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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ

Анотація.  Розглянуто роль випробувань, сертифікації та стандартизації нових процесів і
послуг у сфері зв’язку та телекомунікацій як важливих інноваційного розвитку підприємства.

Останнім часом новітні технологічні досягнення привели до формування принципово нових
галузей економіки, корінним чином змінивши економічний та соціальний уклад суспільства. В першу
чергу це стосується сучасної галузі телекомунікацій. Виникнення і формування галузі ТК обумовлено
результатом  активної  науково-дослідної  та  дослідно-конструкторської  діяльності  міжнародних
компаній,  що  представили  на  ринок  абсолютно  нові  послуги  -  мобільний,  супутниковий,
широкополосний зв'язок та Інтернет [1]. Для підтримки конкурентоспроможності телекомунікаційні
компанії проводять активну інноваційну політику та планомірно виводять на ринок нові товари та
послуги.  Це пояснюється високою наукоємністю галузевої  продукції  та значно більш коротким, у
порівнянні з іншими галузями, життєвим циклом товару, а також з обмеженими можливостями щодо
диференціації вже існуючих продуктів у силу їх високої стандартизації.

Компаниії  телекомунікаційної  галузі  характеризуються  високими показниками  за  темпами
зростання та постійним посиленням своїх ринкових позицій. З 2000 року ці компанії зайняли провідні
позиції за темпами зростання прибутку, доходності капіталу та ринкової капіталізації.

Характерно  також,  що  за  останні  кілька  років  змінюється  основний  акцент
конкурентоспроможної боротьби в рамках телекомунікаційної галузі: він перейшов у сферу надання
додаткових послуг та стимулювання збуту для залучення нових сегментів ринку. Одним з найбільш
поширених способів оптимізації інноваційної діяльності в сучасних умовах є конкурентна політика
компаній,  спрямована  на  співробітництво  та  кооперацію  з  конкурентами.  Кооперації  стають
глобальним  фактором  підвищення  результативності  інноваційних  проектів,  що  вимагають  від
компаній, що проводять нововведення в управлінській діяльності та маркетинговій стратегії.

Перехід вітчизняної економіки від експортно-орієнтованої сировинної моделі, до інноваційної
моделі розвитку обумовлений Законом України «Про першочергові напрями інноваційної діяльності
в Україні» і передбачає активізацію вітчизняних підприємств у питаннях розробки та впровадження
нових процесів і продуктів [2]. В процесі інноваційного розвитку вітчизняні підприємства стикаються
не тільки з проблемою генерації ідей створення нових процесів і продуктів, конкурентоспроможних
на ринку, але і з проблемами впровадження інноваційних ідей в процес. При цьому велику роль в
інноваційному розвитку підприємств відіграють етапи пошуку розробки, випробувань, сертифікації
та стандартизації нових процесів і продуктів.

Ці стадії в життєвому циклі інновації грають роль своєрідної межі, подолання якої дозволяє
перейти  інновації  від  стадії  розробки  до  стадії  використання.  Реалізація  стадій  випробувань,
сертифікації  та  стандартизації  нових  процесів  і  послуг  у  галузях  зв'язку  традиційно  пов'язана  з
прийняттям управлінських рішень в результаті виконання складних завдань, спрямованих на пошук
компромісу [3].

По-перше  –  випробування  нових  процесів  і  продуктів  часто  з'єднується  з  використанням
спеціалізованого випробувального та вимірювального обладнання. З одного боку, в цілях збереження
інтелектуальної  власності  та  оперативності  проведення  випробувань  підприємства  прагнуть  мати
власне  випробувальне  та  вимірювальне  обладнання.  З  іншого  боку,  прагнучи  мінімізації  витрат,
пов'язаних  із  придбанням  та  використанням  випробувального  та  вимірювального  устаткування,
підприємствам  вигідно  вдаватися  до  послуг  спеціалізованих  центрів.  Але  в  цьому  випадку
підприємство має менш інформативну базу даних і подовжує випробування.

По-друге – стандартизація  інноваційних процесів,  з  одного боку,  вимагає  оцінки ступеню
адаптації  впроваджених  інновацій  з  позицій  існуючих  стандартів,  що  забезпечують  шляхом
уніфікації  мінімізацію  поточних  витрат.  З  іншого  боку,  впровадження  інноваційних  процесів  і
продуктів нерідко вимагає перегляду діючих стандартів і пов'язано з внесенням змін до нормативної
документації, або з розробкою нових стандартів. 
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По третє – сертифікація інноваційних процесів і продуктів, з одного боку, збільшує величину
витрат  часу  та  фінансів  на  реалізацію  процедур  підтвердження  відповідності  впроваджуваних
інновацій за заданими вимогами, а, з іншого боку, нарощує упевненість виробників і споживачів у
якості створюваних інноваційних проектів і продуктів [4].

Телекомунікаційна  галузь  характеризується  уніфікованими  стандартами  зв'язку,  єдиними
технологічними  вимогами  до  телекомунікаційного  обладнання,  високим  ступенем  залежності  від
держави,  максимізацією  ефекту  економії  на  масштабах.  Всі  ці  фактори  пережбачають  єдність
основних  напрямів  інноваційної  політики  телекомунікаційних  компаній.  При  цьому  визначається
наступне трактування телекомунікаційної галузі, що відображає широке різноманіття залучених до
неї  суб'єктів.  Так  до  телекомунікаційної  галузі  відносяться  компанії,  які  надають  послуги  та
технології  передачі  інформації,  а  також фірми,  що  виробляють  та  обслуговують  обладнання  для
даного процесу [5].

Інноваційна  діяльність  підприємства  розглядається  як  діяльність,  спрямована  на  пошук та
реалізацію інновацій у цілях:

– оновлення  та  розширення  асортименту  послуг,  підвищення  їх  функціональних
можливостей;

– підвищення якості або зниження собівартості послуг;
– вдосконалення  організаційних  структур  для  підвищення  ефективності  господарської

діяльності;
– освоєння нових ринків та залучення нової цільової аудиторії для зміцнення своїх позицій

на ринку.
Розгляд та оцінка стану вітчизняного ринку телекомунікацій представляє практичний інтерес,

оскільки телекомунікаційна галузь володіє значним потенціалом. Стабільно високі темпи зростання,
висока  наукоємність,  професійний менеджмент,  цивілізована  конкуренція,  реальна  інновативність
компаній, висока ємність ринку - всі ці фактори сприяють зростанню інвестиційної привабливості
даної  сфери економіки для  інвесторів,  та  виступають комфортним середовищем для  розробки  та
впровадження новітніх послуг та продуктів. 
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СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ЯК СУЧАСНА МОДЕЛЬ 
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Анотація. Розглянуто сутність та переваги впровадження стратегічних альянсів як одного
із ефективних шляхів посилення конкурентних позицій в умовах зростаючої інтегрованості світової
економіки.

В  умовах  створення  єдиного  глобального  простору,  коли  посилюються  процеси
взаємозалежності суб’єктів міжнародних економічних відносин, відбувається зміна самої структури
світової  економіки.  З’являються  її  нові  суб’єкти,  та  нові  форми  організації  бізнесу,  серед  яких
високою ефективністю виділяються стратегічні альянси. 
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