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Аналіз принципів створення пристроїв та мереж                                                 
на основі протоколу LoRa 

Стрімкий розвиток в останні роки концепції Інтернету речей 
обумовлює необхідність розробки і пошуку нових стандартів передачі 
даних і мереж, побудованих на їх основі. Однак, особливе місце в сучасних 
технологіях мереж займають безпроводові, що пояснюється необхідністю 
використання інформації, що міститься на територіально розподілених 
датчиках.   

У якості мереж передачі даних на все частіше застосовують 
поширений стандарт Wi-Fi (IEEE 802.11). Обладнання для роботи таких 
мереж відносно доступне і доволі дешеве. Однак, мережі такого типу 
поряд з перевагами мають суттєвий недолік, що пов’язаний з незначною 
дальністю передачі даних та суттєвим є і енергоспоживання таких 
пристроїв, що становить проблему для мобільного використання.  

Для подолання вказаних проблем сьогодні розробляються ряд 
стандартів і технологій, однією з яких є технології передачі даних LoRa. 
Наведено порівняння технологій мереж дальнього радіусу дії. Як видно з 
таблиці, технології мають високу дальністю зв'язку, підвищену 
завадозахищеність, низьку швидкість передачі даних, низьке 
енергоспоживання і, як наслідок, високий ступінь автономності кінцевих 
пристроїв.  

Аналіз виявив, що у кожної технології є ряд переваг і особливостей. 
За незалежними оцінками експертів стану та перспектив розвитку 
глобальних мереж з низьким енергоспоживанням для ринку Інтернету 
речей на найближчі роки найбільш поширеною технологією буде LoRaWAN.  

LoRa – це метод модуляції, який визначає протокол фізичного рівня 
моделі OSI. Технологія модуляція LoRa може застосовуватися в мережах з 
різною топологією і різними протоколами канального рівня. Технологія 
LoRa – об'єднує метод модуляції LoRa і відкритий протокол LoRaWAN. 

Радіоінтерфейс LoRa використовує радіосигнал з лінійною частотною 
модуляцією. Широкосмуговий радіосигнал LoRa – сигнал з лінійною 
частотною модуляцією (ЛЧМ) або CSS (Chirp Spread Spectrum). Частота CSS 
радіосигналу може як збільшуватися (up-chirp), так і зменшуватися (down-
chirp). 
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Лінійна частотна модуляція означає, що частота сигналу лінійно 
змінюється з часом, від початкового значення f0 до кінцевого значення f1. 
Частота може змінюватися як у бік підвищення, так і в бік зменшення. 
Різниця частот f0 і f1 – визначає ширину каналу (BW, BandWidth – в термінах 
LoRa). Традиційні значення BW – 125, 250, 500 кГц. (проект частотного 
діапазону для України вказує смугу 125кГц) Окремий сигнал, заданий на всій 
смузі частот каналу, називають "чірпом" (chirp). 

В часовій області, проміжок передачі чірпа розділяється на деякі 
інтервали часу, які визначають шкалу, а кодується символ положенням 
стрибка частот на цій шкалі. Результат перетворення Фур'є прийнятого і 
опорного сигналів буде давати максимум в цій точці, що і дозволяє 
виявляти переданий інформаційний сигнал. Базовий принцип 
формулюється просто: циклічний зсув частот чірпа дозволяє при прийомі 
визначити положення стрибка частот, використовуючи опорний чірп і 
апаратну цифрову обробку сигналу. 

Циклічний зсув чірпа на певну величину за часом кодує один символ. У 
розглянутій реалізації LoRa кожен символ відповідає 4 бітам. На додаток до 
бітів даних передаються біти корекції помилок: передбачено кілька 
режимів, з числом бітів корекції від 1 до 4; відповідно, в мінімальному 
випадку, до 4 бітів даних додається один біт корекції (режим 4/5), в 
максимальному – 4 біти (режим 4/8). Даний параметр в протоколі 
називається CR (Coding Rate). 

Передавачі LoRa формують CSS радіосигнали з шириною спектра 
(BW) 125, 250 або 500 кГц. При фіксованій ширині спектра радіосигналу BW 
зміна його бази здійснюється за рахунок зміни тривалості Tsym і швидкості 
зміни частоти М.  

Фактично, саме ця зміна бази в часі в протоколі називається SF 
(Spreading Factor). Тому пристрої, що обмінюються даними, повинні 
використовувати рівні значення SF. 

LoRa в основному працює на вільних смугах (наприклад, 
неліцензованих діапазонах), включаючи 433, 868 і 915 МГц.  

Частотна надмірність широкосмугового радіосигналу обумовлює 
його високу стійкість перед перешкодами, а вузька кореляційна функція – 
високу точність часової синхронізації. Фізичний радіоінтерфейс LoRa 
заснований на використанні широкосмугових радіосигналів з великою 
базою B, багато більшою одиниці. Такий вид радіосигналів має дві головні 
особливості: 

– ширина спектру радіосигналу BW значно більше швидкості передачі 
даних R b (BW >> Rb); 

– кореляційна функція істотно вужча від кореляційної функції 
вузькосмугового сигналу з базою B ~ 1. 
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Отже, проведений аналіз дозволяє сформулювати основні переваги і 
недоліки застосування модуляції LoRa і відповідних мереж. 

