — СППР. 

Система підтримки прийняття рішень — комплекс програмних 

засобів, що включає бібліотеку різних алгоритмів підтримки рішень, базу 

моделей, БД, допоміжні та керуючу програми. Керуюча програма 

організовує на ПЕОМ процес прийняття рішень з урахуванням специфіки 

проблеми. СППР використовується для підтримки різних видів діяльності 

у процесі прийняття рішень: 

— визначення спеціальних завдань; 

— вибору загальної стратегії дій; 

— оцінювання результатів; 
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— ініціювання змін. 

Побудова СППР повинна ґрунтуватися на ефективній взаємодії 

моделей і методів HIT, нормативної і дескриптивної ТПР.  

Рішення як вид діяльності ОПР — це акт вольової дії, що передбачає 

інтелектуальні процеси: усвідомлення мети і засобів дії, розумового 

моделювання дії, обґрунтованого вибору найоптимальнішого варіанта дій. 

Таке розуміння рішення дає змогу уявити його з різних точок зору. В 

широкому розумінні рішення розглядається як процес вибору однієї (у 

певному розумінні найкращої) альтернативи дій або допустимої їх 

підмножини з множини можливих альтернатив. У вузькому розумінні 

рішення можна трактувати як результат конкретного вибору альтернативи 

дій. 

Отже, процес прийняття рішення ініціюється внаслідок взаємодії 

ОПР та проблеми. Модель ОПР охоплює як змістову систему і проблему, 

що її породжує, так і власні знання, а також спосіб мислення у процесі 

прийняття рішення. Щодо складної організаційно-економічної або 

виробничої системи модель має включати власно елементи й елементи, 

пов'язані з проблемою моделі зовнішнього середовища. 

У процесі вирішення проблеми ОПР суттєвими є: змінні, якими 

керують і за допомогою яких ОПР може переводити систему із стану в 

стан; сучасний і бажаний стани системи; обмеження можливих дій ОПР; 

причинно-на-слідкові фактори зовнішнього середовища. Внутрішній 

"проблемний світ" ОПР має відображати: цілі ОПР; систему цінностей, що 

постає як відношення переваги на множинах альтернатив вибору, а також 

самі альтернативи (стратегії) ОПР.  

Згідно статутних документів метою діяльності дирекції ВАТ 

―Укртелеком‖ є здійснення виробничої, комерційної, господарської, 

фінансової та інших видів діяльності для задоволення суспільних потреб в 

послугах електрозв‘язку та отримання прибутку з дотриманням вимог 

чинного законодавства. Донедавна підприємство ―Укртелеком‖ було 
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державним. 

Різниця в структурі доходів і прибутків по підгалузях зв'язку за 2015 

та 2017 роки пояснюється зміною формування доходів та витрат в 

галузевому аналізі за 2017 рік. Але не зважаючи не це, чітко 

просліджуються три збиткових підгалузі: телеграфний зв'язок, сільський 

телефонний зв'язок та проводове мовлення. На нашу думку в майбутньому 

процес скорочення попиту на ці послуги буде продовжуватися, оскільки 

сучасні засоби передавання інформації будуть поступово витісняти з ринку 

застарілі технології. 

―Укртелеком‖, яке забезпечує швидке обслуговування покупців на 

високому рівні, набуває постійних клієнтів. Тому програмна система 

повинна дозволяти швидко відповісти на будь-яке питання, що виникає 

при просуванні послуг та сервісі, вказати всі необхідні знижки та націнки, 

зареєструвати оплату тощо. 
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3 РОЗДІЛ. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

3.1. Використання ресурсів необхідних для реалізації стратегічних 

рішень  

Функція реалізації стратегії на підприємстві має складатися з 

з'ясування мір, необхідних для впровадження обраної стратегії в дію, і 

виконання їх у строгій відповідності з наміченим графіком. Управління 

процесом реалізації стратегії носить багатоплановий і головним чином 

адміністративний характер. До числа задач адміністративної властивості, 

розв'язуваних у ході впровадження стратегії, відносяться: 

Створення організаційної структури, що сприяє успішному 

виконанню стратегії.  

Розробка бюджету, по якому ресурси організації направляються на 

вирішальні стратегічні ділянки.  

Розробка системи стимулювання, що спонукує особистий персонал 

організації працювати більш енергійно в напрямку поставлених цілей.  

Ув'язування системи стимулювання з досягненням кінцевих 

результатів.  

Розробка спеціальних установок і методик поводження в конкретних 

ситуаціях, що сприяють успішної реалізації стратегії.  

Мобілізація всіх сил керівництва на реалізацію стратегії й 

удосконалювання методів керівництва [30, c. 56]. 

Ціль адміністративного керівництва - створення відповідності між 

нормальним ходом протікання процесів і методами керування стратегією. 

До числа найбільш важливих відповідностей відносяться: 

- відповідність між обраною стратегією і можливостями організації;  

- відповідність між стратегією і системою стимулювання;  
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- відповідність між стратегією і внутріорганізаційними установками і 

методами поводження;  

- відповідність між стратегією і культурою корпорації і т.д. 

Жодна з попередніх чотирьох задач не зважується раз і назавжди. 

Завжди виникають якісь непередбачені обставини, що обумовлюють 

необхідність проведення оцінних заходів і введення по їхніх результатах 

коректив. Такому коректуванню можуть бути піддані як довгостроковий 

напрямок і характер підприємницької діяльності, так і цільові показники і 

способи їхнього досягнення. Варто мати через, що також ніколи не 

припиняються пошуки більш ефективних шляхів реалізації стратегії. Крім 

того, зміна зовнішніх умов може послужити причиною чи коректування ж 

корінної перебудови стратегії. 

На підприємстві можна запропонувати такі напрямки для 

підвищення обсягу продажу: 

- підвищення доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг); 

- зниження собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг); 

- підвищення рентабельності підприємства; 

- проведення управлінських впливів на персонал   підприємства для 

досягнення підвищення ефективності; 

- планування соціального розвитку колективу. 

В майбутньому на підприємстві потрібно створити відділ 

маркетингу. Організація маркетингу на підприємстві  ―Укртелеком‖ — це 

не формальне виділення спеціального підрозділу з покладанням на нього 

певних функцій, котрі, як правило, до недавнього часу не виконувались 

зовсім, або виконувались частково. Перш за все, це ринкова переорієнтація 

в діяльності, перехід від традиційної орієнтації на вимоги виробництва до 

орієнтації на вимоги ринку.  

