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Аналіз напрямків забезпечення ефективного  
функціонування УДППЗ «Укрпошта» 

Сьогодні відбуваються процеси ринкового реформування 
інфраструктури країни. Особливістю діяльності є їх соціальна 
орієнтованість, що входить у певне протиріччя з класичними 
ринковим відносинами. Тому, особливо структури поштового 
зв’язку України залежать від державної підтримки. Отже, 
очевидною є необхідність аналізу і пошуку шляхів подолання 
кризових явищ у сфері поштовому зв'язку України. Для цього 
слід застосовувати нові маркетингові методи в управлінні з 
урахуванням необхідності функціонування ринкового 
регулювання. 

Кінцевою метою сучасного маркетингу вважають не 
продаж товару або послуги будь-яким способом (включаючи 
обман покупця), а задоволення потреб клієнтів. Мета 
маркетингу – залучати нових клієнтів, обіцяючи їм вищу 
споживчу цінність, і зберігати старих клієнтів, постійно 
задовольняючи їх мінливі запити. Основне завдання 
маркетингу – зрозуміти потреби кожного ринку і вибрати ті з 
них, які їх підприємство може реалізовувати краще за інших.  

Як показує аналіз основні принципи маркетингу: а) 
науково практичні дослідження ринку і виробничо-збутових 
можливостей підприємства; б) сегментація – підприємство 
виявляє для себе найбільш прийнятний сегмент ринку 
(однорідну групу споживачів), щодо якої і буде проводити 
дослідження ринку і просування товару; в) гнучке реагування 
виробництва і збуту передбачає швидку зміну в залежності від 
мінливих вимог ринку, еластичності попиту і пропозиції; г 
інновація передбачає вдосконалення та оновлення послуги та 
товару, розробку нових технологій, впровадження нових 
методів роботи зі споживачами, виходи на нові ринки, 
оновлення реклами, нові канали руху товару, нові методи 
збуту; д) планування передбачає побудову виробничо-



_________Напрямки удосконалення телекомунікаційних підприємств ______ 

5 

збутових програм, заснованих на ринкових дослідженнях, і 
кон'юнктурних прогнозах. 

З іншої сторони, проведений аналіз вказує на специфічні 
риси маркетингу в Україні: 

– низький рівень платоспроможності вітчизняного 
споживача;  

– сильний тиск розподільчих структур, що призводить до 
необґрунтованого підвищення цін;  

– формування професійних маркетологів знаходиться в 
стадії зародження;  

– менталітет вітчизняного споживача породжує недовіру 
до рекламних акцій, стимулювання збуту тощо; 

– неврегульованість законодавчої бази з питань захисту 
прав споживачів, реклами, недоброякісної конкуренції, 
реєстрації та охорони прав на знаки для товарів та послуг.  

При цьому, найбільш складною та трудомісткою сферою 
маркетингу є комплексне дослідження поштового ринку, яке 
включає: 

– вивчення зовнішнього середовища, яке включає також 
політичні, соціальні, культурні, демографічні, регіональні та 
інші умови; 

– вивчення існуючих і потенційних споживачів і 
сегментація ринку; 

– визначення фактичного та прогнозованого попиту по 
всіх видах традиційних і нових поштових послуг, 
прогнозування кон'юнктури ринку; 

– вивчення умов і діяльності конкурентів на ринку послуг 
поштового зв'язку. 

Аналіз показує, що реалізація цих завдань маркетингової 
діяльності можлива за умови створення в системі управління 
самостійної служби. На підприємстві ЛД УДППЗ «Укрпошта» 
була заснована організаційна структура маркетингової служби 
на основі функціонального принципу управління з виділенням 
двох груп послуг: традиційних і нових. Така комбінація 
дозволила мінімізувати витрати на зміст служби та одночасно 
домогтися результативності маркетингової діяльності в рамках 
чітко виражених груп споживачів поштових послуг.   

Однак, як показує аналіз, сьогодні ці умови ще не 
виконуються, тому потрібно систематизувати діючу 
організаційну структуру маркетингової служби, яка б 
спиралась на концепцію маркетингу. 
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З метою збереження та розвитку поштової мережі 
України, поліпшення якості послуг і роботи поштового зв'язку, 
збереження ринку та забезпечення конкурентноздатності і 
рентабельності необхідне проведення відповідних досліджень. 

Для оцінки попиту на поштові послуги доцільно розділити 
їх на дві групи: традиційні та нові послуги. Вивчення попиту 
на традиційні послуги необхідно для того, щоб діагностувати 
стан існуючих поштових служб, виявити причини, що 
перешкоджають їх стабільному і якісному функціонуванню та 
розробити систему заходів, спрямованих на їхнє усунення. 
Вивчення нових послуг, що раніше не досліджувалися, 
доповнить картину перспективного розвитку пошти з 
урахуванням потенційного попиту на нові та додаткові види 
поштових послуг. Джерелом первинної інформації є 
потенційний споживач. Для її збору користуються одним із 
трьох можливих методів: опитуванням, експериментом, 
імітацією.  

Найбільш прийнятним для вивчення споживчого 
поводження в сфері поштових послуг є опитування. Широке 
поширення для збору первинної інформації при вивченні ринку 
послуг одержав метод проведення соціологічного опитування. 

Результати аналізу показують, що зміни на поштовому 
ринку традиційних послуг характеризуються:  

– помітним зниженням попиту на письмову 
кореспонденцію з боку споживачів всіх категорій,  

– істотним зменшенням поштового ринку за рахунок 
зменшення потреб населення та ділового сектора в доставці 
посилок і грошових переказів;  

– різким зниженням підписки на періодичну пресу, 
особливо з боку населення;  

– зменшенням ринку міжнародної пошти (особливо в 
приватному секторі) 

– спостерігається незначний ріст пересилання 
міжнародних бандеролей і посилок у зв’язку з ростом Інтернет 
торгівлі. 

Крім того, з одної сторони, стан мережі та пунктів 
поштового зв'язку, рівень доступності позитивно позначається 
на послугах копитового зв’язку, що збільшує потенційні 
можливості стабілізації «Укрпошти» за рахунок більш повного 
використання своєї інфраструктури. 

З іншої сторони, низький технологічний рівень 
виробничих процесів, недоліки в організації виробництва та 
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поштових перевезень погіршують якість поштового продукту 
та погіршенню якості послуг, що негативно позначається на 
формуванні попиту. 

При цьому, найбільш істотний вплив на стан поштового 
ринку вносять загальноекономічні та внутрівиробничі фактори. 
І якщо перша група цих факторів характеризує зовнішнє 
середовище та об'єктивні умови розвитку галузі поштового 
зв’язку, то друга група – внутрівиробничі мають суб'єктивний 
характер і можуть регулюватися. А, отже, УДППЗ має реальну 
можливість вплинути на формування попиту в області 
надаваних нею послуг, за рахунок удосконалювання тарифної 
політики.  

Можна вважати, що отримана аналітична інформація з 
вивчення поштового ринку є своєрідним об'єктивним 
"помічником" для керівників будь-якого рівня УДППЗ з 
впровадження ефективного менеджменту з метою стабілізації 
попиту, удосконалювання тарифної політики та розвитку 
технологічної бази поштових об'єктів. 

Завдання маркетингової цінової політики УДППЗ 
випливають із принципів, характерних для моделі державної 
монополії. З одного боку, поштові послуги повинні бути 
доступними для клієнтури за рівнем тарифів, не викликаючи 
соціальної напруженості (це повною мірою відноситься до 
традиційно основних поштових послуг, пропонованих за ціною 
нижчою від собівартості). З іншої сторони пошта повинна 
"погасити" фінансовий дефіцит за рахунок розширення рамок 
своїх послуг (традиційних послуг з додатковим набором 
споживчих властивостей і нових: більше якісних), створюючи 
комерційну основу поштової діяльності.  

Гнучкість цінової політики УДППЗ обмежена державним 
регулюванням ціноутворення на основні поштові послуги. Тому 
сфера самостійного регулювання тарифів поштовими 
установами охоплює договірні послуги, нові послуги з більш 
високою швидкістю пересилання, традиційні послуги "з 
підкріпленням" (з додатковими сервісними можливостями в 
рамках поточного обслуговування, форм оплати, контролю за 
проходженням і доставкою), послуги комерційної та 
посередницької діяльності. 

Найважливішим напрямком маркетингової цінової 
політики є аналіз фактичного та потенційного попиту на 
традиційні та нові послуги, оцінка факторів, що впливають на 
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попит, визначення кон'юнктурних особливостей сегментування 
поштового ринку на основі маркетингових досліджень.  

Особливість поштових витрат, обумовлена мережною 
структурою поштової системи та технологією переміщення 
поштових відправлень, полягає в тому, що їй властиві більші 
постійні витрати. Нерівномірний характер надходження 
навантаження викликає також необхідність певних 
виробничих резервів. Більша частка постійних витрат означає, 
що середні витрати на одиницю послуги зменшуються зі 
збільшенням кількості надаваних послуг.  

Тому з погляду економічних інтересів ріст обсягів 
надаваних послуг для поштових об'єктів і галузі в цілому є 
досить вигідним. Аналіз показує, що прибутково надавати саме 
той обсяг послуг, при якому граничний дохід перевищує 
граничні витрати, а оптимальним буде виробництво такого 
обсягу послуг, при якому граничний доход дорівнює 
граничним витратам. 

При визначенні цін на тарифи в області надання послуг 
все більша увага повинна приділятися діяльності конкурентів. 
Якщо конкуренти надають або мають намір надавати послуги 
порівнянного з державною поштою якості по більш низьким 
цінам, то варто передбачити відповідну корекцію тарифів.  

Аналіз показує, що відповідно до запропонованої 
концепції маркетингу УДППЗ необхідне реформування 
маркетингової цінової політики. Ціноутворення поштових 
послуг пропонується проводити з використанням методу 
рівноважного ціноутворення як найбільш об'єктивного у 
тарифній діяльності поштових об'єктів, оскільки враховує 
ринкові параметри, що характеризують позиції і продавця 
(рівень платоспроможного попиту), і покупця (умови 
беззбиткового функціонування виробника і собівартість 
послуг), що відповідає вимогам концепції маркетингу, а також 
дозволяє застосування як для традиційних, так і нових послуг 
поштового зв'язку. 