Переваги LoRaWAN: 
– велика дальність передачі сигналу у порівнянні з іншими 

бездротовими технологіями, що використовуються для телеметрії, досягає 
10-15 км; 

– низький рівень споживання енергії у кінцевих пристроїв, завдяки 
мінімальним витратам енергії на передачу невеликого пакета даних; 

– висока проникаюча здатність радіосигналу в міській забудові при 
використанні частот субгігагерцового діапазону; 

– висока масштабованість мережі на великих територіях; 
– відсутність необхідності отримання частотного дозволу та плати за 

радіочастотний спектр, внаслідок використання неліцензованому частот 
(ISM band). 

Недоліки LoRaWAN: 
– відносно низька пропускна здатність, в залежності від 

використовуваної технології передачі даних на фізичному рівні, від кількох 
сотень біт/с до декількох десятків кбіт/с; 

– затримка передачі даних від датчика до кінцевого додатки, 
пов'язана з часом передачі радіосигналу, може досягати від декількох 
секунд до декількох десятків секунд; 

– відсутність єдиного стандарту, який визначає фізичний шар і 
управління доступом до середовища для бездротових LPWAN-мереж; 

– ризики зашумленості спектру неліцензійного діапазону частот; 
– пропрієтарна технологія модуляції LoRa, «закрита» патентом 

Semetech; 
– обмеження потужності сигналу. 
Мережа LoRa  складається з чотирьох елементів:  
– абонентський термінал LoRa (endpoints),  
– шлюз LoRa,  
– мережевий сервер LoRaWAN для керування логікою мережі;  
– хмарне сховище (сервер додатків) для зберігання даних і інтеграції 

їх у користувацькі аплікації і різноманітні сервіси 
Мережа LoRaWAN складається з абонентських терміналів LoRa, 

підключених безпроводовими мережами LoRa до концентраторів/шлюзів 
або базових станцій. Вони з’єднуються за допомогою інфраструктури 
Інтернет з   мережевими серверами для керування логікою мережі 
LoRaWAN), які, у свою чергу,  передають отримані дані  на сервери додатків 
або у хмарне сховище  для  інтеграції цих даних у користувацькі аплікації і 
різноманітні сервіси.  
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В якості адреси у LoRa використовуються унікальні ідентифікатори 
пристроїв (кінцевих вузлів) і унікальні ідентифікатори додатків на сервері 
додатків.  

Шлюзи LoRa підключаються до сервера мережі провайдера або 
оператора за допомогою стандартних технологій Wi-Fi/Ethernet/3G, які 
відносяться до рівня інтерфейсів IP мереж (фізичним і канальним рівнями 
стеку TCP/IP). 

Шлюз LoRa забезпечує міжмережеву взаємодію між мережами на 
основі різнорідних технологій LoRa / LoRaWAN і Wi-Fi, Ethernet або 3G.  

Мережа LoRa з одним шлюзом, виконана по топології «зірка» Однак,  
мережа LoRa може мати десятки і сотні шлюзів, тобто мати стільникову 
структуру. У мережі LoRa «кінцеві вузли – шлюз» побудовані по топології 
«зірка», в свою чергу, "шлюзи – сервер" теж підключені по топології «зірка».  

Сигнал від одного абонентського терміналу може прийматися 
декількома шлюзами, однак на рівні мережевий сервер LoRaWAN 
реалізовано протокол вирішення таких ситуацій.    

Абонентський термінал – узагальнююча назва сенсорів, датчиків, 
лічильників, актуаторів і радіомодулів IoT, що встановлюються на стороні 
користувача. Стандарт LoRaWAN визначає три класи терміналів. 

Шлюз – типове поняття для багатьох радіосистем, включаючи мережі 
IoT. У мережі LoRaWAN шлюз виконує функції сполучення і взаємодії 
радіомережі з абонентським терміналом і концентрації навантаження з 
групи терміналів. Сигнал від одного терміналу може прийматися 
декількома БС. Сукупність шлюзів оператора забезпечує радіопокриття 
мережі і прозору двосторонню передачу даних між кінцевими пристроями 
та сервером мережі. Шлюз оснащений приймально-передавальної 
антеною, а також (опціонально) GPS приймачем для прецизійної 
синхронізації внутрішнього годинника і визначення точних координат 
приймально-передавальної антени. 

Мережевий сервер LoRaWAN – програмно-апаратний комплекс, який 
виконує наступні функції: 

– управління радіомережею – мережевий сервер мережі LoRaWAN 
вибирає БС для передачі повідомлень в напрямку «вниз» (downlink), 
приймає рішення про необхідність зміни швидкості передачі даних для 
кожного терміналу, потужності передавача, контролює заряд батарей 
кінцевих пристроїв, шифрує дані тощо; 

– контроль радіомережі – включає моніторинг, збір статистики і 
аварійне інформування; 

– маршрутизація пакетів даних від абонентських терміналів до 
відповідних серверів додатків. Кожен пакет даних, що відправляється 
абонентським терміналом, має в своєму складі унікальний ідентифікатор 
DevAddr, а на мережевому сервері зберігається запис про відповідність 
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DevAddr і URL сервера додатків, якій призначена інформація від терміналу 
(датчика). На підставі цього відповідності мережевий сервер виконує 
маршрутизацію пакета до сервера додатків, де відбувається його подальша 
обробка додатком сервіс-провайдера. 

Сервер додатків – платформа, яка виконує перший рівень 
шифрування / дешифрування і виробляє обробку даних, одержуваних від 
терміналів і направляються до терміналів. Крім роботи з даними, сервер 
додатків може управляти терміналами з рівня додатки (наприклад, 
переводити їх в режим роботи іншого класу, управляти опцією адаптивної 
передачі даних, мультикаст тощо). 

З метою виконання аналізу функціонування мережі LoRa на практиці 
було виконано розробку абонентського терміналу та шлюзу для мережі 
LoRa. 