Орієнтація на виробництво і орієнтація на ринок — це, звичайно, не 
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альтернативні поняття. Вони тісно пов'язані між собою. Але орієнтація на 

ринок — більш високий ступінь в діяльності підприємства  ―Укртелеком‖, 

коли воно, базуючись на передовій технології, не замикається на вирішенні 

внутрішніх завдань, а виходить на кінцеву мету — задоволення попиту 

покупців. 

Службу маркетингу на підприємстві  ―Укртелеком‖ потрібно 

формувати не відразу, а поетапно, поступово об'єднуючи в собі основні 

функції маркетингу, які до цього часу були розосереджені по різних 

підрозділах (вивчення ринку, формування асортименту, торгівля і цінова 

політика, реклама). Маркетингову діяльність очолить комерційний 

директор підприємства. Ефективно управляти маркетингом на  

―Укртелеком‖ означає так побудувати систему збору інформації, 

проведення досліджень ринку, організації реклами, операцій щодо збуту і 

обслуговування, щоб забезпечити максимум результатів (прибутковість, 

об'єм продаж і т. д.) при мінімумі витрат.  

При маркетинговій орієнтації  ―Укртелеком‖ у керівництва на 

першому плані повинні бути враховані потреби покупців.   На 

підприємстві повинна вироблятися і продаватися тільки та продукція, що 

буде безумовно куплена. Асортимент продукції повинен бути досить 

широким. Головну увагу відділ маркетингу має звернути на врахування 

потреб особливо перспективних покупців. Наукові дослідження на  

―Укртелеком‖ потрібно спрямувати на аналіз ринку (в т. ч. покупців і 

конкурентів), щоб ті, хто розробляє нові товари, мали об'єктивні критерії 

конкурентноздатності. Ідеї нових товарів повинні розроблятися на основі 

аналізу потреб покупців та інших ринкових факторів. Виробничий процес 

на  ―Укртелеком‖ повинен бути максимально гнучкий і починається з 

визначення потреб покупців і місткості ринку. Упаковка товару повинна 

розглядатися як засіб формування попиту та стимулювання збуту і лише 

потім, як засіб збереження товару та забезпечення зручності торгівлі.  
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Маркетингова орієнтація вимагає, в першу чергу, щоб в одних руках 

під керівництвом маркетинг-директора  ―Укртелеком‖  був зосереджений 

весь процес створення і виробництва нових товарів, доведення їх до 

покупців і вплив на покупців з користю для товару, тобто, в одних руках 

зосереджена економічна, фінансова, техніко-виробнича, збутова і 

дослідницька робота та аналіз ринку, інформація і прогнозування, 

проведення і координація маркетингових дій. 

Для підвищення кредитоспроможності підприємства потрібно 

підвищувати ліквідність, платоспроможність та прибутковість. Оцінка 

діяльності  «Укртелеком»  повинна проводитися на основі комплексного 

аналізу кінцевих підсумків його ефективності. Економічна суть 

ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат 

домогтися істотного збільшення прибутку. 

На  «Укртелеком» можна запропонувати такі напрямки для 

підвищення прибутковості: 

- підвищення доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг); 

- зниження собівартості придбання продукції (товарів, робіт, послуг); 

- підвищення рентабельності підприємства; 

- проведення управлінських впливів на персонал   підприємства для 

досягнення підвищення ефективності; 

- планування соціального розвитку колективу. 

Перш за все необхідно запропонувати розробити оперативні заходи 

відносно зменшення собівартості продукції та зростання її реалізації. Для 

впровадження даних заходів можливі наступні дії: 

- зниження витрат на придбання друкованої продукції; 

- зменшити ціну продукції. 

Вивчення впливу окремих чинників на рівень витрат допомагає 

виявити резерви зниження витрат, що і є невід'ємною частиною 



 

 

72 

планування витрат  «Укртелеком». 

Значний вплив на рівень витрат  «Укртелеком» справляють стан 

матеріально-технічної бази. Хороший стан торгівельного обладнання, 

сприяє зниженню рівня витрат. 

Для забезпечення кредитоспроможності  «Укртелеком»  необхідно, 

щоб собівартість зростала в меншій мірі ніж дохід від реалізації продукції. 

Для поліпшення платоспроможності необхідно уникати таких 

факторів: 

- невиконання планових завдань реалізації продукції, порушення їх 

структури та асортименту, зниження якості; 

- підвищення собівартості продукції; 

- в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних 

покупців, замовників; 

- неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це 

причин; 

- невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел 

фінансування підприємства; 

- інфляційні процеси і податкова політика; 

- значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у 

надлишкові виробничі запаси; 

- низьке обертання оборотного капіталу. 

Рівень ліквідності підприємства залежить від його прибутковості, але 

однозначний зв'язок між цими показниками простежується тільки в 

перспективному періоді. У перспективі висока прибутковість є 

передумовою належної ліквідності. У короткостроковому періоді такого 

прямого зв'язку немає. Підприємство з непоганою прибутковістю може 

мати низьку ліквідність унаслідок великих виплат власникам, ненадійності 

дебіторів. Отже, забезпечення задовільної ліквідності потребує певних 

управлінських зусиль та оптимізації фінансово-економічних рішень. 

Для поліпшення показників ліквідності та платоспроможності 
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підприємства в процесі формування капіталу варто враховувати основні 

особливості кожної з його складових частин. 

Таким чином,  «Укртелеком» використовуючи позиковий капітал, 

має більш високий потенціал свого розвитку і можливості приросту 

рентабельності власного капіталу, однак знижує свою фінансову стійкість. 

На підприємстві необхідно оптимізувати структуру капіталу за 

критерієм ефективності його використання. Як показник цієї ефективності 

приймається рівень рентабельності власного капіталу. 

Також для активізації підтримання збуту, необхідно здійснити 

розширення асортименту продукції. Одним з напрямків підвищення 

доходу від реалізації може бути пошук нової ринкової ніші. Для 

«проштовхування» нового виду друкованої продукції на ринок та 

підвищення реалізації продукції підприємству можна також запропонувати 

проведення рекламної компанії. При плануванні діяльності підприємства  

повинна  існувати взаємно узгодженість короткострокових завдань 

управління з довгостроковою метою. Інколи підвищення швидкості 

обертання активів у довготривалій перспективі майбутнього потребує 

тимчасового підвищення періоду обертання капіталу. Тобто проблема 

відповідності стратегії і тактики є актуальною як для загальної політики 

розвитку підприємства, так і для окремих її напрямів і оптимізації  

тривалості обороту капіталу зокрема. 