Вихідними даними для формування цін на поштові 
послуги описаним методом є інформація як первинного 
характеру – результати маркетингових досліджень попиту, так 
і вторинного характеру – величина експлуатаційних витрат і 
поштового обміну в розрізі послуг по всіх поштових 
відділеннях. 

У випадку сильного впливу конкуренції, можна 
встановити поштові пільги споживачам даних послуг 
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(наприклад пенсіонерам, що залишаються в сфері поштового 
обслуговування по доставці пенсійних виплат).  

Щоб зберегти діючий сегмент поштового ринку, що 
займає дві третини споживачів, потрібно розширити та 
активізувати практику пільг і знижок. Наприклад, стосовно 
поширення періодичних видань по підписці розмір знижок 
повинен залежати від кількості газет і журналів, що споживач 
отримує по підписці. 
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Аналіз принципів функціонування та створення 
пристроїв Інтернету речей 

Технологія Інтернету речей базується на принципі 
міжмашинного спілкування без втручання людини електронні 
пристрої «спілкуються» між собою. Сьогодні немає 
визначеного формулювання терміну Інтернету речей.  

Однак, напевно найбільш коротке – наступне: «Інтернет 
речей – мережа фізичних об'єктів, оснащених технологіями 
для взаємодії один з одним і зовнішнім середовищем».  

Проведений аналіз показує, що кількість пристроїв 
Інтернету речей за даними Ericsson Mobility Report в 2015 році 
загальна кількість традиційних комунікаційних пристроїв – 
10,1 млрд. штук більш ніж в два рази перевершувала число 
підключених Інтернет речей (4,6 млрд. штук). Але вже  у 2021 
році розподіл зміниться вже користь Інтернет речей – 
відповідно 15,7 і 11,8 млрд. пристроїв. При цьому кількість 
традиційних засобів зв'язку буде збільшуватися лише на 
кілька відсотків на рік, а підключених речей – більш ніж на 
20% на рік.  Крім того, сьогодні поширюється концепція 
промислового Інтернету речей, що забезпечує прозорість 
отримання інформації і зростання ефективності в сфері 
промислового виробництва. 

Аналіз показує, що було запропоновано ряд 
багаторівневих сервіс-орієнтованих архітектур (SOA) для 
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Інтернету речей, відповідно до обраної технології, потреб 
бізнесу і технічних вимог. Дослідники пропонують розділити 
системну архітектуру IoT на чотири основні шари: Рівень 
зондування, Мережевий рівень, Сервісний рівень, 
Інтерфейсний рівень.  

Засоби реалізації Рівня зондування (різноманітні датчики) 
та Інтерфейсного рівня (комп’ютери, смартфони) сьогодні 
відпрацьовані дуже добре. Однак засоби для практичної 
реалізації Мережевого і Сервісного рівнів потребують 
досліджень. 

Аналіз побудови Мережевого рівня архітектури Інтернету 
речей за даними досліджень показує, що більше 90% 
пристроїв знаходяться в межах до 100 метрів від вузлів 
доступу. У цьому сегменті конкурують різні технології, що 
базують на різноманітних стандартах проводового чи 
безпроводового зв'язку: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, в 
останні роки – LoRaWAN, Wi-Fi HaLow, Z-Wave та інші.  

Однак, реально сьогодні практично застосовується 
стандарт безпроводової передачі 802.11 (Wi-Fi). Обладнання 
для роботи відносно доступне і доволі дешеве. Як правило, на 
підприємствах і в установах вже наявне відповідне 
телекомунікаційне обладнання стандарту Wi-Fi та за його 
допомогою здійснюється доступ в мережу Інтернет. Технологія 
безпроводових мереж Wi-Fi є найбільш зручною в умовах, які 
вимагають мобільності, простоти установки і використання. Її 
переваги: 

– гнучкість і можливість динамічної зміни при підключенні 
окремих засобів Інтернету речей без значних втрат часу; 

– швидкість проектування і побудови мережі; 
– достатньо велика дальність поширення сигналу. 
Проведений аналіз показав, що для реалізації вказаних 

завдань останнім часом з’явилася можливість застосовувати 
системи побудовані за принципом SoC – система на кристалі, а 
на їх основі розроблено одноплатні мікрокомп’ютери: 
Raspberry Pi фірми Broadcom на процесорі BCM2835; 
BeagleBone Black на процесорі AM3359 ARM Cortex-A8 фірми 
Texas Instruments; pcDuino на процесорі ARM А10 фірми 
AllWinner. Вони забезпечують практичну можливість побудови 
пристроїв Інтернету речей внаслідок того, що містять 
інтегровані модулі безпроводового інтерфейсу і дозволяють 
підтримувати функції стандарту Wi-Fi.  
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Фірмою Onion розроблено мікрокомп’ютер Onion Omega2 
побудований на базі SoC MediaTek MT7688. Його перевагою є 
наявність вбудованого модуля для роботи у безпроводових 
мережах стандартів 802.11 b/g/n. Працює мікрокомп’ютер під 
керуванням операційної системи Linux.  Важливим є те, що 
дистрибутив вже містить всі необхідні засоби для конфігурації 
системи та розробки власних програмних компонентів для 
виконання потрібних користувачу функцій, серед яких – 
створення датчиків для роботи у безпроводових мережах. 

На його основі у рамках магістерської роботи створено 
пристрій Інтернету речей, що призначений для збору 
інформації про температуру і вологість повітря. Для живлення 
усіх елементів використовується окремий стабілізатор на 3.3В. 
Використовується наявний у мікрокомп’ютері Onion Omega2 
інтерфейс I2C до якого під’єднано датчик SI7020-A20. При 
необхідності, для під’єднання інших пристроїв можна 
використати інші піни у відповідності з їх функціональним 
призначенням. 

Розробка програмного забезпечення пристрою Інтернету 
речей виконувалася за допомогою мови Python. Для 
програмної підтримки датчика SI7020-A20 була інстальована 
спеціалізована бібліотека Onion Omega 2+ Control Everything 
SI7020-A20, для чого було скачано репозиторій з сайту github 
за адресою https://github.com/trietsch/onion-omega-temp-
humidity.git.   

Вказана програма підтримки датчика SI7020-A20 дає 
можливість отримати результати виміру вологості та 
температури з датчика і з метою забезпечення 
функціонування пристрою Інтернету речей була доповнена 
програмним кодом, що забезпечує надсилання даних через 
безпроводову мережу стандарту Wi-Fi у хмарний сервіс. Для 
передачі даних з безпроводового засобу вимірювання на 
вказаний сайт існує спеціалізований інтерфейс виклику 
процедур API, який описаний на сайті. Макетований пристрій 
був зареєстрований на сайті, де були описані типи 
інформаційних параметрів, що він надає. 

Розроблений програмний код завантажується при старті 
системи і далі у фоновому режимі з періодичністю 60 секунд 
здійснює зчитування даних з датчика, приводить їх до 
нормалізованого вигляду і командою curl, яка формує 
відповідний http запит до АРІ передається на сайт для 
зберігання даних.  
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Для тогою, щоб мати можливість відображення даних, які 
збирає пристрій Інтернету речей на основі проведеного 
аналізу, було прийнято рішення використовувати хмарний 
сервіс сайту www.thingspeak.com. Цей сайт забезпечує 
можливість опису окремих датчиків пристрою, їх параметрів та 
дозволяє зберігати накопичені дані та відображати їх у вигляді 
графіків.  

Далі було здійснено аналіз функціонування розробленого 
пристрою у мережі та було змодельовано систему передачі 
даних. Було проаналізовано основний показник будь-якої 
системи передачі інформації, включаючи і концепцію 
Інтернету речей, – швидкість передачі даних. Було 
проаналізовано швидкість передачі даних, яку забезпечує у 
реальних умовах пристрій Інтернету речей. Для вимірювання 
швидкості передачі даних було застосовано стандартну утиліту 
iperf. Це кросплатформна консольна клієнт-серверна програма 
– генератор TCP і UDP трафіку для тестування пропускної 
здатності мережі. Утиліта дозволяє генерувати трафік різного 
типу для аналізу пропускної здатності мережі. Для перевірки 
швидкості між двома системами необхідно запустити iperf на 
одній в режимі «сервер», а на іншій – в режимі «клієнт». 

Після цього було виконано аналіз надійності передачі 
даних за протоколом UDP для трьох значень заданої швидкості 
передачі даних для того самого переліку пристроїв за 
допомогою програми iperf3 версії 3. У цьому випадку програма 
намагається передати наперед заданий потік даних і на 
приймальному кінці аналізує кількість втрачених пакетів 
даних. 

Як показує аналіз даних розроблений пристрій Інтернету 
речей  на базі Onion Omega2 (SoC MediaTek MT7688) у 
порівнянні з іншими при передачі заданого потоку даних 
забезпечує достатньо малу кількість втрати пакетів і у 
порівнянні з іншими, мікрокомп’ютер знаходиться за вказаним 
параметром у «середині» списку. 

Отже, як показує проведений аналіз, використання для 
побудови пристрою Інтернету речей мікрокомп’ютера Onion 
Omega2 на базі SoC MediaTek MT7688 є виправданим і 
доцільним. Отримане значення практичної швидкості передачі 
даних на рівні 5-10 Мбіт/с для функціонування пристрою 
Інтернету речей є більш ніж достатнім, оскільки гарантовано 
забезпечує передачу потоку даних з датчика первинної 
інформації.  
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Застосування спеціалізованих SoC з вбудованими 
засобами підтримки стандарту IEEE 802.11 разом з 
використанням сучасних засобів розробки програмного 
забезпечення для таких пристроїв забезпечує можливість 
простого і оперативного створення пристроїв Інтернету речей 
з високими характеристиками для різноманітних практичних 
застосувань. 
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Аналіз процесу створення датчика для Wi-Fi мереж 

Аналіз ефективної діяльності сучасних промислових 
підприємства показує, що найважливішою її складовою є 
впровадження різноманітних систем збору інформації 
технологічного характеру на виробництві. Оцінка такої 
інформації про стан технологічних процесів забезпечує 
прийняття диспетчерським персоналом більш обґрунтованих і 
оперативних рішень.  