Проведений аналіз показав, що для реалізації LoRa розроблено  
спеціалізований мікроконтролер з технологією зв'язку на великі відстані 
компанії Semtech, що реалізований в мікросхемах SX1272, SX1276, SX1278. У 
таблиці наведено їх основні характеристики. Особливістю їх є висока 
лінійність радіочастотного тракту, що робить SX127x одними з надійних 
рішень, які працюють в умовах високого рівня перешкод. Мікроконтролер 
містить практично всі необхідні вузли для функціонування пристрою у 
мережі стандарту LoRa. 

Щоб створити модель абонентського терміналу – периферійного 
пристрою, що містить датчик інформації,  мережі моніторингу на основі 
протоколу LoRa, цей модуль необхідно доповнити керуючим 
мікроконтролером, який буде надсилати необхідні команди відповідно до 
логіки роботи системи.  

Крім того, модуль повинен отримати інформацію з датчика або 
іншого джерела. У макеті використано GPS модуль типу NEO-6M-0-001, який 
працює по послідовному протоколу. Функцію отримання та аналізу даних 
виконує мікроконтролер ESP32.  

GPS модуль призначено для отримання географічних координат 
абонентського терміналу при його переміщенні. Це разом з використанням 
спеціалізованого сервісу забезпечує можливість створення карти з 
відмітками про рівень сигналу і, відповідно, оцінки дальності передачі у 
реальних умовах застосування абонентського терміналу. 

Перед початком створення пристрою було виконано аналіз наявної 
апаратної бази для створення абонентського терміналу. Проведений аналіз 
показав, що на ринку наявний модуль виробництва фірми Xinyuan-LilyGO 
типу TTGO T-Beam. Вказаний модуль вже містить всі необхідні вузли для 
створення абонентського терміналу. Його і було використано у розробці.  

Однак, у подальшому виявилося, що модуль поставляється без 
необхідного нам програмного забезпечення. Його було реалізовано у 



_________Пошук шляхів удосконалення інфокомунікацій ______ 

9 

роботі. Відповідно до розробленого алгоритму робота абонентського 
терміналу наступна. При старті пристрою проводиться налаштування 
мікроконтролера, відбувається ініціалізація безпроводового модуля на базі 
спеціалізованого мікроконтролера SX1276 за допомогою відповідних 
команд.  

Далі, у циклі, мікроконтролер періодично опитує GPS модуль, отримує 
і запам’ятовує результати вимірювання координат, готує дані для 
надсилання на модуль SX1276 та надсилає пакет даних у мережу LoRa. Після 
цього переходить в режим очікування, і цикл відбувається знову.  

Для роботи у мережі LoRa необхідна програмна його підтримка 
абонентським терміналом. Аналіз показав, що відомі дві вільні для 
використання реалізації LoRaWAN-стека: версія від виробника чіпсетів, 
компанії Semtech, і альтернативна від компанії IBM. Найбільш раціональним 
є стек від IBM. Він підтримує клієнтські пристрої класу B, його код 
компактніший і менш вимогливий до ресурсів контролера. На жаль, в травні 
2017 року компанія IBM оголосила про припинення підтримки даного 
продукту (сьогодні залишається доступною версія 1.6), але автори заявили 
про готовність неофіційно підтримувати розробку. Скомпільований код 
LMiC v1.6 займає близько 20 кбайт і вимагає близько 2 кбайт оперативної 
пам'яті. Код виконаний на С, використовує тільки цілочисельну арифметику, 
вимагає два цифрових виводи, три входи (з можливістю генерації 
переривань) і таймер. Для розробки коду для було використано 
середовище розробки Arduino – апаратно-програмну платформу та 
середовище розробки на мові високого рівня С++. 

За основу було взято приклад найпростішої програми, що реалізує 
алгоритм роботи  абонентського терміналу класу А для мережі технології 
LoRa. Її було доповнено програмною обробкою даних, що надходять з GPS 
модуля. У нашому випадку вони виконують роль датчика інформації.  

Однак, для розгортання мережі LoRa необхідні шлюзи, які є найбільш 
дорогими елементами LoRaWAN-мережі. Основне завдання шлюзу – 
прийняти дані від клієнтських пристроїв і передати їх на сервер, 
використовуючи інтернет-підключення, а також ретранслювати дані, що 
відправляються сервером, в ефір.  

Однак, як показав пошук, надійне функціонування окремої мережі 
цілком можуть забезпечити навіть прості шлюзи з одним процесором 
одробки даних. Масштабувати мережу краще шляхом збільшення кількості 
шлюзів, рівномірно розподіляючи їх по площі, ніж за рахунок збільшення 
продуктивності єдиного шлюзу. 

Аналогічно було виконано аналіз наявної апаратної бази для 
створення шлюзу. Проведений аналіз показав, що на ринку наявний модуль 
виробництва фірми Xinyuan-LilyGO типу TTGO LORА Series. Він містить всі 
необхідні вузли і був застосований у готовому вигляді. 
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Однак, оскільки модуль поставляється без необхідного нам 
програмного забезпечення, було використано програмне забезпечення 
проекту. Відповідно до розробленого алгоритму при старті пристрою 
проводиться налаштування мікроконтролера, відбувається ініціалізація 
безпроводового модуля на базі спеціалізованого мікроконтролера SX1276 
за допомогою відповідних команд. Далі пристрій переходить у режим 
очікування та отримання пакетів з мережі LoRa і їх подальшої ретрансляції у 
мережу Інтернет на мережевий сервер LoRaWAN сервісу 
TheThingsNetwork. 