Враховуючи високий динамізм сучасних економічних процесів, що 

відбуваються в країні, управління періодом обороту капіталу повинно 

враховувати усі існуючі фактори та їх зміни, відповідно чого провадити 

коригування прийнятих рішень. Напрямки оптимізації тривалості обороту 

капіталу будуть різними для різних підприємств і у різні періоди часу. 

Саме для дотримання цієї умови необхідно враховувати також інший 

принцип забезпечення оптимізації періоду обороту капіталу - розробка 

альтернативних напрямків дій. При наявності на підприємстві декількох 

варіантів управлінських рішень вибір конкретного можна здійснити при 
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введенні відповідної системи критеріїв, яка використовується в якості 

обмежувального фактору. При зміні критеріїв відповідним чином 

змінюються напрямком дій управлінців. 

На прибутковість може впливати безліч факторів, як зовнішніх, так і 

внутрішніх. Вплив зовнішніх факторів не залежить від дій  «Укртелеком»  

і тому не може бути ним змінений, а повинен лише враховуватися під час 

прийняття управлінських рішень. До таких факторів належить: рівень 

економічного розвитку країни, стан кон`юнктури споживчого ринку, стадія 

життєвого циклу підприємства, капіталоємкість діяльності та її рівень 

ризику, середня прибутковість капіталу. 

Вплив на формування оборотності капіталу підприємства внутрішніх 

факторів безпосередньо залежить від діяльності товариства. До них 

відносять: співвідношення основного і оборотного капіталу; структура 

оборотного капіталу; співвідношення активної і пасивної частини 

основних засобів; методи та норми амортизації основних засобів та 

нематеріальних активів; ефективність використання оборотних та 

позаоборотних активів; обсяг товарообігу; співвідношення обсягів 

реального та фінансового інвестування; фінансова та інвестиційна 

привабливість капіталу. 

Прискорити обертання капіталу можна такими шляхами: 

- повнішим та раціональнішим використанням трудових і 

матеріальних ресурсів; 

- покращення організації  матеріально-технічного забезпечення з 

метою безперебійного забезпечення виробництва необхідними 

матеріальними ресурсами та скороченням часу знаходження капіталу в 

запасах; 

- недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів; 

- своєчасною поставкою продукції та оформленням документів; 

- вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними 

заходами із стягнення дебіторської заборгованості; 
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- недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість; 

- скорочення термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів; 

- підвищення рівня маркетингових досліджень, що направленні на 

прискорення просування товарів від виробника до споживача (включаючи 

вивчення ринку, форм просування товару до споживача, формування 

правильної цінової політики, організацію ефективної реклами). 

Прискоренню обороту капіталу підприємства сприяють розвиток 

виробництва, банківської кредитної системи, удосконалення роботи 

транспорту, зв`язку та інших галузей суспільного виробництва та 

соціальної сфери. 

Підвищення швидкості обороту капіталу  є вигідним не тільки для 

самого підприємства, але й для покупців, яких воно обслуговує, і для 

економіки країни в цілому, оскільки всі сторони при цьому більш повно 

задовольняють свої потреби. 

Оптимальні показники обороту капіталу відіграють важливу роль в 

забезпеченні ефективності  господарської діяльності і повинні включатися 

до складу основних нормативів стратегічного розвитку підприємства. 

Розміщення засобів підприємства має велике значення у фінансовій 

діяльності і підвищенні її ефективності. Від того, які асигнування вкладені 

в основні та оборотні засоби, скільки їх знаходиться у сфері виробництва і 

в сфері обігу, в грошовій та матеріальній формі, значною мірою залежать 

результати фінансово-господарської діяльності і відповідно фінансовий 

стан підприємства. 

Розглянемо зростання показників ліквідності та платоспроможності 

підприємства  «Укртелеком» в  2017 році після впровадження 

запропонованих заходів з підвищення цих показників. 
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Таблиця 3.1   

Динаміка ліквідності   «Укртелеком» 

Показник 2017 р. 2018 р. (+,-) 

1 2 3 4 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,041 0,2 0,159 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,936 1,45 0,514 

Коефіцієнт покриття 1,99 2,5 0,51 

 

Як видно з табл. 3.1, за рахунок ефективних заходів в 2018 році на 

підприємстві  відбудеться підвищення показників ліквідності.  Коефіцієнт 

абсолютної ліквідності зросте до 0,2,  коефіцієнт швидкої ліквідності 

зросте до 1,45, коефіцієнт покриття зросте до 2,5. Покращення 

платоспроможності та ліквідності приведе до покращення 

кредитоспроможності підприємства. 

З метою визначення кредитоспроможності повинна проводитися 

рейтингова оцінка. Рейтингова оцінка кредитоспроможності має 

виконуватися в три етапи: 

- 1-й етап - попередня оцінка позичальника; 

- 2-й етап - аналіз фінансового стану позичальника; 

- 3 -й етап - аналіз забезпеченості кредитних зобов’язань. 

Попередня оцінка позичальника (коефіцієнт ділової активності Кда) 

полягає в визначенню ринкової позиції позичальника, його ділової 

активності і здійснюється шляхом розрахунку загальної суми балів по 

результатах початкового анкетування позичальника. Анкетування 

позичальника рекомендується проводити за допомогою заповнення 

спеціальної анкети: форми «Аналіз ділової активності позичальника». 

Кожна характеристика в цій формі оцінюється певною сумою балів. Для 

полегшення роботи з ними створюється відповідна електронна таблиця. 

Для вибору потрібної характеристики достатньо у відповідних позиціях 

електронної таблиці проставити одиниці. Загальна сума балів 

обчислюється автоматично. 
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Таким чином, використання додаткових коштів, залучених із 

зовнішніх джерел, повинне сприяти підвищенню ліквідності, 

платоспроможності та фінансової стійкості  «Укртелеком», а це в свою 

чергу, вимагає детальної оцінки як зовнішніх так і внутрішніх умов 

функціонування підприємства. 