Причому, завдяки вдосконаленню новітніх технологій, 
елементної бази провідних виробників електронних 
компонентів, матеріалів і технічних рішень, використання 
останніх досягнень в цифровій і мікропроцесорній техніці таке 
застосування систем збору інформації забезпечує ефективне 
вирішення завдань моніторингу, управління технологічним 
обладнанням, прогнозування його стану, необхідності 
проведення ремонтів тощо. 

Як показує аналіз, системи SCADA (supervisory control and 
data acquisition)  призначені для забезпечення роботи в 
реальному часі систем збору, обробки, відображення та 
архівування інформації про об'єкт моніторингу або управління. 

Будь-яка SCADA-система складається із трьох 
компонентів: віддалений термінал (RTU – Remote Terminal 
Unit), диспетчерський пункт управління (MTU – Master 
Terminal Unit) і комунікаційна система (CS – Communication 
System).  
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Віддалений термінал підключається безпосередньо до 
контрольованого об'єкту і здійснює управління в режимі 
реального часу. Таким терміналом може служити як 
примітивний датчик, який здійснює знімання інформації з 
об'єкта, так і спеціалізований багатопроцесорний 
відмовостійкий обчислювальний комплекс, який здійснює 
обробку інформації та управління в режимі реального часу. У 
роботі було виконано аналіз процесу створення датчика як 
віддаленого терміналу SCADA-системи. 

Диспетчерський пункт управління здійснює обробку 
даних і управління високого рівня та забезпечує людино-
машинний інтерфейс. MTU може бути як одиночним 
комп'ютером з додатковими пристроями підключення до 
каналів зв'язку, так і великою обчислювальною системою або 
локальною мережею робочих станцій і серверів. 

Комунікаційна система необхідна для передачі даних з 
RTU на MTU і назад.  

Як показує аналіз, у якості комунікаційної системи можуть 
використовуватися різноманітні канали передачі даних: 
виділені лінії, радіомережі, аналогові телефонні лінії,  
стільникові мережі тощо.  

Однак, на виробництві найбільш часто використовують 
сьогодні три основні стандарти обміну даними Wi-Fi,  Bluetooth 
/ BLE і Zigbee.  

Переваги і недоліки стандартів: 
Wi-Fi – переваги: найвища пропускна здатність до 600 

Мбіт/с з версією протоколу 802.11n; більш широка смуга 
частот каналів; підтримка каналів в діапазонах частот 2,4 і 
5ГГц;  висока дальність передачі, підвищений захист. 
Недоліки: скорочення радіусу дії при підвищенні швидкості 
передачі даних або переході в діапазон 5 ГГц; погано 
підходить для датчиків з живленням від батарей; 

 Bluetooth/BLE – переваги: дуже мале споживання енергії; 
масове впровадження;. відмінна працездатність в умовах 
інтенсивних сторонніх і взаємних перешкод; простота 
застосування, відсутність необхідності територіального 
планування. Недоліки: максимальна пропускна здатність 2 
Мбіт/с; невелика дальність передачі; 

Zigbee – переваги: дуже мале споживання енергії; 
фіксовані канали в діапазоні 2,4 ГГц.; підтримка діапазонів 
нижче 1 ГГц. Недоліки: складна комірчаста мережа; 
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максимальна пропускна здатність 259 кбіт/с; невелика 
дальність передачі. 

Отже, як показує аналіз, в умовах виробництва для 
побудови мережі передачі даних комунікаційної системи 
найбільш підходить стандарт Wi-Fi, тим більше, що наявне і 
недороге відповідне комунікаційне обладнання. 

Для моделювання роботи віддаленого терміналу було 
проаналізовано процес створення датчика для Wi-Fi мережі.  
Макетування пристрою було виконано на основі 
спеціалізованого мікроконтролера ESP32, розрядністю 32 біт з 
вбудованими засобами для функціонування у мережах Wi-Fi.  
Для створення датчика використано промисловий модуль 
ESP32 Devkit V1  на спеціалізованому мікроконтролері ESP32 
фірми Espressif. Аналіз показує, що він має достатньо 
потужний основний та допоміжний процесори, вбудовану 
пам’ять і, що важливо, забезпечує підтримку передачі даних у 
мережі за стандартами Wi-Fi і Bluetooth. У якості датчика 
технологічного параметру використано датчик температури 
DS18B20.  

Наступним кроком у створенні датчика для Wi-Fi мережі є 
розробка мікрокоду для спеціалізованого мікроконтролера, 
який буде реалізувати алгоритм роботи пристрою. 

Проведений аналіз показав, що для спрощення розробки 
власних мікропрограм споживачем без необхідності 
досконального знання тонкощів програмування окремих 
мікроконтролерів сьогодні створені інтегровані середовища 
розробки мікрокоду одним з яких є середовище розробки 
Whitecat. З використанням цього середовища розробки можна 
створювати мікрокод на мові LUA. Однак, більш цікавим 
рішенням для швидкої розробки різноманітних пристроїв є 
застосування візуального програмування. На рисунку 
показане вікно середовища розробки.  

У лівій частині інтерфейсу розміщено об’єкти, які 
представляють бібліотеку доступних функцій. У центральній 
частині здійснюється графічна розробка алгоритму роботи 
пристрою. У правій верхній частині міститься діагностична 
інформація про систему та можливий аналіз відлагоджувальної 
інформації у процесі функціонування системи. 

У середовищі розробки окремі процедури і функції 
представляються у вигляді окремих графічних об’єктів, які 
можна поєднувати відповідним чином. Причому, таке 
поєднання можна виконувати тільки з дотриманням певних 
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правил, які задаються графічно у вигляді спеціальних 
графічних елементів цих об’єктів.    

Наведемо приклад графічного представлення розробленої 
у Whitecat програми функціонування датчика для Wi-Fi мережі.  

Пристрій вимірює температуру за допомогою 
використаного датчика DS18B20 та надсилає дані на 
спеціалізований хмарний сервіс iot.eclipse.org за допомогою 
повідомлення за протоколом MQTT. Протокол MQTT (Message 
Queue Telemetry Transport) забезпечує збір даних з простих 
пристроїв та передає їх на сервер хмарного сервісу для 
обробки та відображення. Перевагою протоколу MQTT є його 
простота. 

Верхній блок команд на рисунку забезпечує під’єднання 
датчика до мережі Wi-Fi. Він реалізується за допомогою 
використання графічних об’єктів на закладці Network. У 
властивостях вказуємо точку доступу і її пароль. Ця процедура 
відбувається одноразово при старті системи. 

Код включається у об’єкт «when board starts do». У 
момент старту безпроводового датчика відбувається 
під’єднання до вказаної попередньо точки доступу за 
допомогою графічного об’єкту процедури «start Wi-Fi» і після 
успішного під’єднання на консоль видається повідомлення 
«STARTING» за допомогою графічного об’єкту процедури 
«print».  

Далі розпочинається виконання основного циклу 
програми – це центральний блок команд. Блок виконується 
неперервно після старту пристрою аж до виключення 
живлення. Блок включається у об’єкт «forever». У цій 
безперервній петлі роботи пристрою відбувається індикація 
функціонування за допомогою світлодіодного індикатора, що 
під’єднаний до виводу GIO2 за допомогою графічного об’єкту 
процедури «set digital pin to» та забезпечення затримки у 
циклі передачі інформації за допомогою графічного об’єкту 
процедури «wait».  

Відбувається процес вимірювання температури за 
допомогою використаного датчика DS18B20 за допомогою 
графічного об’єкту процедури «read from sensor DS18B20». 
Отримане значення присвоюється змінній temp, що 
здійснюється функцією за допомогою графічного об’єкту «set». 
Далі відбувається роздрук отриманого значення на консоль за 
допомогою графічного об’єкту процедури «print» для 
контролю.  



_________Напрямки удосконалення телекомунікаційних підприємств ______ 

17 

Заключним кроком основного циклу програми є 
надсилання даних на спеціалізований хмарний сервіс 
iot.eclipse.org за допомогою повідомлення за протоколом 
MQTT. Передача по протоколу MQTT виконується за допомогою 
графічного об’єкту процедури «publish to topic with». Після 
публікації даних у хмарному сервісі основний цикл програми 
повторюється знову. Після передачі даних запускається 
фрагмент коду, який щоразу виконується після успішного 
здійснення запису даних на хмарний сервер. Він включається 
у об’єкт «when the message is received to topic …» і на консоль 
видається повідомлення «MQTT Ok» за допомогою графічного 
об’єкту процедури «print». Після закінчення візуальної 
розробки мікропрограми, середовищем розробки Whitecat 
генерується мікрокод і завантажується через послідовний порт 
у мікроконтролер розробленого датчика і запускається на 
виконання.  

Для тестування макету датчика для Wi-Fi мережі і 
відображення накопичених даних у хмарному сервісі було 
використано скрипт mqtt2highcharts, що забезпечує 
зчитування даних з сервера по протоколу MQTT та 
відображення їх у режимі реального часу на комп’ютері.  

Отже, як практично продемонстровано, для створення 
датчика для Wi-Fi мережі, який функціонує у якості 
віддаленого терміналу SCADA-системи, використано апаратні 
засоби на основі сучасного мікроконтролера ESP32, а для 
розробки його програмного коду – візуальне середовище 
розробки Whitecat. Таке поєднання забезпечує швидке 
створення датчика для мережі Wi-Fi та можливість його 
модернізації без необхідності знання всіх тонкощів 
програмування для вказаних мікроконтролерів. 
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Аналіз інновацій як засобу економічної безпеки 

телекомунікаційних компаній 
 
Успішне функціонування підприємства на внутрішньому, а 

тим більше, світовому ринку висуває високі вимоги до його 
господарської діяльності. Це вимагає розвитку не тільки 
менеджменту, персоналу, але і виробничих ресурсів. У цьому 
відношенні слід провести аналіз інновацій як засобу 
економічної безпеки  підприємств, у тому числі і 
телекомунікаційних компаній. Всемірне впровадження 
інновацій в усіх напрямках діяльності вбачається основою 
економічної безпеки підприємств, гарантією їх подальшого 
розвитку на основі нових впроваджених технологій, методів 
менеджменту та маркетингу.  