Сервіс мережі TheThingsNetwork, що базується на стандарті 
LoRaWAN надається сайтом http://thethingsnetwork.org. Це глобальна 
мережа керування шлюзами LoRa, координації їх роботи і передачі даних з 
абонентських пристроїв LoRa на серврери додатків користувача. Сервіс 
працює на принципах краудсорсингу. Мережа The Things Network є одним 
із провайдерів, який забезпечує повну інфраструктуру для функціонування 
мережі на основі стандарту LoRa. Це відкрите співтовариство, користувачі 
якого можуть створювати, реєструвати пристрої та концентратори, 
експериментувати з тим як це працює. Для цього The Things Network 
забезпечує і підтримує функціонування глобальної мережі серверів по 
усьому світу, відповідних баз даних пристроїв, шлюзів, аплікацій та 
забезпечує можливість взаємодії з існуючими веб-сервісами мережі 
Інтернет.   

Для забезпечення функціонування розроблених нами пристроїв вони 
були зареєстровані на вказаному сайті. Крім інших параметрів було вказано 
унікальні ідентифікатори Device ID, Gateway ID, Application ID, які 
ідентифікують наші пристрої  у відповідних формах.  

Після настройки останні дані, отримані від активних клієнтських 
пристроїв, можна побачити в меню Data. Дані, отримані від пристроїв, 
будуть передаватися клієнтському додатку у вигляді json-пакетів, що 
містять, крім самих даних, додаткову інформацію по кожному клієнтському 
пристрою (рівень помилок, поточні параметри модуляції, що 
використовується шлюз тощо). 

Отже у результаті було розгорнуто модель мережі стандарту LoRa, 
що складається з абонентського терміналу LoRa, що періодично посилає 
дані телеметрії через шлюз LoRa, який за допомогою сервера The Things 
Networks, керуючого мережею і надає отримані дані клієнтського додатку.  

Cтворено: 
– вузол мережі LoRa на основі мікроконтролера ESP32, який отримує 

дані з GPS пристрою, і, через модуль LoRa на мікросхемі SX1276, відправляє 
по повітрю дані на спроектований шлюз на основі аналогічної мікросхеми 
SX1276 за допомогою безпроводового протоколу LoRa; 
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– шлюз мережі LoRa на основі мікроконтролера ESP32 мікросхемою 
SX1276 та антеною, отримує дані з вузлів мережі і через Інтернет відправляє 
їх на обробку на сервер мережі TTN.  

TTN сервер отримує пакети сирих даних зі шлюзу мережі LoRa і 
зберігає їх. На основі заданих правил – декодера даних – декодує корисні 
дані і може поширювати на інші сервіси. Ці декодовані дані користувач 
може отримати через мережу Інтренет і використовувати вже у власних 
прикладних додатках. 

З метою аналізу роботи створених пристроїв та відповідної мережі на 
основі протоколу LoRa було проведено тестування на практиці в реальних 
умовах. Після того, як розроблені абонентський термінал та шлюз були 
зареєстровані у мережі LoRa з серверами у реалізації The Things Network 
вони почали передавати і накопичувати дані. Для їх візуалізації на сторінці 
https://console.thethingsnetwork.org/applications/lviv-lora-test/integrations 
було включено передачу даних, що надходить від нашого пристрою у 
сервіс TTN Mapper. Загальнодоступний сервіс TTN Mapper забезпечує 
візуалізацію не тільки координат абонентського терміналу, але і рівня 
прийнятого шлюзом сигналу.   

Оскільки розроблений абонентський термінал містить GPS модуль і 
відповідно передає їх мережею LoRa, через розроблений шлюз мережі 
LoRa координати пристрою надходять мережею Інтернет на сервіс TTN 
Mapper і відображаються на карті. 

Однак, як показав аналіз, внаслідок низької висоти підвісу антени, 
оскільки висота будівлі становить один поверх, дальність передачі була не 
найвищою. Тому для оцінки дальності передачі даних було використано 
інші шлюзи у м.Львові. 

Вимірювання дальності було проведено для застосованого 
мікроконтролера типу SX1276. У процесі тестування абонентський термінал  
переміщався у зоні дії конкретного шлюзу аж до зникнення прийому даних.  

Аналіз доступних джерел вказує, що бездротова технологія LoRa 
призначена для організації обміну даними недорогих батарейних пристроїв 
на відносно великі відстані. Стверджується, що приймачі LoRa завдяки 
використовуваним методам модуляції і обробки сигналу мають високу 
чутливість до -137 дБм, що забезпечує великий радіус дії на відкритому 
просторі – до 10 км. 

Як показує наш аналіз, дальність зв’язку для пристрою LoRa у 
реальних умовах міської забудови склала майже 1 км. За даними, вказаний 
шлюз розміщується на верхніх поверхах висотної будівлі на висоті близько 
35 м. 

Далі, було проведено приблизну оцінку ємності мережі з 
використанням спеціалізованого калькулятора, який надає компанія 
Semtech – Air Time Calculator (https://www.loratools.nl/#/airtime).  
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За допомогою вказаного калькулятора було визначено час передачі 
пакетів за допомогою модему LoRa. Кожен пакет, що передається по 
мережі LoRaWAN, включає преамбулу і блок даних фізичного рівня. 
Преамбула є конфігурованою величиною в діапазоні 6..65535. Кількість 
символів в преамбулі була обрана рівною 6.  