3.2. Оптимізація структури інформаційно-комунікаційного 

забезпечення  

Структура інформаційної системи «Укртелеком». 

Як правило, автоматизована інформаційна система містить 

функціональні системи та системи забезпечення. Забезпечення в свою 

чергу може бути інформаційним, програмним, технічним, технологічним, 

організаційним, правовим, математичним, лінгвістичним і ергономічним. 

У функціональній структурі виділяються такі елементи, як функціональна 

підсистема, блок, комплекс задач, задача. Склад функціональних підсистем 

залежить від прийнятої структуризації управлінських робіт, групування 

задач, що вирішуються об'єктом автоматизації. Сукупність 

функціональних систем виконує призначення цієї інформаційної системи 

шляхом забезпечення виконання заданого кола задач. Фактично 

функціональні системи відображають модель управління, тобто в кожній з 

них проходить трансформація цілей управління в певні функції. Звичайно 

в інформаційній системі функціональна частина може розбиватися по 

таких ознаках: 

рівень управління (вищий, середній, нижній); 

вид керованого ресурсу (матеріальні, трудові, фінансові); 

сфера використання (банківські, фондового ринку, тощо); 

період управління. 

Система зберігання інформації.  

При проектуванні інформаційної системи особливу увагу 

приділяють формуванню автоматизованого банку даних і вибору пакету 
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системи керування базами даних, для чого до останніх висуваються 

наступні вимоги: 

забезпечення централізації і децентралізації (локалізації і 

розподілення) нагромадження, зберігання, обробки і видачі інформації; 

максимальна незалежність програм від зміни даних і даних від 

програм, а також фізичних запам‘ятовуючих пристроїв; 

можливість опису різних структур даних і реорганізації даних; 

можливість колективного і персонального використання даних; 

захист від збоїв і втрат; 

мінімальна надлишковість даних; 

захист від несанкціонованого доступу до даних; 

забезпечення допустимого часу виконання операцій доступу до 

даних; 

забезпечення необхідного сервісу під час доступу, редагуванні 

даних, видача повних довідок. 

Інформаційне забезпечення. 

Інформаційне забезпечення «Укртелеком» в значній мірі визначає 

інтелект системи, оскільки містить всю використовувану інформацію, 

оперує нею і здійснює інформаційний обмін всередині і зовні 

інформаційної системи. До інформаційного забезпечення в системах 

управління висуваються серйозні вимоги. Інформація повинна бути 

достовірною, своєчасною, постійно обновлюваною, представленою в 

зручній для користувача формі, доступною користувачу і повною. 

Неповність інформації часто є причиною прийняття нераціональних і 

несвоєчасних управлінських рішень. Основний ефект інформаційної 

системи в напрямі вдосконалення управління досягається за рахунок 

автоматизації інформаційних процесів і покращення управлінських 

рішень. 

Інформаційне забезпечення «Укртелеком» містить не тільки 

різноманітні дані, але і систему доступу до них, яка реалізується 
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програмними засобами (СКБД). В цьому проявляється тісний 

взаємозв‘язок інформаційного і програмного забезпечення, яке надає ці 

засоби. Разом з інформаційною системою її інформаційне забезпечення 

пройшло складний і важкий шлях бурхливого розвитку, в якому можна 

виділити наступні етапи: 

перший етап - індивідуальне, вмонтоване в програму вирішення 

задачі інформаційного забезпечення; 

другий етап - файлові структури, яки створювалися для одної задачі 

або комплексу задач під керуванням операційної системи; 

третій етап - зведення файлів в бази даних, які обслуговують 

комплекси задач і функціональні підсистеми під керівництвом операційної 

системи, що забезпечує взаємозалежність фізичних запам‘ятовуючих 

пристроїв, користувачів і структур даних; 

четвертий етап - сучасні бази даних, мови запитів і маніпуляції 

даними, незалежність фізичної, логічної організації даних і користувачів, 

керування даними з боку системи керування базами даних; 

п‘ятий етап (перспектива) - бази даних і бази знань, звернення і 

запити реалізуються на довільній мові, аж до розмовної. 

Перспективні системи на базі новостворених технічних і програмних 

засобів в майбутньому забезпечать нові інтелектуальні можливості. Вони 

дозволять спілкуватися з користувачем мовою, близькою до розмовної, 

розв‘язувати логічні задачі (доведення, пошук рішень), використовуючи 

задану сукупність правил доведення, а також приймати рішення, 

формувати поняття і образи, їх зберігання і доступ до них, надавати 

енциклопедичні довідки, розв‘язувати задачі системотехніки, проводити 

дослідження і розробки, розуміти і формувати мови (зі словником не 

менше 100000 слів), проводити переклад з однієї мови на іншу, 

застосовувати елементи самопрограмування і вільний діалог. 

Програмне забезпечення. 

Програми - це тексти, складені з основних конструкцій мови, 
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віджображаючі інтелектуальну, рутинну, фактографічну чи іншу 

інформаційну діяльність в умовах автоматизації і застосування 

комп‘ютерів. Тобто всі програмні і зв‘язані з ними інформаційні засоби: 

логічні одиниці інформації (елементи, записи, складні записи, структури 

даних, структури знань) і алгоритмічні мови програмування, спілкування, 

маніпулювання і обміну інформацією. Спеціальне програмне забезпечення 

включає окремі програми і програмні комплекси, розроблені для 

управління конкретним підприємством, у вигляді пакетів прикладних 

програм (ППП), які здійснюють певні функції управління у вигляді 

програмної системи, яка реалізує певний метод розв‘язку задач управління. 

Зазначимо, що інформаційна система постійно зазнає динамічних 

змін. Її розвиток здійснюється в багатьох напрямках. Основні із них такі: 

охоплення автоматизацію нових підсистем і розширення функцій 

інформаційної системи; 

створення принципово нових алгоритмів (задач) і вдосконалення вже 

існуючих; 

вдосконалення і розширення комплексу технічних засобів; 

вдосконалення загальносистемного програмного забезпечення. 

А це в свою чергу вимагає своєчасного динамічного корегування 

програмного забезпечення.  

Технічне забезпечення. 