Одним з суттєвих елементів економічної безпеки 
підприємства, особливо телекомунікаційного слід вважати його 
інноваційний потенціал. Економічна безпека підприємства 
розглядається як достатність у підприємства фінансово-
економічних, виробничих та трудових ресурсів для 
ефективного забезпечення не тільки поточної виробничої 
діяльності, а і подальшого постійного розвитку шляхом 
використання інноваційного потенціалу, забезпечення захисту 
інтересів підприємства від дії змінних внутрішніх і зовнішніх 
факторів ринку. 

Можна сказати, що Інновація – результат процесу 
впровадження нового продукту (послуг чи товару) з якісно 
новими споживчими властивостями, введення нової техніки і 
технології, форм і методів організації процесу управління, 
праці, виробництва і сфери послуг. Такий процес сприяє 
забезпеченню економічної безпеки підприємства.  

Інноваційна діяльність охоплює наукові дослідження, 
створення нових видів продукції, вдосконалення обладнання і 
предметів праці, технологічних процесів і форм організації 
виробництва на основі новітніх досягнень науки, техніки і 
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передового досвіду; планування і фінансування інноваційних 
проектів. 

Проведений аналіз поняття інновацій, напрямків 
інноваційної діяльності постачальника послуг дозволяє 
зробити висновок, що підприємство для забезпечення своєї 
економічної безпеки змушене реалізовувати та 
впроваджувати, як один із основних її заходів, інновації.  

Від рівня інноваційного розвитку телекомунікаційних 
підприємств, якості впроваджених управлінський рішень, 
націлених на забезпечення вимог споживачів і отримання 
гарантованих доходів, сильно залежить економічна безпека 
операторів зв'язку ринку телекомунікаційних послуг.  

Система забезпечення економічної безпеки підприємства 
включає комплекс управлінських, профілактичних і 
економічних заходів, націлених на якісну реалізацію і захист 
інтересів підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз. При 
цьому, мета системи економічної безпеки підприємства 
полягає в мінімізації зовнішніх і внутрішніх загроз 
економічному стану підприємства, в тому числі його 
фінансовим, інформаційним, матеріальним і кадровим 
ресурсам, на основі розробленого і реалізованого комплексу 
заходів економіко-правового та організаційного характеру. 

До завдань, що вирішуються системою забезпечення 
економічної безпеки підприємства, відносять: 

– постійне вдосконалення системи забезпечення 
економічної безпеки підприємства; 

– забезпечення стійкого економічного розвитку 
підприємства; 

– прогнозування можливих загроз економічній безпеці 
підприємства від впливу факторів ринку; 

– організацію роботи щодо попередження можливих 
загроз для економічної безпеки підприємства; 

– виявлення, аналіз і оцінка виниклих реальних загроз 
економічній безпеці підприємства; 

– прийняття рішень і організація діяльності з реагування 
на виявлені загрози економічній безпеці підприємства; 

– впровадження інновацій для сприяння економічній 
безпеці підприємства. 

Галузь зв'язку є достатньо інноваційною, тому для 
ефективного та безпечного функціонування 
телекомунікаційних підприємств, необхідний їх безперервний 
інноваційний розвиток з метою забезпечення економічної 
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безпеки. Отже, як показує аналіз, економічна безпека 
підприємства можлива шляхом впровадження інновацій у всі 
сфери його діяльності. 

Причому, для реалізації заходів економічної безпеки 
телекомунікаційного підприємства, інновації слід вбачати не 
тільки у напрямку запровадження нових технологій та 
обладнання, але і удосконалення менеджменту підприємства, 
персоналу і роботи з ним, заходів стимулювання тощо.  

Аналіз показує, що також слід розрізняти спрямованість 
інновацій: 

– кризова інновація, метою є вирішення організаційних, 
виробничих, економічних або фінансових проблем 
підприємства (наприклад, проблеми реалізації послуги в 
зв'язку з падінням попиту, або вирішення вже кризової  
проблеми – виживання підприємства на ринку в умовах 
жорсткої конкуренції);  

– стратегічна потреба в інновації, викликана 
перспективними прогнозами господарської діяльності 
(наприклад втрати конкурентоспроможності низки послуг, 
падіння іміджу підприємства, старінням застосовуваних 
комунікаційних технологій, можливим банкрутством у зв’язку з 
загальним станом економіки тощо). Метою інновації тут є 
підвищення конкурентоспроможності послуги і всього 
підприємства в майбутньому і така інновація є інновацією 
розвитку. 

Однією з основних загроз для економічної безпеки є 
досягнення критичного рівня старіння виробничого капіталу, 
яке накопичувалося десятиліттями. Сьогодні багато 
вітчизняних підприємств не спроможні скласти на світовому 
ринку конкуренцію іноземним компаніям через технологічну 
застарілість виробництв у зв’язку з відсутністю ринкової 
конкуренції та бюрократичним протекціонізмом щодо великих 
підприємств, критичним зношенням фондів.  

Аналіз показує, що вирішення питання економічної 
безпеки можливе на основі інноваційно-технологічної 
модернізації підприємств. Однак, інноваційний розвиток 
вимагає залучення у наукомісткі високотехнологічні 
виробництва значних довгострокових інвестицій та наявності 
джерел фінансування інноваційної діяльності. 

Однак, як показує аналіз, в Україні фінансування 
інновацій здійснюється переважно за рахунок коштів 
підприємств. При цьому, частка власних коштів підприємств у 
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загальному розподілі обсягу фінансування інноваційних 
проектів у 2013 р. становила 6973,4 млн грн, а у 2014 р.– 
6540,3 млн. грн.  

При цьому, кошти держбюджету у 2014 р. отримали 9 
підприємств, місцевих бюджетів – 12, загальний обсяг яких 
становив всього 349,8 млн.грн, (лише 5,3% від суми, на ці цілі 
самими підприємствами).  

З іншої сторони, банківська система України здійснює 
кредитування інновацій дуже мало, а частка банківських 
кредитів на фінансування інноваційної діяльності продовжує 
знижуватися. Аналіз кредитування господарської діяльності в 
Україні показує, що практично всі фінансові інститути, що 
функціонують в Україні, не зацікавлені вкладати кошти не 
тільки у інновації, а навіть у виробничу сферу.  

Аналіз показує, щоб домогтися впровадження інновацій 
слід використати досвід високорозвинених країн, які 
залучають венчурний капітал, що має низку переваг перед 
традиційними формами інвестування. Венчурні інвестиції 
сприйнятливі до ризикових прогресивних ідей з ринковим 
потенціалом, сприяють втіленню передових досягнень науки і 
техніки, впровадженню нових послуг і технологій.  

Як показує аналіз, пріоритетними для такого капіталу є 
галузі, послуги та товари яких мають значний внутрішній 
ринок збуту і не залежать від імпорту. Вагому роль венчурний 
капітал відіграє в галузях зі значними стартовими 
інвестиціями, наприклад телекомунікації. 

Існуючі негативні тенденції у залученні зовнішніх та 
внутрішніх інвестицій можна у значній мірі знівелювати 
шляхом пошуку коштів через механізм краудфандінгу, 
створення інноваційних стартапів, венчурних фондів для 
забезпечення впровадження інновацій.  

В останні роки в США і Європі велика увага приділяється 
стимулюванню розвитку нового механізму фінансування 
інновацій – краудфандінгу, як альтернативи бізнес-
ангельського і венчурного фінансування, що стала можливою 
завдяки розвитку Інтернету і соціальних мереж. Краудфандінг 
через мережеві платформи дозволяє великому числу людей 
інвестувати невеликі суми в реалізацію різних проектів.  

Спочатку краудфандінг був орієнтований на благодійні 
проекти і мав форму пожертвувань, але потім поширився на 
передоплату замовлень на інноваційні товари народного 
споживання і кредитування. Іншою моделлю краудфандінгу, 
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найбільш перспективною з точки зору залучення фінансування 
інноваційними стартапами, що отримала імпульс розвитку в 
останні роки, є модель часткового фінансування, що 
забезпечує придбання часток участі в власному капіталі. 

Реалізація економічної безпеки забезпечується також 
внаслідок удосконалення менеджменту підприємства. Аналіз 
показує, що одним з найважливіших елементів системи 
економічної безпеки є впровадження в телекомунікаційних 
компаніях найбільш прогресивних методів управління для 
застосування прогресивних технологій і розробки нових 
послуг. Забезпечення впровадження інновацій на підприємстві 
з метою підвищення його економічної безпеки неможливе без 
удосконалення діяльності власне його менеджменту, 
впровадження інноваційного управлінського менеджменту, 
заснованого на знаннях, на управлінні знаннями і новій якості 
мислення на всіх підрозділах підприємства.   

Як показує аналіз, на сучасному ринку боротьба йде не за 
володіння ресурсами, матеріальними цінностями, а за 
здатність до ефективної інноваційної управлінської діяльності, 
а саме: 

– здібності до комплексних взаємопов’язаних 
інноваційних рішень в технологічній сфері,  управлінні на всіх 
рівнях підприємства і у відносинах з клієнтом; 

– визнання центральної ролі творчих людських ресурсів. 
Якщо раніше, при системі масового виробництва і масового 
споживання людські ресурси враховувалися тільки з позицій їх 
чисельності, здатності адаптації до умов масового 
виробництва. У сьогоднішній системі виробництва з 
наукомісткою технологією людські ресурси не можна 
розглядати як невичерпні, оскільки вимагаються творчі 
здібності. При цьому, не кожна людина може продуктивно 
брати участь в такому процесі надання послуг, управлінні і 
організації відносин з клієнтом. Йдеться не просто про 
індивідуальні, а про творчі ресурси людини, які слід вміти 
ефективно використати;  

– забезпечення розвитку високотехнологічних, 
наукомістких служб, що залежать не від матеріальних 
інвестицій, а від інвестицій в нематеріальну сферу, тобто в 
розвиток особистості, в систему відносин, в збереження прав 
інтелектуальної власності, в інтелектуальний і іміджний 
капітал підприємства. Ці нематеріальні інвестиції – інвестиції в 
навчання і творче зростання персоналу та керівництва; 
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– необхідність впровадження інноваційного 
управлінського менеджменту, заснованого на знаннях, на 
управлінні знаннями, створення корпоративної культури 
мислення на основі моральних принципів, вироблених 
цивілізацією. Тобто, техніка і технологія управління є 
вторинним продуктом колективного мислення керівника і 
колективу, ефективної їх взаємодії.  