Виконані обчислення зведено у таблицю. У таблиці періодичність, 1/с – 
це мінімальний час, розрахований відповідно до вимог протоколу LoRa, між 
двома послідовними надсиланнями пакетів абонентським терміналом. 
Окремий термінал не мажа займати загальнодоступний канал весь час. 
Макс. кількість пакетів LoRa на пристрій на год., шт. – розрахована 
максимальна теоретична кількість пакетів зважаючи на періодичність їх 
надсилання. Макс. кількість пакетів LoRa на шлюз на год., тис. шт. – 
максимальна теоретична кількість пакетів від всіх абонентських пристроїв 
зважаючи на тривалість передачі пакету. Кількість пристроїв на LoRa шлюз,  
шт. – розраховане значення за умов, коли кожен пристрій надсилає три 
пакети тривалістю Т на годину, і обрано «захисний інтервал» для пакету 
тривалістю 10Т, тобто з періодичністю  у 10 разів меншою максимально 
можливої для абонентського терміналу з метою зменшення навантаження 
на мережу. 

Звичайно, вказані обчислення слід вважати значно наближеними і 
вони приведені лише для оцінки можливої кількості абонентських 
терміналів на окремий шлюз LoRa. У наукових джерелах сьогодні ще 
ведеться дискусія з цього приводу. Широко застосовується підхід, 
пов’язаний з розрахунками, що базуються на методі для найпростішої 
безпроводової мережі Aloha.  Однак, у одному дослідженні вказується, що 
стандарт LoRa, внаслідок можливості декодування пакету навіть при його 
частковій інтерференції при накладанні, забезпечує шестикратне зростання 
кількості правильно прийнятих пакетів.    

Отже, можна зробити висновок, що пристрої стандарту LoRa 
представляють собою зручне і готове рішення для низькошвидкісної 
передачі малих обсягів даних на відносно великі (сотні метрів-кілометри) 
відстані. Пристрої LoRa оптимізовано під низьке енергоспоживання, що 
дозволяє їх використовувати з живленням від батарей або акумуляторів. У 
місті ж, якість зв'язку буде сильно залежати від наявності радіовидимості 
між антенами, висоти розміщення антен, що досить критичне для дальності 
передачі в мережі LoRa. 
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Адаптація персоналу телекомунікаційної компанії до сучасних умов 
ведення бізнесу 

Аналіз показує, що сучасний стан ринку і ведення бізнесу пов'язаний з 
переходом від індустріального до соціально-інноваційного суспільства, яке 
використовує для свого розвитку перш за все людські ресурси і здобутки 
науково-технічного прогресу. Критерієм ефективності є підвищення 
продуктивності людських та ефективне використання енергетичних, 
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матеріальних ресурсів, тобто у перехід до інноваційної економіки із все 
зростаючим впливом цифрової складової. Для переходу до інноваційної 
економіки необхідні оновлення і розвиток на базі сучасних технологій і 
глобальних зв’язків багатьох традиційних виробництв. Різке підвищення  
продуктивності праці вимагає впровадження цифрової економіки та аналізу 
її впливу на діяльність компаній, і відповідно, забезпечення адаптації 
персоналу, як основної складової виробничого процесу.  

Основні тенденції зміни світової економіки та ведення бізнесу: 
1. Зміна структури факторів розвитку економіки. При інноваційному 

напрямку основою економіки знань стають розвиток і ефективне 
використання глобальних суспільних продуктивних сил. 2. Зростання ролі 
сфери послуг (до 70-80% ВВП) на базі задоволення не тільки стандартних 
природних потреб (харчування, житло, одяг), а й раніше не відомих і 
новостворених потреб людини (розвиток і самореалізація особистості, 
збільшення тривалості працездатної життя, мобільний, оперативний і 
практично безкоштовний доступ до інформації та комунікацій). 3. 
Формування нового технологічного укладу, що використовує всі сучасні 
технології включаючи, практично як основу,  інформаційні та когнітивні 
(щодо управління діяльністю і поведінкою людини) технології. При цьому, 
головне місце в собівартості займуть не матеріальні і транспортні витрати, а 
навчання кадрів, енергозабезпечення, оплата праці та соціального пакету 
спеціалістів, що керують новітніми технологіями, тобто формування 
цифрової економіки. 4. Поряд з матеріальним (основні фонди) і фінансовим 
особливе значення набуває інноваційний капітал. тобто, нові технології, 
методи організації виробництва і управління,  людський капітал. тобто, 
освіта, кваліфікація, здоров'я, трудова і підприємницька активність і етика.  
Це підтверджують конкретні дослідження  і економетричні моделі, 
розроблені в Гарварді, а наприклад, нематеріальні активи на балансі фірм 
США і ЄС досягають 50-80%. 5. З’являється нова природа конкуренції і 
модель фірми, коли  ієрархічна система вертикального підпорядкування 
замінюється мережевою структурою – договором рівноправних агентів 
мережі виробництв про ціни та умови взаємопоставок, розподілу прибутку  
тощо. Галузева спеціалізація – за походженням і методам обробки 
сировини, поступається місцем сегментній – по ринках споживання 
продукції. Широко впроваджується аутсорсинг, мережева логістика, 
спеціалізація на ключовій продукції чи послугах,  створення  гнучких 
автоматизованих виробництв, що звільнене від допоміжних і 
обслуговуючих цехів.  

Крім того, перехід від представницької (через участь у виборах) до 
безпосередньої демократії в суспільстві знань базується на вільному доступі 
до інформації і інфраструктури культури. Наприклад, сьогодні, третина 
населення Нью-Йорка, зайнята в інформатиці, фінансах, науці, 



_________Пошук шляхів удосконалення інфокомунікацій ______ 

15 

юриспруденції, медицині, а дві третини зайняті в торгівлі, громадському 
харчуванні та інших сферах послуг. Такі фактори суттєво підвищують 
значення індустрії телекомунікацій і відповідних компаній. 

