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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Анотація. В доповіді розглядається сучасний стан ринку телекомунікаційних послуг. 

Суб’єкти  господарської діяльності особливо в сучасних умовах (пандемії), як і в усьому світі 

так і в Україні повинні враховувати потреби та платоспроможність користувачів послуг, 

та звернути увагу на зменшення тарифів з метою розширення абонентської бази. У зв’язку 

з економічною ситуацією, що склалася вчасності в Україні, є потреба в отримані на 

законодавчому рівні субвенції на розвиток телекомунікаційних послуг, які будуть 

надаватися малозабезпеченим, з державного або місцевого бюджету. Також провести 

оцінку стану телекомунікаційного ринку послуг і відповідно з цим застосувати на прикладі 

більш розвинутих країн стандарти якості надання послуг. 

 

Постановка проблеми. В останні роки все більше нові технології визначають 

розвиток нашої епохи. Найбільшу роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології в 

складі яких важливу роль і вплив на розвиток сучасності є телекомунікації. Ситуація, що 

склалася на українському ринку  є досить напруженою. Особливо це відчувається у 

критичний час (протистояння пандемії COVID-19), але разом з цим, зросла кількість 

користувачів телекомунікаційних послуг.  

Телекомунікаційні послуги давно вже стали базовою потребою кожного з нас 1. 

Телекомунікації (електрозв’язок) - передавання, випромінювання та приймання знаків, 

сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, 

проводових, оптичних, або інших електромагнітних системах 2. Підприємства (оператори), 

які надають послуги зв’язку, потребують в розробці та удосконаленні відповідного 

програмного забезпечення та управління  підприємством та уваги щодо їх розвитку і захисту 

послуг зв’язку в сучасних умовах. 

Метою роботи є дослідити сучасний стан ринку телекомунікаційних послуг і оцінити 

розвиток підприємств зв’язку в сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу. Далю говорив, що термін «підприємство» походить від 

слова «вживати» - затівати, вирішуватися виконати будь-яку нову справу, приступати до 

здійснення чого-небудь значного. 

Зв’язок – сфера економіки України. Вона виконує функції з прийому інформації, її 

обробки, розподілу та видачі кінцевої продукції користувачам усіх сфер. 

 Управління - це особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований натовп в 

ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу. Управління  є стимулюючим елементом 

соціальних змін і прикладом значних соціальних перемін.  

Суб'єктом управління підприємства (суб'єктом менеджменту підприємства) виступає 

адміністративно-управлінський персонал, який за допомогою взаємопов'язаних методів 

управління забезпечує ефективну діяльність підприємства. Завдання суб’єкта управління 

полягає в тому, щоб забезпечити найбільший ступінь засвоєння інформації виконавцями. До 

суб’єктів зовнішнього середовища відносять: суспільство, конкуренти, споживачі, 

закордонні країни, банки, страхові компанії, постачальники, виробники додаткових послуг та 

інші. До суб’єктів  підприємницької  діяльності відносять: підприємства поштового зв’язку, 

підприємства телекомунікаційної сфери, науково-дослідні інститути (лабораторії) в галузі 

зв’язку.  

Специфічність зв’язку передбачає наявність розгалуженої схеми інформаційних 

потоків у межах управління підприємствами зв’язку. Вплив суб'єкта на об'єкт управління, 
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тобто сам процес управління, може здійснюватися тільки за умови циркулювання певної 

інформації між керуючою і керованою підсистемами. Потреба в інформації різних ланок, 

суб’єктів управління неоднакова і визначається насамперед тими завданнями, які розв’язує в 

процесі управління той чи інший суб’єкт, той чи інший керівник, працівник управлінського 

апарату, тими функціями, які він виконує. Потреба завжди конкретна, оскільки конкретні 

завдання, що виконуються в управлінні 3. 

Обсяг і зміст інформації, яка потрібна різним суб’єктам управління, залежить від: 

 масштабу і важливості рішень, що приймаються (чим масштабніше, важливіше 

рішення, тим більша за обсягом та різноманітна за змістом інформація, необхідна для його 

підготовки та прийняття); 

 кількості та характеру керованих, регульованих параметрів (чим більше число 

параметрів, чим вони складніші, багатофакторніші, тим більша за обсягом, різноманітніша 

інформація, яка потрібна для їх регуляції); 

 тривалості й частоти управлінського циклу, частоти кроку регулювання; 

 кількості варіантів можливих станів і поведінки системи; 

 величини та різноманітності збурюючи систему внутрішніх та зовнішніх впливів; 

 кількості та якості показників, що характеризують підсумки роботи системи.  