– принцип забезпечення якості послуг при збереженні 
або зниженні їх собівартості, оскільки сьогодні конкурентної 
переваги виробники можуть досягти на насиченому ринку 
тільки при збереженні або навіть зниженні собівартості – тобто 
підвищення продуктивності при одночасному підвищенні і 
збереженні якості своїх послуг.  

Нова інноваційна управлінська культура грунтується на 
пріоритеті якості, а мета інноваційної діяльності полягає в 
створенні нової якості послуг та  організації відносин з 
клієнтом. Щоб вижити в сучасній конкурентній боротьбі в 
умовах все наростаючих темпів глобалізації економіки, всі 
виробники, що  виходять на світовий ринок зобов'язані 
підтримувати найвищу якість послуг і технологій, управління 
та організації відносин відповідно до світових стандартів і 
забезпечення споживчих властивостей, вимог екології, 
охорони здоров'я, унікальності тощо.  

Крім того, додатковим засобом підтримки економічної 
безпеки на підприємстві є можливість модернізації 
менеджменту за допомогою створення єдиної інформаційної 
бази. Інформаційна база призначена для систематизації 
передового досвіду у діяльності вже існуючих підрозділів та 
персоналу, так і передових досягнень, придатних для 
впровадження у майбутньому на підприємстві та у його 
менеджменті. Крім того, менеджмент повинен мобілізовувати і 
задіювати потенціал персоналу підприємства на у напрямку 
інновацій і реалізації ефективних інструментів в управлінні 
персоналом. Заснована на сучасному підході до використання 
інформації і знань на підприємстві система забезпечує: 

– відкритість і доступність потрібної інформації на 
підприємстві; 

– здатність швидко дізнатися про проблеми, а також про 
передбачувані шляхи розвитку підприємства; 

– передача досвіду професійних працівників з високим 
стажем роботи "новим" співробітникам; 
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– можливість отримання досвіду роботи на суміжних 
ділянках підприємства; 

– систематизація досвіду і знань співробітників 
підприємства; 

– швидкий і оптимальний пошук вирішення проблем, що 
склалися на  підприємстві на основі достовірної (отриманої з 
різних джерел) накопиченої інформації; 

– створення атмосфери зацікавленості в поширенні 
новаторських ідей працівниками. 

Таким чином, на підприємстві формується інформаційна 
база з впровадження інновацій, з досвідом і системою їх 
просування, що є  конкурентною перевагою використання 
потенціалу співробітників. 

Персонал підприємства, його людський капітал – це 
продуктивна сила генерації і втілення в життя нових інновацій, 
що сприяє і економічній безпеці підприємства. Він є об'єктом 
пильної уваги стосовно розвитку, роботи з ним, заходів 
стимулювання. 

Аналіз показує, що до структури людського капіталу 
прийнято включати безліч компонентів: інтелектуальні та 
підприємницькі здібності, рівень підготовки на виробництві, 
здоров'я, мобільність (міграція).  

Заходи по всебічному розвитку людського капіталу 
включають підготовку кадрів для науково-інноваційної сфери 
та забезпечення умов для реалізації отриманих знань і умінь, 
що забезпечує належний рівень накопичення людського 
капіталу для реалізації інноваційної активності. 

Більш освічена та кваліфікована робоча сила може не 
тільки вдало впроваджувати нові технології, але і бути 
джерелом інновацій, оскільки освіта або попереднє навчання 
істотно підвищує здатність працівника до створення інновацій 
на підприємстві. 

Розвиток персоналу можна реалізувати шляхом: 
– спільних нарад керівників та рядових працівників для 

«мозкового штурму» при вирішенні проблем; 
– системи «наставництва» та «опіки» з метою 

професійного персонального навчання; 
– призначення досвідченого співробітника керівником 

групи, яка реалізує певний проект; 
– використання принципу внутрішнього маркетингу, який 

розглядає співробітників як внутрішніх клієнтів підприємства. 



_________Напрямки удосконалення телекомунікаційних підприємств ______ 

25 

Отже, елементом економічної безпеки 
телекомунікаційного підприємства слід вважати його 
інноваційну діяльність. Причому, для реалізації заходів 
економічної безпеки інновації слід вбачати не тільки у 
напрямку запровадження нових технологій та обладнання, але 
і удосконалення на основі світових підходів менеджменту 
підприємства, персоналу і роботи з ним, заходів стимулювання 
тощо. 
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Напрямки удосконалення маркетингових комунікацій 
підприємств медійної сфери на прикладі ТРК «Львів» 

Жодна організація не може існувати заради самої себе. Її 
головне завдання – задоволення потреб тих груп населення, 
для обслуговування яких вона й була створена. Одним із 
методів вирішення цього завдання є правильно вибрана 
маркетингова концепція підприємства. Сьогодні відомо, 
принаймні, про п'ять основних етапів еволюції концепції 
маркетингу, які виділяють більшість науковців. Варто 
зауважити, що наведені на (Рис.1) часові рамки є відносними, 
оскільки до цих пір достеменно невідомо про період 
виникнення та тривалість існування тієї чи іншої концепції, 
тому в дослідженнях науковців вони дещо відрізняються.  

Отже, розглянемо коротко суть даних концепцій.  
Концепція вдосконалення виробництва передбачає, що 

покупці надаватимуть перевагу товарам і послугам 
підприємства завдяки широкій доступності і порівняно низьким 
цінам. Керівництво підприємства повинно зосередити свої 
зусилля на вдосконалення виробництва і підвищення 
ефективності системи розподілу. В даній концепції 
визначальним фактором орієнтації є виробництво, яке 
знаходиться центральним серед питань, що розглядаються. 

 



_________Напрямки удосконалення телекомунікаційних підприємств ______ 

26 

 
Рисунок 1 - Еволюція концепції маркетингу 
 
Концепція вдосконалення товару — покупці надають йому 

перевагу завдяки кращій якості, враховуючи споживчі 
властивості. Керівництво підприємства концентрується на 
досягненні високого рівня якості товару. Центром уваги цієї 
концепції є товар. Концепція інтенсифікації комерційних 
зусиль передбачає, що покупці купуватимуть товари у 
достатній кількості, якщо постійно докладати певних зусиль 
для просування товарів на ринку і стимулювання їхнього 
продажу. Основою концепції збуту є акт продажу. 

Традиційна концепція маркетингу передбачає 
ефективніше, ніж це роблять конкуренти, визначення потреб, 
реальної купівельної спроможності покупців і адаптацію до них 
виробництва. 

Соціально-етична концепція маркетингу передбачає 
визначення потреб покупців і їх задоволення ефективніше, ніж 
конкуренти, з урахуванням загальнолюдських суспільних 
інтересів. Підприємство у своїй маркетинговій діяльності 
виконує три завдання: враховує суспільні інтереси, 
задовольняє потреби покупців і збільшує свій прибуток. Його 
мета забезпечити добробут окремого споживача та суспільства 
загалом 

Усі маркетингові концепції зорієнтовані на розв'язання 
певних завдань, які своєю чергою повинні відповідати цілям 
комунікаційної програми. Кінцева мета будь-якої стратегії 
маркетингових концепцій полягає в тому, щоб допомогти 
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продавцеві продати свій товар і, таким чином зберегти, і/або 
примножити свій бізнес. 

Сучасне підприємство має в своєму розпорядженні різні 
інструменти комунікацій (Рис.2) а саме: реклама у засобах 
масової інформації, стимулювання збуту, проведення масових 
заходів (виставок, конференцій, презентацій тощо), 
персональний продаж, прямий маркетинг, зв'язки з 
громадськістю.   

Сьогодні все більше підприємств схиляються до 
використання інтегрованої системи маркетингових 
комунікацій. Це призводить до ретельного аналізу роботи усіх 
каналів комунікацій з метою створення у споживача чіткого, 
послідовного і переконливого уявлення про підприємство, та 
продукцію, яку воно випускає. На перший план виходить 
ретельне планування кожного кроку щодо засобів просування 
товару на ринок, капіталовкладень в його підтримку та 
розвиток на кожному етапі життєвого циклу. А для 
ефективного впровадження зовнішніх інструментів комунікації, 
в першу чергу, налагоджується внутрішня комунікаційна 
політика і використання соціально-етичного маркетингу 
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Рисунок 2 - Складові системи маркетингових комунікацій 
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повинен у той самий час нести відповідальність за результати 
цих дій. Концепцією маркетингу, яка забезпечує соціальну 
відповідальність і етику бізнесу, без шкоди для його розвитку, 
називають соціально-етичною. 

Львівська обласна державна телерадіокомпанія (ЛОДТРК) 
– державна телерадіокомпанія, яка функціонує понад 
півстоліття і є однією з найстаріших в Україні. З 25 грудня 
2012 року ЛОДТРК змінило свою назву на ТРК «Львів». 
Телерадіокомпанія є юридичною особою, яка заснована на 
державній власності та підпорядкована Державному комітету 
телебачення і радіомовлення України. Кількість глядачів ТРК 
"ЛЬВІВ" становить 74% від усіх телеглядачів області. За 
визначенням Львівське телебачення вважається сімейним 
телеканалом і займає частку 42% (приблизно 1000 000 
глядачів) від загального населення Львівської області.  

Відділ маркетингу на ТРК «Львів» виконує роботу 
інформативну й іміджеву роботу. Основна мета – 
ознайомлення і зацікавлення людей ТРК «Львів». Також відділ 
маркетингу намагається використовувати у своїх стратегіях 
соціально-відповідальний маркетинг, оскільки саме він 
підвищує імідж компанії перед суспільством і тим самим 
збільшує довіру до неї. Запорукою успіху на ринку будь-якого 
підприємства є його ефективна маркетингова діяльність, що 
охоплює визначення споживчих потреб, розробку продукту, 
визначення його ціни, налагодження системи збуту та 
стимулювання продажу. 

Використання соціально-етичного маркетингу підвищує 
конкурентоспроможність компанії в цілому. Це зумовлює 
зростання поваги та довіри споживачів до компанії на 
внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Отже, соціально-
етичний маркетинг – це відповідальність за маркетингову 
діяльність перед суспільством. 