Функціонування інформаційної системи «Укртелеком» ґрунтується 

на використанні технічних засобів, які забезпечують збирання, реєстрацію, 

передачу, зберігання, обробку і тиражування інформації, а також процеси 

взаємодії людини і комп‘ютера для вирішення задач управління об‘єктом. 

Передбачається, що інформаційна система створюватиметься на базі 

впровадження: нових радіо-комунікаційних зв‘язків, сучасних 

комп‘ютерної та факсимільно-друкуючої техніки, локальної комп‘ютерної 

мережі і відповідних програмних засобів. Комп‘ютерні мережі, які 

з‘явилися недавно, здатні утворити основний кістяк комунікаційних 
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зв‘язків. Ці мережі - один з яскравих прикладів реалізації інформаційних 

технологій, в яких поєднуються, як різного роду апаратура по обробці, 

зберіганню та передачі інформації, так і різні види обслуговування 

(інформаційна служба, телекс, відеотекс, телеконференції, електронна 

пошта). Крім телеграфних апаратів, на кінцевих пунктах мережі з‘явилися 

комп‘ютери, факсимільні апарати, бази даних. До провідникових і 

кабельних каналів додалися мікрохвильові і волоконно-оптичні. Завдяки 

об‘єднанню використовуваних програмно-сумісних комп‘ютерів в 

локальну мережу, досягається оптимальне співвідношення продуктивності 

і вартості інформаційно-обчислювальної системи. Архітектура локальної 

мережі забезпечує високий рівень інтеграції системи, як по вертикалі, так і 

по горизонталі, підвищення продуктивності управлінської праці в два-три 

рази при роботі на ізольованих засобах інформаційних підсистем і в п‘ять - 

десять раз при роботі в складі локальної мережі. Для ефективного 

використання різноманітної номенклатури технічних засобів необхідно 

забезпечити їх інформаційну (єдині формати даних і агрегатів даних, 

спільність тезаурусу і класифікаторів, наявність інтерфейсів кодів і 

технічних пристроїв), програмну і технічну (пропускні здатності пристроїв 

і каналів, можливість спряження пристроїв і каналів штатними засобами) 

сумісність. З цією метою всі засоби інформаційної системи повинні бути 

об‘єднані в єдиний комплекс технічних засобів інформаційної системи. Ця 

специфічна вимога є додатковою до звичайних вимог, яка охоплює 

виконання поставлених завдань з необхідною якістю, виконання вимог 

економіки, надійності, економічності і естетики. 

Структурними елементами технічного забезпечення є технічні 

засоби, методичні і управлінські матеріали, технічна документація, 

обслуговуючий персонал, які забезпечують виконання функціональних 

задач інформаційної системи. 

Персонал об‘єднує розробників і експлуатаційників комплексу 

технічних засобів з врахуванням периферійного обладнання, засобів 
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зв‘язку і телеобробки, організаційно-технічний, монтажно-

налагоджувальний, експлуатаційний і обслуговуючий штат працівників. 

Технологічне забезпечення. 

Технологічні процеси, які відбуваються в сфері матеріального 

виробництва, описуються послідовністю операцій і етапів переходу 

вихідного продукту в кінцевий. Технологічні процеси тісно пов‘язані з 

інформаційною системою і мають справу з інформацією. Стосовно до 

інформаційної системи слід розрізняти технологічні процеси 

проектування, впровадження і аналогічні процеси її функціонування. 

Технологія розробки інформаційної системи «Укртелеком» повинна 

описати процеси проектування на всіх етапах. Тут з одного боку слід 

виділити технологію перебудови апарату управління та його підготовку до 

проведення автоматизації, а з іншого технологію проектування і 

впровадження, тобто розробку інформаційної системи. Технологічні 

процеси повинні приводити до розробки методів, алгоритмів і програм 

обробки інформації і підтримання функціонування інформаційної бази 

даних. 

Впровадження інформаційної системи «Укртелеком» спонукає до 

широких змін методів роботи управлінського персоналу, структури 

системи, процедур управління, документопотоків. Ці зміни умовно можуть 

бути поділені на дві групи. До першої групи відносяться зміни, пов‘язані з 

проведенням комплексу заходів по вдосконаленню діючої організації і 

управління. До другої групи відносяться зміни, пов‘язані з вдосконаленням 

методів і технології, обумовлені автоматизацією розв‘язку задач. 

Перераховані особливості повинні враховуватися в технології 

управління для чого потрібно: 

розширити обсяг задач менеджменту (по кількості і складності 

алгоритмів розв‘язку) для всіх рівнів управління та впровадження 

принципово нових задач; 

використовувати для розв‘язку управлінських задач точну 
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інформацію про об‘єкт управління і оточуюче середовище; 

задовольняти будь-яким заданим нормативам розв‘язку задач по 

часу, періодичності, різноманітних площинах і варіантах, в тому числі 

підтримувати режим управління в реальному часі; 

здійснити інтеграцію систем управління по рівнях, а також 

організаційних і технологічних структур управління (наприклад, створення 

гнучких автоматизованих виробництв можливе тільки таким чином); 

створити умови для ефективнішої роботи менеджерів в таких 

напрямках: 

забезпечення менеджерів вибірковою, повною, своєчасною, 

позбавленою шуму інформацією в зручній для сприйняття формі; 

звільнення менеджерів та іншого персоналу від виконання рутинних 

робіт; 

формування нормативно-довідкової інформації і консультування при 

прийнятті рішення; 

підготовка варіантів рішення (альтернатив); 

прогнозування наслідків рішень, що приймаються; 

імітація ситуацій прийняття рішень і перебирання варіантів; 

забезпечення інформаційного сервісу (наприклад, відповідей на 

запити); 

виконання інструкцій по розв‘язку управлінських задач, які 

забезпечують виконання рішень: диспетчерування, контроль забезпечення 

ресурсами та їх розрахунок; 

реалізація зв‘язків з іншими менеджерами, базами даних інших 

інформаційних систем і з організаціями зовнішнього середовища; 

забезпечити впровадження безпаперової технології обліку, 

контролю, звітності, планування, оперативного управління, управління 

матеріально-технічним забезпеченням і т.д. 

Організаційне забезпечення «Укртелеком». 

Під організаційним забезпеченням слід розуміти узгодження по 
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місцю, часу і меті сумісне функціонування окремих виконавців, колективів 

і технічних засобів. Воно повинно здійснюватися і регулюватися деякими 

правилами взаємодії, які утворюють правовий та моральний кодекс і 

складають основу правового забезпечення. Тому організаційне 

забезпечення будується на нормативних актах правового забезпечення, а 

правове забезпечення знаходить своє втілення в організаційному 

забезпеченні. 