Згідно з Законом України «Про телекомунікації» підприємство може надавати такі 

види послуг: надання безпроводових телекомунікаційних послуг мережею Інтернет,  зв’язок 

факсом, телефоном, конфіденційний зв’язок телефоном і відеоканалом мережею Інтернет 4.   

В ході проведених досліджень помітним є збільшення доходів від надання послуг 

мобільного зв’язку, які у 2019 році збільшились на 20% у порівнянні з 2018 роком.  

Масове користування сучасними послугами зв’язку із застосуванням LTE-технологій, 

що стало можливим після запуску мереж 4G у 2018 році трьома найбільшими операторами 

телекомунікації, дало відчутний поштовх підвищенню попиту на користування мобільним 

Інтернетом українцями. За 2019 рік доходи від надання послуг з доступу до мережі Інтернет 

зросли майже в половину (на 48 %) у порівнянні з минулим роком. Протягом 2019 року 

операторами мобільного зв’язку було значно розширено покриття території України 

мережами 4G, що дозволило збільшити до 78% частку населення, яке може отримувати 

послуги мобільного широкосмугового доступу до мережі Інтернет, що суттєво пришвидшує 

та полегшує усі персональні та бізнес взаємодії. За 2019 рік операторами мобільного зв’язку 

інвестовано у галузь сукупно близько 11 млрд. грн.  

У 2019 році доходи від надання послуг зв’язку склали 72 961 млн. грн., в них частка 

доходів від надання телекомунікаційних послуг склала 91,0 %, а від надання послуг 

поштового зв’язку та кур’єрських послуг – 9,0 % 5. 

 

 
Рисунок 1 - Структура доходів від надання телекомунікаційних послуг за 2019 р., млн. грн 
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В структурі доходів від надання телекомунікаційних послуг у 2019 році найбільшу 

частку складали рухомий (мобільний) зв’язок - 63,0 % та фіксований доступ до мережі 

Інтернет - 17,6%, сумарна частка яких у загальних доходах від надання телекомунікаційних 

послуг склала 80,6 % . 

Тенденція останніх років щодо зменшення кількості абонентів фіксованого 

телефонного зв’язку залишилась незмінною і протягом 2019 року. Крім того, залишається не 

вирішеною проблема викрадення та пошкодження мідних кабелів телекомунікаційних мереж 

операторів фіксованого телефонного зв’язку, що призводить до тривалої відсутності зв’язку 

у споживачів послуг. В умовах зменшення попиту споживачів на послуги фіксованого 

телефонного зв’язку актуальним питанням залишається реконструкція та оптимізація 

телекомунікаційних мереж, в ході яких здійснюється перехід до використання сучасного 

високопродуктивного комутаційного обладнання, здатного обслуговувати декілька зон 

нумерації.  

Спостерігається тенденція зменшення споживання послуг таксофонів. Зокрема, в 2017 

році щомісяця за допомогою таксофонів надавались послуги в обсязі близько 900 тис. хв. 

розмов, а в 2019 році ця цифра зменшилася майже втричі і склала менше ніж 380 тис. хв. Та в 

умовах ізоляції при карантині немає потреби в даному виді надання послуг. Крім того, 

таксофони, які використовуються на телекомунікаційній мережі оператора не виробляються 

в Україні, що створює складнощі з їх подальшою експлуатацією. 

Висновок. Незважаючи на всі складні умови (карантин) підприємства зв’язку на 

ринку розвиваються. І задача для подальшого розвитку сфери телекомунікаційних послуг   
забезпечити такі напрями діяльності, як використання європейських стандартів якості 

надання послуг; розробка та впровадження тарифів, які б максимально враховували потреби 

і платоспроможність споживача; постійний моніторинг тенденцій на ринку 

телекомунікаційних послуг в Україні та світі, а також врахування їх в діяльності 

підприємств. 
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