У нашій країні використання соціально-етичного 
маркетингу компаніями вважається доброю волею та її вільним 
вибором. Найголовнішою умовою для виконання цієї концепції 
на практиці безумовно є бажання керівників підприємств і все 
таки незначні, проте певні фінансові можливості. Найбільш 
популярним в Україні інструментом соціально-етичного 
маркетингу залишається спонсорство та благодійність. Деякі 
підприємства використовують інструменти соціальної 
діяльності, що дозволяють підвищити імідж компанії  (Табл. 1).  
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Найбільш поширеною для визначення ролі маркетингових 
комунікацій є статична модель аналізу типу: 

                                          Х=a+bW,   
де W – витрати на маркетингові комунікації;   
X – обсяги продажу, частка ринку, прибуток. 
Ця модель визначає, що між незалежною величиною 

витрати на маркетингові комунікації і залежною величиною 
обсяги продажу, частка ринку, прибуток існує простий 
лінійний зв’язок. 

 
Таблиця 1 – Переваги впровадження соціально-етичного 

маркетингу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Але такі підрахунки та застосування регресивних методів 

можуть бути корисними лише за умов стабільного розвитку 
економіки країни. Коли умови господарювання змінюються 
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мало не щодня, підприємства не гарантовані від того, що 
сьогоднішні підрахунки будуть справедливими завтра. На 
жаль, це відбувається в Україні і, безперечно, додатково 
ускладнює підприємницьку діяльність. Фахівці з маркетингових 
комунікацій мають дослідити стан цільової аудиторії, для якої 
призначено програми, та визначити заходи та кошти, котрі 
необхідно витратити, щоб досягти визначених цілей 
комунікації. 

Необхідно з’ясувати на якому етапі аудиторія споживачів 
перебуває у моделі поведінки споживача: на першому, коли 
привертається увага споживача до підприємств та його 
продуктів за допомогою певних комунікативних заходів; на 
другому, коли ці заходи зацікавили споживача; на третьому, 
коли виникло бажання дивитись на продукт підприємства; на 
четвертому, коли встановлено довіру до підприємства та його 
продукції, або на п’ятому, коли споживач вкотре обирає 
телепродукт каналу. 

Знаючи кошти, на які підприємство може розраховувати, 
вартість переведення потенційних споживачів з однієї 
сходинки на іншу та намічені цілі маркетингу й маркетингових 
комунікацій, можна визначити ефективність заходів, які 
пропонуються. 

Отже зміна соціально-економічних відносин сприяє 
подальшому розвитку концепції маркетингу, орієнтиром якого 
стає людина. Еволюція маркетингу привела до виникнення 
нової концепції – соціального-етичного маркетингу, яка є 
універсальною формою взаємозв’язку суб’єктів 
господарювання зі суспільством, державою, її окремими 
органами, а також формою їх спроможності оцінити наслідки 
своєї діяльності для суспільного розвитку. Телевізійний 
маркетинг покликаний визначати потреби телеглядачів 
(соціальна технологія) і мобілізувати ресурси на створення і 
доставку телевізійного продукту (організаційна структура), 
здатного задовольнити ці потреби. 

Висновки 
 Розглянуто маркетингові комунікації, які є основним 

інструментом реалізації маркетингової стратегії, що 
підпорядкована корпоративній стратегії діяльності фірми. 

 Показано, що спрямовуючи свої етичні комунікаційні 
зусилля, фірма очікує від адресатів бажаного для неї 
зворотного реагування, як-от: від споживачів  – покупки 
товару фірми; від постачальників і маркетингових 
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посередників – співробітництва на взаємовигідних умовах; від 
контактної аудиторії – підтримки чи відсутності протидії; від 
органів державного управління – встановлення режиму 
найбільшого сприяння. 

 На основі проведеного аналізу поточної діяльності 
показано, що ефективними напрямами підвищення рівня 
соціальної етичності маркетингових комунікацій у медіа-галузі 
мали б бути: заборона надмірного втягування ЗМІ у 
політичний процес; розроблення закону, який би 
регламентував визначення, гарантії діяльності, механізми і 
джерела фінансування, незалежність діяльності й необхідні 
переваги громадських ЗМІ перед комерційними; оцінка 
ефективності існуючих заходів по стимулюванню плюралізму і 
механізмів, що перешкоджають концентрації ЗМІ. 
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Дослідження елементів антикризового управління та 
впровадження їх у діяльність телекомунікаційних 

підприємств 

Сучасне функціонування підприємства обумовлене 
різноманітними кризовими процесами, що відбуваються як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках та пов’язані і з 
економічними процесами, і з політичними, і з розвитком та 
поширенням технологічних досягнень.  

Ці всі фактори впливають на діяльність підприємства, 
призводить до їхньої кризи і вимагають удосконалення не 
тільки менеджменту, діяльності персоналу, але вироблення і 
запровадження різноманітних антикризових рішень. Власне 
питанням дослідження елементів антикризового управління та 
впровадження їх у діяльність телекомунікаційних підприємств і 
присвячена робота.  

Аналіз показує, що складність економічної ситуації в 
країні, перехідний етап її економіки, вплив криз і тиску 
зовнішніх ринків обумовлює необхідність аналізу різноманітних 
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факторів, що призводять до кризи і, відповідно, рішень по 
елементах антикризового управління. Напрямки такої 
антикризової діяльності обумовлюється станом розвитку 
підприємств, рівнем їх фінансових і матеріальних резервів, 
станом і кваліфікованістю наявного персоналу, що і визначає 
актуальність тематики дослідження. 

При визначенні кризових ситуацій необхідно враховувати, 
що в певній мірі кризи мають закономірний характер.  
Пов'язано це з циклічним розвитком будь-якої організації, що 
включає чотири основні етапи: криза, депресія, пожвавлення і 
підйом. У дослідженнях західних вчених застосовуються такі 
поняття: «експансія» (розширення) і «стиснення». Експансія 
змінюється стадією стиснення на так званій «вершині» і, 
навпаки, стадія стиснення замінюється експансією на в точці 
«пожвавлення» 

Серед основних причин виникнення кризових ситуацій 
можна виділити наступні:  

– зміна ринкових умов, купівельної спроможності, розміру 
і структури потреб населення; 

– негативний вплив конкуруючих підприємств;  
– політична нестабільність, спрямованість внутрішньої 

політики, введення нових законів або інших нормативних 
актів; 

– економічна нестабільність, рівень інфляції, характер 
конкурентного середовища; 

– вплив споживацької культури, що виявляється в нормах 
споживання, сформованих перевагах; 

– розвиток науки і техніки, яке визначає всі складові 
процесу надання послуги, виробництва товару і його 
конкурентоспроможність; 

– вплив міжнародної конкуренції. 
Виникнення кризи на підприємстві відбувається якщо 

розвиток виходить за рамки стійкості, тобто її здатності 
відновлювати початковий стан після відхилення параметрів 
функціонування від номінального значення у до кризовий 
період. Відповідно, після втрати стійкості можливі різні 
варіанти розвитку підприємства: критичний стан; криза; 
катастрофа:  

– критичний стан виникає, коли підприємство може 
адаптуватися до впливу зовнішнього середовища і 
повернутися до стану рівноваги; 
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– криза виникає тоді, коли на підприємстві поступово 
збільшується амплітуда коливань; 

– катастрофа, яка виникає при різкій зміні умов 
зовнішнього середовища.  

При цьому кризи, що зачіпають організацію, можуть 
відбуватися на декількох рівнях: 

– всередині самої організації, при цьому ними можна 
управляти, впливаючи на виниклу або прогнозовану кризову 
ситуацію; 

– поза організацією в її найближчому оточенні 
(конкуренти, постачальники, споживачі), де керівництво 
компанії може надавати обмежений вплив на процеси, що 
відбуваються; 

– поза організацією в далекому оточенні (політичні, 
економічні, соціальні, технологічні зміни зовнішнього 
середовища, які не піддаються впливу і контролю). 

Аналіз показує, що оскільки виникнення кризи – це ніби 
сигнал, поштовх для здійснення керівних дій, основна мета 
антикризового управління – це не тільки запобігання 
виникненню кризової ситуації, але і успішне управління 
підприємством з мінімальними витратами та максимальним 
економічним і соціальним ефектом для її подолання. Отже, на 
підприємстві повинна бути сформована спеціальна система 
управління, яка враховує складність завдань і необхідність їх 
оперативного вирішення в умовах кризи. Її завдання можна 
розглядати за двома основними напрямками: 

– зміни в цілях запобігання виникнення кризової ситуації; 
– зміни, спрямовані на ліквідацію виниклої кризи і її 

наслідків. 
Проведений аналіз показує, що вітчизняні підприємства в 

тій чи іншій мірі знаходяться в кризовій ситуації. Спочатку це 
перехід на ринкові рейки господарювання, що спровокував 
необхідність повної перебудови сформованого укладу ведення 
діяльності та орієнтації на ринок. Потім, після деякого підйому 
і розвитку вітчизняної економіки, фінансова криза 2008 року, 
визначила «знекровлення» підприємств. Сучасний етап 
характеризується необхідністю функціонування в умовах 
військових дій на окремій території країни, порушенням 
певних господарських зв’язків, нестабільності ситуації та 
втрати частини ринку послуг. 

Отже, в такому середовищі підприємства повинні постійно 
бути в стані готовності реагувати на зміни, що відбуваються, 
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бути здатними своєчасно знаходити ефективні рішення, що 
забезпечує система антикризового управління. 

Можна сформулювати наступні основні вимоги до 
побудови системи антикризового управління: 

– система повинна включати рівні для забезпечення 
діагностики, ослаблення і виведення організацій з кризи, а 
саме: оперативний, тактичний, стратегічний; 

–  постійне оновлення інформації; 
– централізованість, тобто управління має здійснюватися 

за допомогою чітких уніфікованих команд. 
Аналіз вказує, що автори наукових праць наводять низку 

визначень основних понять, що стосуються питань кризи. 
Антикризовий менеджмент – сукупність економічних 
інструментів діагностики, ослаблення і виведення організацій з 
кризи. Антикризове управління – це управління, в якому 
задіяні оперативний, тактичний, стратегічний механізми 
діагностики, ослаблення і виведення організацій з можливої 
кризи. Превентивне управління – це скоординовані 
попереджувальні дії, націлені на мінімізацію збитку від впливу 
кризи. Сталий розвиток організації – це такий розвиток, який 
задовольняє потреби теперішнього часу і не ставить під 
загрозу здатність організації задовольняти їх в майбутньому. 