Організаційне забезпечення інформаційної системи охоплює 

сукупність засобів, методів і відповідного персоналу. Воно повинно 

забезпечити: 

проведення техніко-економічного аналізу існуючої системи 

управління, вибору і постановки задач побудови інформаційної системи на 

етапі розробки і впровадження; 

регламентацію взаємодії персоналу з комплексом технічних засобів і 

між собою в процесі розв‘язку задач управління, контролю ефективності 

роботи системи управління на етапі функціонування інформаційної 

системи. 

На етапі проектування організаційне забезпечення виконує наступні 

задачі: 

аналіз існуючих систем управління і формулювання напрямів 

підвищення їх ефективності; 

вибір і постановку задач управління; 

формулювання вимог до комплексу технічних засобів; 

розробку організаційних рішень по складу, структурі, організації і 

методології розв‘язку задач управління в інформаційній системі, склад 

робочих процедур і пояснення щодо їх виконання. 

На етапі функціонування інформаційної системи організаційне 

забезпечення вирішує такі задачі: 

впровадження методів задач управління; 

організацію функціонування персоналу і комплексу технічних 
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засобів інформаційної системи; 

контроль і аналіз ефективності управління; 

формування пропозицій по вдосконаленню і розвитку інформаційної 

системи. 

В склад організаційного інформаційного забезпечення включаються 

схеми структури управління і списки штатних розкладів, уніфіковані 

форми документів, відомості про системи морального і матеріального 

стимулювання, посадові інструкції. 

Правове забезпечення «Укртелеком».  

Основою ефективного розвитку підприємств є нормативно-правова 

база, яка грунтується на сукупності законів, потрібних для регулювання 

діяльності та створення сприятливих умов для її розвитку. Правове 

забезпечення - це сукупність норм, виражених в нормативних актах, які 

встановлюють і закріплюють організацію інформаційної системи, її мету, 

завдання, структуру і функції (правовий статус інформаційної системи і її 

підрозділів), призначених для регламентації створення і функціонування 

інформаційної системи. Правове забезпечення будується на базі 

юридичного підходу, який розглядає соціальне управління, як 

організаційну, в тому числі виконавчо-розпорядницьку діяльність 

державних органів, спрямовану на виконання законів та інших 

нормативних актів, прийнятих органами влади і управління. Юридичний 

підхід аналізує місце і роль права в управлінні, визначає зміст законної 

виконавської і розпорядчої діяльності державних і управлінських органів, 

виробляє рекомендації по її вдосконаленню. 

Конструктивно функції управління в сфері права реалізуються у 

вигляді нормативно-правових актів, планів, положень і методик, 

обов‘язкових для всіх ГОСТів, які визначають різноманітні заходи в 

сферах планування і управління. Нормативно-правові акти - це форма 

вираження і встановлення правових норм, сукупність яких утворює 

нормативно-правову базу управління, яка будується за ієрархічним 
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принципом. Нормативно-правові акти поділяються на законодавчі, 

нормативні акти міністерств і відомств, акти місцевих органів влади і 

управління, локальні нормативні акти, індивідуальні акти. 

На етапі функціонування інформаційної системи правове 

забезпечення включає: 

статус інформаційної системи в конкретних галузях державного 

управління; 

правове положення про компетенцію ланок інформаційної системи і 

організацію їх діяльності; 

права, обов‘язки і відповідальність персоналу інформаційної 

системи; 

правове положення окремих видів процесів управління в 

інформаційній системі; 

порядок отримання і використання інформації в інформаційної 

системі, процедури її збору, реєстрації, зберігання, передачі і обробки; 

порядок отримання і використання комплексу технічних засобів, 

програмного, інформаційного та інших видів забезпечення. 

Математичне забезпечення «Укртелеком». 

Математичне забезпечення включає сукупність математичних 

методів, моделей і алгоритмів для розв‘язку задач управління і обробки 

інформації із застосуванням обчислювальної техніки. Математичне 

забезпечення містить засоби математичного забезпечення, методи вибору 

розв‘язування, технічну документацію, персонал (спеціалістів цієї галузі). 

До засобів математичного забезпечення відносяться: моделі процесів 

управління, алгоритми розв‘язку задач управління, методи оптимізації за 

багатьма критеріями, методи математичного програмування, математичної 

статистики, теорії масового обслуговування та інші. До методів вибору 

рішення математичного забезпечення інформаційної системи відносяться 

методи вибору типів алгоритмів, оцінки їх точності, швидкодії і 

складності. Технічна документація включає описи задач і алгоритмів, 
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постановки задач, описи пакетів прикладних програм, тести і контрольні 

приклади. Спеціалісти математичного забезпечення займаються 

постановкою задач та використання математичних аналітичних і числових 

методів.  

Лінгвістичне забезпечення. 

Лінгвістичне забезпечення охоплює сукупність науково-технічних 

термінів ти інших мовних засобів, правил формалізації мов, методів стиску 

запису інформації, засобів діалогу людини і обчислювальної системи. 

Лінгвістичне забезпечення включає в себе: 

інформаційні мови для опису структурних одиниць баз даних 

інформаційної системи (документів, показників, реквізитів); 

мови управління, маніпулювання і обміну даними в банку даних 

інформаційної системи; 

мовні засоби інформаційно-пошукових систем; 

мовні засоби системи автоматизованого проектування; 

діалогові мови; 

словники термінів і визначень. 

Ергономічне забезпечення. 

Ергономічне забезпечення охоплює сукупність методів і засобів, 

призначених для створення оптимальних умов для ефективної діяльності і 

навчання операторів з складу персоналу інформаційної системи. 

Ергономічне забезпечення включає в себе: 

комплекс документації, яка містить ергономічні вимоги до робочих 

місць і здійснює експертизу робочих місць; 

комплекс методів, учбово-методичних матеріалів і технічних засобів 

підготовки персоналу до роботи; 

комплекс методів і засобів, які забезпечують професійний відбір. 