Отже, проведений аналіз показує, що зміни полягають в переході від 
індустріального до інноваційного розвитку. Для переходу до інноваційної 
економіки необхідні оновлення і розвиток на базі сучасних технологій і 
глобальних зв’язків багатьох традиційних виробництв. Підвищення  
продуктивності праці вимагає впровадження цифрової економіки та аналізу 
її впливу на діяльність компаній, і відповідно, забезпечення адаптації 
персоналу, як основної складової виробничого процесу.  

Посилюється роль інформації як ключового ресурсу, в зв'язку з чим 
відбувається впровадження інструментів і методів обробки і аналізу даних 
на основі систем промислової аналітики. Цифрову економіку варто 
сприймати не як відокремлену сферу послуг, а як цілу систему, засновану на 
застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій і покликану 
радикально поміняти державне управління, бізнес, охорону здоров'я, 
медицину, транспортну інфраструктуру, послуги ЖКГ і в тому числі кадри.  

Цифрова економіка сприяє проникненню новітніх технологій в 
повсякденне життя, формуючи «цифрову повсякденність». Згідно з даними 
Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) в області інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), кількість користувачів (фіксованого та 
мобільного) Інтернету в світі в 2015 р склала близько 3,5 млрд. чол.  
(близько 50% світового населення). При цьому основна маса користувачів 
знаходиться в країнах, що розвиваються – 2,5 млрд. чол., а в розвинених 
державах – 1 млрд. 

За даними International Data Corporation (IDC), що займається 
вивченням світового ринку інформаційних технологій і телекомунікацій, в 
останнє десятиліття стався кардинальний зліт обороту електронного 
бізнесу.  

У 2018 році цей оборот досяг понад 1,8 трлн. дол., тобто в сто разів 
перевищив оборот 1997 р. Треба враховувати, що власне електронна 
комерція є частиною електронного бізнесу. Найближчим часом число 
компонентів електронного бізнесу буде збільшуватися, а економіка в 
цілому буде все більш і більш набувати рис цифрової.  

Цифрова економіка змінює сприйняття людини як працівника, змушує 
вчитися по-новому і управляти персоналом. При такому переході можна 
визначити такі базові напрямки: нормативне регулювання, підготовка і 
адаптація кадрів, формування їх дослідницьких і технічних компетенцій, 
розвиток інформаційної інфраструктури.  

Отже, цифрова економіка означає застосування інформаційних 
технологій у виробництві, управлінні і комунікаціях. Цифрова 
трансформація має на увазі не просто автоматизацію виробництва, а 
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створення нових бізнес-моделей, нових ринків і нових споживачів з опорою 
на можливості цифрової економіки. Тому зараз відбуваються кардинальні 
зміни, кількість трансформується в якість, що вимагає адаптації і 
удосконалення персоналу телекомунікаційних компаній до сучасних умов 
ведення бізнесу. 

Людський капітал – це сформована в результаті інвестицій і 
накопичена людиною певна сукупність знань, навичок, здібностей, 
мотивацій, які доцільно використовуються в тій чи іншій сфері, що сприяють 
її розвитку і росту продуктивності праці і тим самим впливають на 
збільшення доходів людини як засіб задоволення її потреб і компанії в 
цілому.  

Сьогодні кадри повинні сприймати та освоювати досягнення 
глобального науково-технічного прогресу, мати здатність оперативного 
мислення, цілеспрямовано формувати професійні знання і здатність 
відчувати себе готовим влитися в інноваційну сферу. Сучасне виробництво 
вимагає не стільки масової, скільки елітної підготовки фахівців з 
формуванням інженерного мислення і розвитку особистості інженера.  

Отже, сучасний стан виробничих сил суспільства і, відповідно, нові 
умови ведення бізнесу вимагають пошуку і за діяння різних форм адаптації 
персоналу до таких нових умов. Це комплексна проблема яка вимагає змін і 
власне персоналу і його менеджменту. Особливо важлива вона для 
телекомунікаційних компаній, які безпосередньо задіюють 
інфокомунікаційні технології.  

Можна вказати декілька напрямків і форм адаптації персоналу до 
таких нових умов. 

Перш за все варто підкреслити, що ухил освіти повинен бути 
зроблений в сторону інформаційних технологій, системи «безперервної 
освіти». Сьогодні роботодавці зацікавлені в швидкому залученні недорогих, 
але кваліфікованих кадрів; максимальному використанні можливостей 
працівників; відсутності визнання цінності особистого вкладу кожного 
співробітника в загальну справу. Підвищення кваліфікації працівників 
відбувається тільки в разі необхідності з мінімальними витратами.  

Впливає на ситуацію також те, що зникають робочі місця в міру 
подальшої цифрової трансформації галузей економіки, впровадження 
систем автоматизації і роботизації, підвищення продуктивності праці і 
заміщення фізичних каналів обслуговування цифровими. Крім того, 
цифровізація збільшує розрив між низькооплачуваними і 
високооплачуваними співробітниками; на низькокваліфіковані посади буде 
спостерігатися зростання конкуренції.  

Тому поряд з підготовкою конкурентоспроможних кадрів повинен 
проводитися відбір осіб, що володіють природними технічними 
здібностями і готовими стати елітними фахівцями.  
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З точки зору телекомунікаційних компаній сьогодні, в умовах 
ринкових відносин виникає необхідність і можливість по організації 
партнерства між середніми та вищими навчальними закладами та 
компаніями, стосовно конкретних робочих місць. Це дозволить в процесі 
підготовки фахівців зв'язати їх навчання з практичним виробництвом, 
бізнесом, і сприяти створенню комплексів «освіта-наука-виробництво-
бізнес».  