Аналіз проблематики антикризового управління 
телекомунікаційних підприємств, вироблення практичних 
рекомендацій щодо підвищення ефективності менеджменту в 
умовах кризи показує, що «криза» – це крайнє загострення 
протиріч у соціально-економічній системі (організації), що 
загрожує її життєстійкості в навколишньому середовищі. Криза 
може розумітися і як етап у розвитку соціально-економічної 
системи, необхідний для усунення напруг і нерівноваги в ній. 

Узагальнена модель антикризового управління 
телекомунікаційними підприємствами включає чотири групи 
важливих факторів.  

Перша група – це проблеми розпізнавання і діагностики 
кризових ситуацій телекомунікаційних підприємств, проблеми 
запобігання та ліквідації кризи. Необхідно діагностувати 
причини, час виникнення і масштаб кризи на підприємстві. 

Друга група проблем антикризового управління 
відноситься до ключових сфер життєдіяльності організації, 
включає комплекс проблем фінансово-економічного 
характеру. Тут же зачіпаються проблеми організаційного і 
правового змісту, безліч соціально-економічних проблем, 
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пов'язаних з диференціацією виробництва і селекцією 
персоналу. Відбувається переоцінка ресурсних можливостей, 
пошук джерел фінансування, побудова нової системи 
збалансованих показників. Побудова системи збалансованих 
показників з метою тактичного управління організацією є 
більш спрощеною завданням, ніж для стратегічного 
управління. 

Третя група проблем пов'язана з оцінкою потреб системи 
в диференціації технології управління. Вона включає в 
найзагальнішому вигляді проблеми аналізу та оцінки 
внутрішніх і зовнішніх факторів, що дестабілізують систему, 
фінансових можливостей і ризиків, проведення прогнозних 
оцінок і варіантів поведінки телекомунікаційної компанії в 
кризовому стані. 

Четверта група проблем пов'язана з розробкою і 
впровадженням нової інноваційної стратегії управління. 
Включає проблеми синтезу нової інноваційної стратегії 
антикризового управління, оцінки ефективності 
впроваджуваної системи і всіх елементів системи щодо 
проведених антикризових заходів. 

На базі вищевикладеної проблематики антикризового 
управління можна запропонувати наступну структуру 
антикризового управління, яка підрозділяється на ряд етапів: 

– комплексний моніторинг фінансово-господарської 
діяльності підприємства та формування стратегії розвитку 
організації (стратегічне планування) в умовах кризи; 

– тактичне планування (розробка програми виходу з 
кризової ситуації) і синтез антикризових заходів (супровід 
програмних, організаційних і технічних заходів); 

– оцінка результатів антикризового управління та 
коригування стратегії розвитку організації з поправкою на 
результати реалізованої антикризової програми; 

– розробка методик з прогнозування майбутніх кризових 
ситуацій. 

Кінцевим підсумком або результатом ефективного 
управління є позитивні економічні зміни суб'єкта. 

Отже, можна вказати такі завдання системи 
антикризового управління полягають у реалізації ряду 
напрямків і елементів антикризових заходів: 

–  забезпечення стратегічного планування; 
– ведення інноваційної діяльності;  
– забезпечення відповідної мотивації персоналу; 
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– удосконалення корпоративної культури; 
– застосування контролю на всіх рівнях діяльності 

підприємства. 
Розглянемо запропоновані елементи більш детально: 
Стратегічне планування – механізм узгодження поточних 

рішень, а саме тактичних і оперативних, зі стратегічними 
цілями підприємства, та коригування і контроль за реалізацією 
цієї стратегії. Мета проведення стратегічного планування на 
підприємстві полягає в тому, щоб зібрати і провести аналіз 
інформації результати діяльності, визначити зміни і сучасний 
стан підприємства, оцінити прибутки і витрати та 
використовувати ці дані для вирішення наступних завдань. 
При цьому, в умовах кризи необхідно дотримуватися ряду 
правил:  

– виконувати всі розрахунки, виходячи з песимістичного 
прогнозу розвитку різних факторів і використовувати 
максимум компенсуючих заходів для страхування від 
можливих зривів, що дозволяє уникнути високого ступеня 
невизначеності; 

– використовувати для антикризового планування при 
проведенні експертних оцінок співробітників підприємства, що  
дозволяє ефективно використовувати величезний їх досвід і 
знання; 

– необхідно враховувати досвід діяльності служби 
продажів для реальної оцінки ринку послуг, стану з 
продажами в ситуації кризи; 

– оперативно реагувати на зміни шляхом створення 
спеціальної групи з числа менеджерів для моніторингу 
галузевих і макроекономічних показників з метою швидкого 
реагування, синхронізації бізнес процесів на підприємстві і 
вироблення швидких рішень щодо поточної ситуації. 

Наступним важливим елементом антикризової діяльності є 
модернізація вітчизняних підприємств на інноваційній основі. 
Посилення непередбачуваності світового та конкуренції 
вітчизняного ринків вимагає пошуку і розвитку інноваційної 
активності. В основі антикризової стратегії підприємства 
повинні бути закладені механізми постійного оновлення, 
орієнтовані освоєння передових наукоємних технологій, 
розробку інноваційних послуг тощо.  

З іншої сторони, також, організаційні інновації є 
особливим видом, мають свої специфічні особливості і 
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вимагають застосування відповідних методів управління. 
Організаційні інновації слід здійснювати в напрямках: 

– впровадження процесно-орієнтованого управління; 
– впровадження сучасних методів управління на основі 

застосування інформаційних технологій; 
– реалізація нової зміненої корпоративної стратегії на 

підприємстві; 
– впровадження нової організаційної структури 

управління підприємством; 
– застосування сучасних систем контролю якості, 

сертифікації послуг; 
– впровадження сучасних систем логістики та концепцій 

економного використання ресурсів. 
Проведений аналіз показує, що в умовах організаційного 

стресу ще одним елементом антикризового управління слід 
вважати мобілізацію персоналу усіх рівнів на здійснення 
позитивних змін на підприємстві. В умовах гострого дефіциту 
фінансових ресурсів керівництво, поряд з матеріальним 
стимулюванням, може використовувати інші засоби 
стимулювання праці. Система мотивації персоналу в умовах 
антикризової діяльності може включати наступні заходи:  

– створення механізмів стабілізації обстановки в колективі 
на основі підтримки позитивного морально-психологічного 
клімату: погашення нервозності відносин, уникнення 
конфліктності тощо; 

– ранжування членів колективу по групах, за певним 
набором чинників мотивації до активної діяльності; 

– розширення можливостей для членів колективу в 
розкритті творчого потенціалу, повної реалізації виробничих 
можливостей, професійного та посадового зростання; 

– чітке визначення працівникам кінцевих і проміжних 
цілей в роботі і відповідних винагород; 

– забезпечення рівного підходу до оцінки працівників, їх 
винагород і стягнень; 

– розширення комунікативних можливостей оскільки для 
багатьох людей істотним фактором тяжіння є великий 
колектив та можливість спілкування. 

З іншої сторони, як показує аналіз, найскладнішим 
моментом в кризовій ситуації для підприємства є втрата 
кваліфікованих кадрів. Утримання ключових співробітників 
стає одним з основних завдань менеджменту на етапі кризи, 
оскільки в умовах нестабільності персонал виявляється 
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демотивованим. Слід вважати, що в умовах кризи 
найважливішим інструментом нематеріальної мотивації 
персоналу є удосконалення корпоративної культури. 
Активність і енергія керівника, підтримання бойового духу 
команди в період кризи є найважливішими умовами для 
здійснення успішного антикризового управління. Важливою 
складовою корпоративної культури компанії є місія компанії  
тобто її мета високого рівня та цінності організації. 

Утримує співробітника і стимулює його ділову активність 
сприятлива і приваблива обстановка в компанії. Не можна 
забувати про ефективний метод нематеріальної мотивації – 
заохочення керівництва (усні та письмові подяки). 

Ці методи не вимагають великих грошових витрат, однак 
вони дуже ефективні. Є золоте правило керівника: лаяти 
наодинці, а хвалити – при всіх. 

Крім того, погана обізнаність працівників про стан 
підприємства та перспективи вирішення проблем, які 
стосуються їх інтересів погіршує психологічний клімат в 
організації, знижує рівень довіри до керівництва, впливає на 
трудову мотивацію персоналу.  

Керівник використовує можливість показати працівникам, 
що він поважає їх точку зору та, відповідно, має змогу 
отримання найвірогіднішої інформації в процесі прийняття 
рішень, оскільки персонал безпосередньо здійснює 
виробничий процес і спілкується зі споживачами. 

Крім того, застосування контролю в антикризовому 
управлінні передбачає три основні аспекти: а) контроль як 
систематична і конструктивна діяльність керівників, органів 
управління, одна з управлінських функцій. Контроль 
розглядається як перевірка дотримання і виконання 
нормативів, встановлених завдань, планів і рішень; б) 
контроль як завершальна стадія процесу управління, тобто 
механізм зворотного зв'язку, завдяки якому керуюча 
підсистема отримує інформацію про хід та результати 
виконання своїх рішень. Зворотній зв'язок дає можливість 
оцінити ефективність самого менеджменту; в) контроль як 
складова процесу прийняття та реалізації управлінських 
рішень від початку до завершення. 

Ці аспекти мають застосування в антикризовому 
управлінні при реалізації перерахованих вище напрямків.  

Перший напрямок антикризового управління розглядає 
контроль як поточний збір і обробку інформації, перевірку 
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відхилень фактичних показників діяльності від нормативних 
або планових, а також підготовку рекомендацій для прийняття 
рішень. Сприяючи координації діяльності з управління 
підприємством для досягнення поставленої мети, контроль 
забезпечує виконання функції «управління управлінням» і є 
синтезом планування, обліку економічного аналізу, організації 
інформаційних і грошових потоків, що вельми актуально для 
запобігання кризі. В цьому напрямку контроль носить 
превентивний характер. Розгляд контролю в такому контексті 
є близьким до концепції контролінгу.  

В рамках другого напрямку, завдяки контролю вже в 
умовах кризи виявляються слабкі сторони підприємства, що 
дозволяє оптимально використовувати ресурси, вводити в дію 
резерви для виведення підприємства з кризи і уникнути 
банкрутства. Крім того, контроль лежить в основі процесу 
прийняття рішень щодо виведення підприємства з кризи, 
складання програми оздоровлення та забезпечує планомірну 
реалізацію санаційних заходів. 

