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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 

Анотація. В доповіді розглядаються теоретичні та практичні аспекти оцінювання 

ефективності діяльності підприємства. Представлено результати аналізу та оцінювання 

показників ефективності діяльності підприємств (ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «МТС») на 

основі дослідження звітних даних, що представлені в Інтернет-джерелах та інформації 

офіційного сайту компанії, доведено позитивну динаміку їх ефективного розвитку та 

інвестиційну привабливість. 

 

Постановка проблеми. Питання ефективності виробництва завжди посідало важливе 

місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних 

рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників 

держави. Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від підприємств 

активних дій з підвищення ефективності їх функціонування.  
Телекомунікація є невіддільною частиною соціально-економічної системи держави та 

належать до стратегічних складових національної економіки, без ефективної роботи якої 

неможливе підвищення добробуту суспільства [1]. 

Стратегічною метою телекомунікації є необхідність забезпечення споживачів 

телекомунікаційними послугами, а підприємство (оператори), які працюють у сфері 

телекомунікації повинні задовольняти проблеми фізичних і юридичних осіб, органів 

державної влади в телекомунікаційних послугах [2]. Тому оцінка ефективності 

функціонування підприємств телекомунікації є актуальної сьогодні. 

Метою роботи є дослідження теоретичних аспектів економічної ефективності, як 

економічної категорії; узагальнення теоретичних та практичних аспектів, щодо  оцінювання 

ефективності функціонування підприємств в сучасних ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб схарактеризувати економічну 

ефективність діяльності підприємств, перш за все, потрібно представити теоретичні аспекти 

таких понять як «ефективність», «результативність», «рентабельність», «прибутковість» [3]. 

Ефективність ‒ це досягнення найбільших результатів за найменших затрат живої та 

уречевленої праці. Економічна ефективність є конкретною формою дії закону економії часу. 

Економічна ефективність є основним якісним фактором економічного зростання організації, 

оскільки забезпечує абсолютне зростання її результатів при тій же величині зусиль. 

Результативність - це міра точності управління, яка характеризується рівнем 

досягненням очікуваного стану об'єкту управління, мети управління або ступенем 

наближення до неї. 

Рентабельність - це відносний показник прибутковості, що характеризує ефективність 

господарської та фінансової діяльності підприємства. 

Прибутковість – це показник, який характеризує ефективність діяльності 

підприємства з точки зору здатності його приносити прибуток та забезпечувати ефективне 

відтворення використаних ресурсів. 

В практиці щодо оцінки показників економічної ефективності діяльності 

підприємства, використовують показники рентабельності. Результати аналізу стану найбільш 

вагомих підприємств ПрАТ «Київстар" і  ПрАТ "МТС", показав : у 2019 році активи 

«Київстар» є рентабельними на 31 % [4], а ось рентабельність активів «МТС» знаходиться в 

діапазоні  7%-16% [5].  Показники рентабельності розраховуються на основі величини 
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отриманого суб’єктом підприємницької діяльності прибутку. Отриманий підприємством в 

певних абсолютних і відносних розмірах прибуток є необхідною умовою його 

самодостатності, економічної незалежності, подальшого функціонування. 

Система показників ефективності діяльності зв’язку господарської діяльності має: 

показувати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються на підприємстві; створювати 

передумови для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва; стимулювати 

використання всіх резервів, наявних на підприємстві; забезпечувати інформацією стосовно 

ефективності виробництва всі ланки управлінської ієрархії; виконувати критеріальну 

функцію. Загальні капітальні витрати компанії «Київстар» за підсумками 2019 року склали 

5,111 млрд грн. В основному, кошти були спрямовані у розвиток мережі 4G і покращення 

якості послуг високошвидкісного мобільного інтернету. А ось капітальні витрати «МТС» у 

2019 році склали 32,2 млрд. (18% від виручки), що більше на 13% в порівнянні з 2018 роком. 

Основні напрямки за витратами - це розвиток LTE, розширення оптоволоконних ліній та 

розвиток мереж 3G і 4G в Україні.  

Також не слід забувати, про один із найважливіших показників ефективності – чистий 

прибуток. Чистий прибуток «МТС» за підсумками 2019 року впав на 87,8% з 20,8 млрд грн 

до 2,5 млрд грн. Основний вплив на падіння прибутку надав резерв для виплати зобов'язань 

згідно з домовленістю з комісією США з цінних паперів в розмірі 850 млн. Чистий дохід 

«Київстару» складав - 18,7 млрд грн, що на 13,2% більше, ніж за 2018 рік. Це свідчить про те, 

що компанія є доволі прибутковою, і нарощує свій прибуток шляхом розширення 

асортименту послуг, а також формує власну цінову політику.  

Важливе методологічне місце і практичне значення для підвищення ефективності 

галузі зв’язку має найбільш повне виявлення факторів, які впливають на ефективність 

виробництва, і науково обґрунтована їхня класифікація. Основні фактори підвищення 

ефективності виробництва в ринкових умовах суспільства були визначені  й отримали досить 

детальну розробку. Зміни, які відбулися в економіці України за останні роки, в тому числі й у 

галузі зв’язку, призвели до виникнення нових факторів, які відбивають необхідність 

інтенсифікації виробництва і прискореного розвитку підприємств, як основної ланки, яка 

забезпечує задоволення потреб населення у послугах зв’язку.  

Висновок. В результаті проведеного аналізу підприємств ( ПрАТ «Київстар» і ПрАТ 

«МТС» ), можна визначити, що їх  діяльність є ефективною. У 2019 році активи «Київстар» є 

рентабельними на 31 %, а ось рентабельність активів «МТС» знаходиться в діапазоні  7%-

16%. Чистий прибуток «МТС» за підсумками 2019 року впав на 87,8% з 20,8 млрд грн до 2,5 

млрд грн. Чистий дохід «Київстару» складав - 18,7 млрд грн, що на 13,2% більше, ніж за 2018 

рік. Компанії є доволі прибутковою, і нарощує свій прибуток внаслідок розширення 

асортименту послуг, а також формує власну цінову політику. Вони мають міцні позиції на 

ринку і позитивну динаміку розвитку, також вони є інвестиційно привабливими.  

 

Список літератури 

 

1. Воробієнко П. В. Проблеми використання закономірностей впливу ІКТ на 

економічний розвиток країни / П. Воробієнко, В. Гранатуров // Економіка  

України, 2011. -  26–33 с. 

2. Про телекомунікації : Закон України. Відомості Верховної Ради  

України. 2004. № 12. 155 с. 

3. За ред. О.М.Орлова. - О. : ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014. - 512 с. 

4. Офіційний сайт ПрАТ «Київстар». Про Київстар [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://cdn.kyivstar.ua 

5. Фінансові показники МТС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Финансовые_показатели_МТС 