Такий підхід у взаємодії підготовки фахівців є перспективним, так як 
він формує затребуваність самих фахівців, підвищує і розвиває їх 
впевненість і конкурентоспроможність. По-перше, є об'єктивна і 
невідкладна необхідність в доцільності підготовки висококласних фахівців 
для інноваційних телекомунікаційних компаній через ланцюжок «загальна–
середня–спеціальна–вузівська і наукова освіта». По-друге, особлива увага 
повинна бути приділена профорієнтації учнів 8-9 класів, а особливо, 10-11 
класів, а також прямих зв'язків з реальним виробництвом, з орієнтацією на 
інноваційні технології та їх перспективність. 

Не менш важливими є цифрові навички та компетенції, що є рушійною 
силою інновацій та конкурентоспроможності компаній і країн. Цифрова 
грамотність і повинна бути елементами навчання, підготовки і 
перепідготовки протягом життєвого циклу людського капіталу. Навчання 
цифровим навичкам в галузі професійної освіти і навчання без відриву від 
виробництва потенційно підвищує можливості працевлаштування і знижує 
уразливість до втрати роботи через вплив мінливих вимог. В системі 
сучасних економічних відносин неминуче з'являються нові форми освіти, 
так з'являються форми мережевого, дистанційної освіти, різні курси 
підвищення кваліфікації в мережі, вебінари, це призводить до необхідності 
введення і розвитку поняття конкурентоспроможності освітньої послуги в 
цифрову економіку. 

У глобальній інформаційній економіці зростає роль креативних, 
мережевих компетенцій і здібностей працівників, їх активне 
позиціонування на традиційному і мережевому ринку висококваліфікованої 
праці, в бізнес-мережах, в соціальних мережах, лідерські якості, націленість 
на постійне підвищення кваліфікації, прагнення до досягнення успіху. 
Традиційні форми освіти і традиційний ринок праці поступово поступаються 
місцем мережевим, формування знань і досвіду в області застосування 
інструментарію хмарних обчислень, аналітики s нових форм роботи з 
великими даними, штучного інтелекту.  

Аналіз показує, що цифровізація економіки вимагає від роботодавців 
кардинальної зміни управлінського менталітету. Особливу цінність має 
персонал, здатний швидко адаптуватися до змін, що бажає вчитися і 
переучуватися, що володіє правовою, фінансовою, цивільною грамотністю, 
комунікативністю, має і інші важливі і потрібні компетенції тощо. 
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Також нинішня освітня система будується на теорії, і, як правило, 
освіта відірвана від роботодавця. У більшості випадків виробнича практика 
студентів на підприємствах є формальною, необхідні навички в повному 
обсязі не освоюються, і не відповідають передовим технологіям, відсутня 
можливість оперативного оновлення матеріально-технічної бази.  

Статистика показує, що існує тенденція зниження чисельності 
зайнятих у віці від 20 до 24 років по всьому світу. Для вирішення виявлених 
проблем дуже важливо почати змінювати процес освіти.  

По-перше, виникає необхідність встановлювати взаємозв'язок 
навчальних закладів і підприємств, в яких могли б працювати випускаються 
фахівці. Така кооперація дозволить отримувати досвід роботи вже в період 
навчання, а після випуску отримати працевлаштування у перевіреного 
(надійного) роботодавця.  

По-друге, важливим елементом навчання також є ігровізація – 
використання ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для 
залучення кінцевих користувачів до розв'язання проблем, освітнього 
процесу, в цій моделі і є якась кооперація між роботодавцями та 
навчальними закладами. Впровадження ігровізації в процес навчання 
дозволить підготувати учнів до трудової діяльності, дозволяє долучити 
студентів до майбутньої професії, формувати цінності професійної 
реалізації та розвивати особистість професіонала, а також значно збільшити 
ефективність освітнього процесу за рахунок занурення в систему 
навчальних цілей, завдань, проблем, проектів через ігрові технології.  

Крім того, внесок людських ресурсів в досягнення цілей організації, 
якість послуг та виробленої продукції, залежить від  ефективного відбору 
персоналу та подальшої адаптації нових співробітників.  

Аналіз показує, що успішна адаптація персоналу, дозволяє компанії 
отримати повну віддачу від працівника в більш короткі терміни, уникаючи 
негативного впливу на діяльність компанії та наданні її послуг чи 
виробництво продукції. З іншої сторони, у працівника же, який погано 
адаптувався, з'являється почуття невпевненості, страху втратити місце 
роботи, що негативно позначається на його кваліфікації.  

Цей процес ускладнює ряд факторів:  
По-перше, це розбіжності очікувань і реальної роботи, яку доводиться 

виконувати.  
По-друге, слабка підготовка у вузах до умов роботи, брак практики 

під час навчання. Необхідно коригування програм виробничої практики для 
отримання конкретних практичних знань, із залученням студентів до 
вирішення реальних виробничих завдань.  

По-третє, відсутність загальної інформації про цілі та завдання 
діяльності компанії. Щоб цей процес не проходив стихійно, необхідно чітко 
визначити, хто, коли і де таку інформацію надає молодим фахівцям.  
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По-четверте, слабка поінформованість про можливу кар'єрі і 
перспективи зростання, і щоб фактор «перспективи кар'єрного росту» 
виконував свою стимулюючу функцію необхідні схеми планування 
посадової кар'єри що своєчасно доводяться до молодих фахівців.  