При цьому, актуальність контролю обумовлена 
особливостями антикризового управління, такими, як: 
підвищена чутливість до фактору часу; мобільність і 
динамічність у використанні обмежених ресурсів; специфічні 
антикризові критерії вибору варіантів рішення; підвищена 
увага до завчасної опрацюванні варіантів управлінських 
рішень і оцінці їх наслідків; програмно-цільовий підхід в 
технологіях вироблення управлінських рішень.  

Таким чином, контроль в системі антикризового 
управління в залежності від стадій життєвого циклу організації 
діє в двох напрямках: по-перше, в період стабільності 
(традиційного менеджменту) контроль покликаний 
забезпечити функціонування організації в рамках 
встановлених параметрів, тобто виключати істотні відхилення, 
і, по-друге, в період кризи, з урахуванням змінилася 
зовнішнього і внутрішнього середовища організації, повинен 
дати корисну інформацію для встановлення нової системи 
параметрів. 

Отже, можна зробити висновок, що методологія 
менеджменту кризових станів організації повинна 
ґрунтуватися на концепції сталого розвитку управління 
організації, системі спостережень за зміною структурних 
елементів організації, моделі управління розвитком організації 
на основі використання активного підходу, яка зумовлює 
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рішення з антикризового управління організацією, що включає 
управління економічною діяльністю організації, керування 
персоналом, застосування інновацій для запобігання кризам та 
ведення постійного контролю всіх напрямків діяльності для 
забезпечення керівництва необхідною інформацією.  
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Дослідження світового ринку послуг та його впливу на 
діяльність ПАТ «Укртелеком» 

Світовий ринок, який розвинувся у останні десятиліття, 
що пов’язано з перетоком капіталів, робочої сили, товарів та 
послуг,  останнім часом все частіше висуває вимоги до 
діяльності і вітчизняних підприємств. Сьогодні Україна стає 
невід’ємною частиною світової економіки, як у сферах 
виробництва товарів, так і послуг. Станом на сьогодні 
національне, чи то державне, чи то приватне, підприємство 
вимушене діяти у рамках світових вимог. Усе це вимагає 
розгляду і пропозиції додаткових напрямків комерційної 
діяльності, пошуку стратегій розвитку, вдосконалення 
діяльності.   

Це вимагає пошуку і удосконалення послуг і товарів, які 
потребує користувач, формування, і наступного задоволення 
його потреб, вимог і бажань.  Пошук напрямків удосконалення 
надання послуг у сфері діяльності підприємств зв’язку має 
реалізовуватися шляхом аналізу усіх внутрішніх, а особливо, в 
умовах світового ринку, який по суті став уже глобальним, і 
зовнішніх чинників, що визначають шлях функціонування 
підприємства у рамках світового господарського комплексу зі 
значною конкуренцією.  

Під світовим ринком послуг зв'язку розуміється сукупність 
економічних відносин, що погоджує між собою пропозицію 
послуг зв'язку та попит на них. Пропозиція послуг зв'язку 
формується можливостями надання споживачам необхідної 
номенклатури послуг в потрібних обсягах з необхідною якістю, 
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а попит формується здатністю споживати традиційні послуги 
зв'язку і певною мірою генерувати потребу в нових послугах.  

Попит і пропозиція формуються під впливом багатьох 
факторів, основними з яких є відкритість світового і 
національного ринків, неперервне впровадження результатів 
науково-технічного прогресу, що визначає  закономірності 
розвитку ринку послуг зв'язку та його кон'юнктуру. 

Визначальним фактором сьогодні є попит на послуги 
зв'язку, що  залежить від зростаючого обсягу інформації, яким 
споживачі обмінюються за допомогою засобів зв'язку.  

Аналіз показує, що ринок послуг зв'язку 
характеризується наступними факторами: 

– високим попитом на наймасовіший вид послуг – 
телефонія, в останні роки – мобільна, і зростаючим попитом на 
нові види послуг – передача потокового відео, гіпертексту, 
великих обсягів даних тощо; 

– монопольним становищем виробника послуг зв'язку та 
незахищеністю споживача, що виявляється в погіршенні якості 
традиційних послуг зв'язку та відсутності вибору необхідних 
послуг по їх терміновості, тарифу, наявності зворотного 
зв'язку; 

– змінами у споживанні телекомунікаційних послуг та їх 
перерозподілом у  діловому секторі і населенні. 

Найважливішу роль в розвитку світового ринку послуг, 
його структури відіграє науково-технічний прогрес. Він, 
зокрема, привів до того, що: 

а) революційні технологічні зміни в засобах зв'язку і на 
транспорті,  зниження транспортних витрат збільшило ступінь 
мобільності виробників і споживачів послуг, а застосування 
нових засобів супутникового зв'язку і відеотехніки, мережі 
Інтернет дало можливість в деяких випадках взагалі 
відмовитися від особистого контакту продавця і покупця 
послуги чи товару; 

б) прискорення темпів науково-технічного прогресу в 
галузі телекомунікацій та інформатики спричинило за собою 
появу нових форм торгівлі послугами – комерційний обмін 
інформацією, бази даних стають об'єктом зовнішньої торгівлі; 
фірми підтримують контакт зі своїми філіями та організують 
дистанційну виробничу діяльність співробітників; 

в) технологічний прогрес дозволив збільшити попит на ті 
види послуг, які і раніше мали товарну форму (фінансові, 
банківські, страхові послуги). 
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На світовому ринку телекомунікаційних послуг, 
починаючи з 90-х років можна виділити наступні домінуючі 
тенденції: 

– швидке повсюдне збільшення загального обсягу цих 
послуг, поява все більш ефективних і технічно досконалих 
видів, таких як Інтернет і стільниковий зв'язок; 

– зростання масштабів і повсюдна диверсифікація 
діяльності телекомунікаційних компаній, що супроводжується 
переходом телекомунікаційних операторів до подання все 
більш широкому колу користувачів більш різноманітного 
спектра послуг; 

– подальша лібералізація діяльності телекомунікаційних 
послуг на національних ринках, підвищення їх відкритості; 

– зростання конкуренції між телекомунікаційними 
компаніями-операторами на світовому ринку, що сприяє 
розширенню географічних меж їх діяльності, підвищення 
концентрації капіталу; 

– ростом числа користувачів телекомунікаційними 
послугами як в промислово розвинених країнах, так  і країнах, 
що розвиваються. 

Фахівці аналітичної компанії IDC підготували прогноз 
щодо  майбутнього ринку послуг зв'язку та платного 
телебачення. Аналітики очікують, що цей ринок в 2018 році 
зросте в порівнянні з минулим роком на 2% і перевищить 1,7 
млрд доларів. Найбільшим є мобільний сегмент і цей сегмент 
буде рости в середньому на 2% в рік.  

Аналіз показує, що двигуном зростання є передача даних 
і забезпечення міжкомп’ютерної взаємодії, що компенсує 
скорочення витрат на голосовий зв'язок і обмін 
повідомленнями. На стаціонарну передачу даних припадає 
21% ринку. Цей сегмент буде рости в середньому на 4% на рік 
зважаючи на  потребу високої пропускної спроможності 
каналів зв’язку. 

З огляду на ці напрямки розвитку світового ринку послуг 
було проведено SWOT-аналіз підприємства ПАТ "Укртелеком" . 

Проведений SWOT-аналіз вказує наступні результати. 
Серед сильних сторін: 
–  підприємство є практично монополістом на ринку 

стаціонарного телефонного зв’язку; 
– контроль великої оптоволоконної мережі на території 

України; 
Слабкі сторони: 
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– висока зношеність основних фондів; 
– необхідність надавати нерентабельні послуги; 
– постійна необхідність в великих інноваційних 

інвестиціях. 
Можливості: 
– подальше освоєння ринку Інтернет-технологій; 
– освоєння ринку мобільного зв’язку; 
– зростання числа абонентів стаціонарної передачі даних. 
Загрози: 
– зменшення частки на ринку стаціонарного зв’язку і 

зростання попиту на мобільний; 
– агресивна політика конкурентів в ІТ-сфері.  
Проведений аналіз показує, що ПАТ "Укртелеком" є 

найпотужнішим постачальником телекомунікаційних послуг в 
Україні, що дозволяє ефективно співпрацювати з провідними 
операторами розвинутих країн світу. Підприємство є лідером 
ринку швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет та 
фіксованої телефонії (компанії належить 80% ринку послуг 
фіксованого зв’язку за кількістю споживачів).  

Крім того, ПАТ «Укртелеком» створило найпотужнішу в 
Україні національну магістральну мережу передавання даних, 
побудовану на базі сучасної технології оптичного зв’язку, яка 
дозволяє надавати споживачам сучасні телекомунікаційні 
послуги майже в усіх населених пунктах України. ПАТ 
«Укртелеком» отримала ліцензію та надає послуги мобільного 
зв’язку третього покоління за технологією UMTS.  

Отже, з метою удосконалення діяльності ПАТ 
«Укртелеком» в умовах жорсткої конкуренції з урахуванням 
впливу світового ринку можна запропонувати наступні кроки: 

– розвивати найрентабельніші види послуг – швидкісного 
доступу до мережі Інтернет та інших додаткових послуг на 
його основі; 

– розширювати мережу мобільного зв’язку, у напрямку 
послуг передачі даних та збільшення покриття мережі; 

– розробити та впровадити нові продукти та тарифи на 
телекомунікаційні послуги; 

– спростити механізми підключення нових абонентів, 
пришвидшити процес підключення та призупинення надання 
послуг, вдосконалити механізм продажу послуг; 

– вдосконалити процедуру обслуговування клієнтів, 
розширити існуючі та створити нові канали комунікації з 
клієнтами (удосконалити сайт самообслуговування 
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my.ukrtelecom.ua, контакт-центр та універсальні точки 
продажу);  

– розробити програми підтримки лояльності споживачів; 
– збільшити чисельність персоналу з продажу та 

оптимізувати бізнес-процеси надання послуг; 
– підбирати та навчати персонал з продажу послуг 

використовуючи мотивацію і стимулювання результатів його 
діяльності. 
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