В плані ергономічного забезпечення на етапах проектування 

інформаційної системи визначається ступінь і рівень участі людини в 

системі управління, вимоги до форми представлення інформації, умови 
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оточуючого середовища діяльності людини, порядок роботи і відпочинку 

персоналу, нормативи навантаження і надійності персоналу; вимоги до 

технічних засобів, способи взаємодії персоналу і технічних засобів. 

В реальних інформаційних системах загальне число видів 

забезпечення, що підтримують достатнє та повне функціонування 

організації може бути і меншим. Обов‘язковими складовими 

інформаційної системи є лише підсистеми інформаційного, програмного і 

технічного забезпечення. Функції інших видів забезпечення менш значимі 

і можуть об‘єднуватися і групуватися або входити в основні підсистеми. 

Центр ваги управлінської діяльності повинен бути зосереджений на 

функціональних задачах, таких, як багатофакторне планування, розрахунок 

балансу, розробка нормативів, облік і контроль. Органи управління 

повинні вирішувати складні і широкомасштабні інформаційні задачі, для 

чого вони повинні отримувати від об‘єктів управління своєчасну, якісну, 

повну і достовірну інформацію; своєчасно обробляти її, виробляти 

команди управління і видавати звітність і результати аналізу вищестоячим 

організаціям. Одночасно повинні вирішуватися задачі прогнозування, 

перспективного і поточного планування, визначення основних напрямів 

розвитку науково-технічного прогресу. 

Основними методологічними принципами впровадження 

інформаційної системи в управління є: 

впровадження найефективніших методів управління, які б 

забезпечували оптимальність принципових рішень, всебічне 

нагромадження і використання досвіду; 

автоматизація і механізація інформаційних процесів і технологій; 

організація чіткого, безперебійного і високонадійного зв‘язку з 

об‘єктами управління і об‘єктів між собою; 

методична єдність проектування усіх ланок інформаційної системи і 

забезпечення інформаційної, технічної і програмної сумісності усіх 

засобів; 
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однократність формування вихідної інформації і ввід її в систему, 

багатократне її використання і зберігання на протязі необхідного часу, 

доступ до інформації усіх зацікавлених користувачів, агрегування 

інформації по мірі її переміщення знизу вверх. 

 

3.3. Формування механізму вдосконалення інформаційно-

комунікаційного забезпечення процесу стратегічного управління  

Одним з найважливіших інструментів управління в руках менеджера 

є інформація. Інформація як ресурс здобуває особливу значимість у 

ситуаційному менеджменті, досягаючи екстремальних величин у період 

антикризового керування. Багато чого залежить від здатності керівника 

передавати інформацію таким чином, щоб досягалося найбільш адекватне 

її сприйняття тими, кому вона призначена. 

Комунікації й інформація — різні, але пов'язані між собою поняття. 

Комунікація містить у собі і те, що передається, і те, як це "що" 

передається. Для того, щоб комунікація відбулася, необхідна, як мінімум, 

наявність двох людей. 

Ефективна комунікація зажадає від кожної зі сторін певних навичок і 

умінь, а також наявності певного ступеня взаємного розуміння. 

В звичайній стабільній обстановці комунікація носить 

міжособистісний характер і може здійснюватися шляхом передачі ідей, 

фактів, думок, натяків, відчуттів чи сприйнять. У період криз керівник 

„Укртелекому‖ повинен бути гранично зібраний, вказівки і розпорядження 

повинні бути чіткими і ясними, несуперечливими і позбавленими 

невизначеності, хоча елементи невербальності, що вселяють впевненість 

підлеглим, повинні бути присутні. 

Ефекти більшості керівних і розпорядницьких активів створюються 

невербальною інформацією: 37% тональністю голосу і 55 — виразом 

обличчя [б]. 
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Елементарною ланкою в обміні інформацією (комунікаційного 

процесу), як відомо, виступає комунікаційний осередок, що складається з 

комунікатора (передавача), комуніканта (приймальника) і комунікаційного 

каналу. 

Комунікатор як ініціатор інформаційного контакту визначає склад 

комунікантів на період ліквідації проблемних ситуацій, звільняючись від 

зайвих зв'язків, приймачів інформації і вибирає заздалегідь підготовлену 

схему і форму комунікаційного каналу. 

Створюючи мережу комунікацій, необхідно пам'ятати, що в 

менеджменті взагалі, а в умовах ситуаційного менеджменту особливо, 

важливо передбачати як комунікаційні канали активні форми прийняття 

рішень типу "мозкової атаки". 

Необхідно не забувати, що до другого рівня ієрархії доходить 

звичайно 63% переданої інформації, до третього рівня — 40, а до 

четвертого — 20%. Тому на період функціонування системи ситуаційного 

менеджменту, як правило, різко скорочуються ієрархічні рівні: зв'язок діє 

прямо — "керівник — кризовий осередок". Підсилюються і дублюються 

зворотні зв'язки і їхня якість. 

Комунікації в ситуаційному менеджменті на „Укртелекомі‖ мають 

особливе значення і зміст. Вони повинні носити як змістовний, так і 

процесуальний характер. 

Неформальні комунікації на період ситуаційного керування 

„Укртелеком‖ повинні бути зовсім виключені чи скорочені до мінімуму. 

Разом з тим не можна відкидати також психологічні аспекти 

керівника „Укртелекому‖, що значною мірою впливають на прийняття 

рішень в силу його індивідуальних особливостей реагування на ту чи іншу 

інформацію. 

На рис. 3.1 наведені деякі (далеко не всі) фактори соціально-

психологічної властивості, що можуть викликати адекватну чи 

неадекватну реакцію керівника на ті чи інші ситуації. Індивідуальні якості 
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керівника і його реакція тим чи іншим чином на виробничу ситуацію 

спричиняє адекватні чи неадекватні рішення і відповідні комунікаційні дії, 

наслідки яких можуть привести до негативних результатів. 

 

Рис. 3.1. Деякі фактори, що формують реакцію керівника на 

ситуацію 

Ефективність керування і його результативність, значною мірою, 

таки залежить від способів захисту інформаційного і комунікаційного 

процесів. 

Дійсно, інформаційна підтримка керівника може бути ефективною 

тільки тоді, коли вона забезпечена надійним захистом. 

Систему керування можна вважати захищеною, якщо всі операції 

виконуються у відповідності зі строго визначеними правилами, що 

забезпечують безпосередній захист об'єктів, ресурсів і і комерційних 

операцій. 

Політика безпеки — це конфіденційність, цілісність і готовність. 

Ймовірні погрози для управлінської інформації пов'язані з 

несанкціонованим доступом, перехопленням інформації в каналах зв'язку, 

крадіжкою документації, промисловим і економічним шпигунством, 

знищенням інформації, помилками в роботі, руйнуванням інформації 

вірусами, помилками в програмах обробки даних, технічними 
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несправностями в комп'ютерних мережах, фальсифікацією подій. 

Зрозуміло, що ненадійний захист інформаційних потоків цілком 

може бути серйозною причиною виникнення проблемних ситуацій, тому 

даному питанню необхідно приділяти саму серйозну увагу, особливо в 

період антикризового керування. 

Для створення надійної системи захисту інформації на підприємстві 

„Укртелеком‖ повинні бути виконані наступні умови: 

• система повинна бути захищена від усіх реальних погроз; 

• система не повинна приводити до труднощів у керуванні 

підприємством; 

• система створюється і функціонує як комплексна і багаторівнева; 

• витрати на систему повинні бути менші, ніж можливий збиток від 

втраченої інформації; 

• система поєднує організаційні, технічні і законодавчі способи 

захисту. 

Систему керування „Укртелеком‖ можна вважати захищеною, якщо 

всі фінансові, виробничі, комерційні й інші операції виконуються у 

відповідності зі строго визначеними правилами, що забезпечують 

безпосередній захист об'єктів, процесів, ресурсів і операцій.  

При маркетинговій орієнтації  ―Укртелеком‖ у керівництва на 

першому плані повинні бути враховані потреби покупців.   На 

підприємстві повинні надаватися конкурентоспроможні та прибуткові 

послуги.  

Маркетингова орієнтація вимагає, в першу чергу, щоб в одних руках 

під керівництвом маркетинг-директора  ―Укртелеком‖  був зосереджений 

весь процес створення і надання нових послуг. 

Інформаційне забезпечення «Укртелеком» в значній мірі визначає 

інтелект системи, оскільки містить всю використовувану інформацію, 

оперує нею і здійснює інформаційний обмін всередині і зовні 
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інформаційної системи. До інформаційного забезпечення в системах 

управління висуваються серйозні вимоги. Інформація повинна бути 

достовірною, своєчасною, постійно обновлюваною, представленою в 

зручній для користувача формі, доступною користувачу і повною. 

Неповність інформації часто є причиною прийняття нераціональних і 

несвоєчасних управлінських рішень. Основний ефект інформаційної 

системи в напрямі вдосконалення управління досягається за рахунок 

автоматизації інформаційних процесів і покращення управлінських 

рішень. 
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ВИСНОВКИ 

Реалізація концепції стратегічного управління організацією можлива 

лише тоді, коли організація є стратегічно орієнтованою. 

Стратегічно орієнтована організація – це така організація, в якій 

персонал має стратегічне мислення, застосовується система стратегічного 

планування, що дає змогу розробляти та використовувати інтегровану 

систему стратегічних планів, і поточна, повсякденна діяльність, 

підпорядкована досягненню поставлених стратегічних цілей. 

Створенню інформаційних систем у всьому світі приділяється багато 

уваги. За масштабами, темпами зростання, витратами матеріальних, 

фінансових і трудових ресурсів, а також за ступенем впливу на процеси 

управління проблему створення інформаційні системи слід розглядати як 

велике народногосподарське завдання. Інформаційні системи можуть 

значно різнитися за типами об'єктів управління, характером і обсягом 

розв'язуваних задач та низкою інших ознак. 

Згідно статутних документів метою діяльності дирекції 

ВАТ ―Укртелеком‖ є здійснення виробничої, комерційної, господарської, 

фінансової та інших видів діяльності для задоволення суспільних потреб в 

послугах електрозв‘язку та отримання прибутку з дотриманням вимог 

чинного законодавства. Донедавна підприємство ―Укртелеком‖ було 

державним. 

Різниця в структурі доходів і прибутків за підгалузями зв'язку за 

2015 та 2017 роки пояснюється зміною формування доходів та витрат в 

галузевому аналізі за 2017 рік. Але не зважаючи не це, чітко 

просліджуються три збиткових підгалузі: телеграфний зв'язок, сільський 

телефонний зв'язок та проводове мовлення. На нашу думку, в майбутньому 

процес скорочення попиту на ці послуги буде продовжуватися, адже 

сучасні засоби передавання інформації будуть поступово витісняти з ринку 

застарілі технології. 
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―Укртелеком‖, який забезпечує швидке обслуговування покупців на 

високому рівні, набуває постійних клієнтів. Тому програмна система 

повинна дозволяти швидко відповісти на будь-яке питання покупця про 

товар та його наявність, сформувати рахунок у вказаній валюті, вказати всі 

необхідні знижки та націнки, зареєструвати оплату, зарезервувати та 

відпустити товар. 

В дипломній роботі показано, що однією з вимог до комп'ютерних 

програм є можливість проведення всебічного аналізу за наступними 

показниками: оборотність тих або інших товарів, задоволення попиту, 

оцінка наявних товарних запасів, обчислення витрат, що припадають на 

конкретні товари, виявлення найбільш вигідних постачальників тощо. 

Комп'ютерна система дозволяє моделювати картину продажів, що могла б 

скластись при встановленні різних цін на товари, оптимальний рівень цін 

тощо. Володіючи такою інформацією, можна закуповувати найбільш 

ходовий товар в оптимальній кількості. Внаслідок цього, зменшуються 

терміни оборотності засобів, складські приміщення використовуються 

найкраще, скорочуються витрати, з'являються нові можливості для 

розширення асортименту. 

Функція реалізації стратегії на підприємстві має складатися з 

з'ясування мір, необхідних для впровадження обраної стратегії в дію, і 

виконання їх у строгій відповідності з наміченим графіком. Управління 

процесом реалізації стратегії носить багатоплановий і головним чином 

адміністративний характер.  

Як правило, автоматизована інформаційна система містить 

функціональні системи та системи забезпечення. Забезпечення в свою 

чергу може бути інформаційним, програмним, технічним, технологічним, 

організаційним, правовим, математичним, лінгвістичним і ергономічним. 

У функціональній структурі виділяються такі елементи, як функціональна 

підсистема, блок, комплекс задач, задача.  

 