Позитивно на процес адаптації молодих фахівців впливають 
відносини в колективі, допомога і підтримка колег, взаєморозуміння і 
хороший контакт з керівництвом, а також наявність професійного 
наставника.  

З метою адаптації нових співробітників варто створити у компанії, 
включаючи і телекомунікаційні:  

– стандарт адаптації персоналу тобто заходи щодо адаптації нових 
співробітників;  

– пам'ятку для співробітників відділу, в обов'язки яких входить 
проведення адаптація співробітника; 

– положення про наставництво для надання допомоги співробітникам 
у їх професійному становленні, закріплення за новим працівником 
наставника;  

– посадову інструкцію фахівця з навчання та розвитку персоналу; 
– пам'ятку для нового співробітника, що містить корисну інформацію 

про підприємство.  
Плюсом адаптації для компанії є зниження витрат внаслідок:  
– прискорення процесу входження нового співробітника на посаду:  
– досягнення необхідної ефективності роботи в мінімальні терміни;  
– зменшення кількості можливих помилок, пов'язаних з освоєнням 

функціональних обов'язків.  
– скорочення рівня плинності кадрів:  
–  зниження кількості співробітників, які не пройшли випробувальний 

термін;  
– зменшення кількості працівників, які пішли компанію протягом 

першого року роботи.  
Плюсами для співробітника від проходження адаптації є:  
– отримання повної інформації, необхідної для ефективної роботи;  
– зниження рівня невизначеності і занепокоєння, реальна оцінка своїх 

сил і можливостей;  
– підвищення задоволеності роботою і позитивного ставлення до 

компанії, чіткі усвідомлення своїх функцій, завдань та способі оцінки 
діяльності в компанії; 

 – освоєння норм корпоративної культури і правил поведінки у 
компанії;  

– встановлення взаємодії з колегами. 
– регулярне проведення корпоративних заходів, залучення колективу 

до виконання громадських обов'язків.  
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Наступний фактор. Адаптація персоналу до роботи у компанії у 
широкому сенсі включає питання передбачення і аналізу кадрових ризиків. 
Зниження частки працівників, які мають необхідну підготовку і рівень 
освіти, може призводити до підвищення ймовірності ризиків. Систематична 
невідповідність планової та фактичної чисельності персоналу (в цілому і по 
окремих професійно-кваліфікаційним групах) і неможливість своєчасного 
укомплектування штату. 

Можна виділити наступні типи: 
– посадовий ризик внаслідок неадекватного штатного розкладу, 

неналежного опису посади, невідповідності видам діяльності, завданням, 
функціями та  технології;  

– кваліфікаційно-освітній ризик внаслідок неадекватного набору, 
добору, розвитку персоналу при невідповідності освіти, професії, 
кваліфікації працівника займаній посаді;  

– ризик зловживань і недобросовісності внаслідок порушення 
методології управління, корпоративної культури, діяльність безпекових 
служб;  

– ризик неприйняття співробітниками нововведень при порушенні 
принципів розвитку компанії, що включає планування, інформування, 
адаптацію, навчання, стимулювання і залучення персоналу.  

– ризики пов'язані з неадекватною мотивацією і неефективним 
стимулюванням, що призводить до нелояльності, зловживань, 
недобросовісної та неприйняття нововведень;  

– ризики пов'язані з інформаційною безпекою та захистом 
комерційної таємниці (близько 80% матеріальних збитків організаціям 
наноситься їх власним персоналом).  

Результати дослідження ризикових факторів, показників підвищення 
ймовірності кадрових ризиків, ризикового кадрового профілю персоналу 
дозволяють розробити комплекс кадрових стратегій і технологій з 
адаптації персоналу, попередження та мінімізації ризиків. 

Сприяти адаптації телекомунікаційної компанії і його персоналу до 
сучасних умов ведення бізнесу також повинна допомогти інтеграція 
компетентнісного підходу в систему управління персоналом.  У широкому 
сенсі компетентнісний підхід має на увазі систему принципів «ефективного 
виконання роботи».  

Від професійної та управлінської компетентності керівника 
безпосередньо залежить ефективність роботи всього підприємства. 
Використання моделі компетенцій в підборі персоналу дозволяє скоротити 
число помилок, відсіваючи тих кандидатів, знання і навички яких не 
відповідають профілю компетенцій по конкретній позиції.  
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Крім того профіль компетенцій грає важливу роль в оцінці 
співробітників, дозволяючи виявляти найталановитіших і перспективних на 
яких буде триматися майбутній успіх компанії.  

Використовуючи нові цифрові технології, що існують у сучасних умов 
ведення бізнесу керівники компанії можуть створювати власні навчальні 
програми для розвитку персоналу. 

Завдання впровадження моделі компетенцій:  
– ефективно відібрати і адаптувати нових співробітників;  
– створити єдину систему вимог до співробітників;  
– підібрати програми навчання і розвитку співробітників;  
– виділити критично важливі для якості роботи чинники;  
– прогнозувати потребу в заміщенні і просуванні співробітників;  
– оцінювати якість виконання роботи співробітником, в тому числі при 

атестації співробітника.  
Зазвичай виділяють наступні типи компетенцій:  
– корпоративні (або ключові) – компетенції, які забезпечують місію та 

цінності компанії; можуть бути застосовані до будь-якої посади в компанії,;   
– управлінські компетенції, які застосовуються щодо посад всіх рівнів 

управління; 
– професійні компетенції, використовуються в відношенні до певних 

груп посад, розробляються для співробітників кожного з відділів компанії. 
знання і навички, що визначають професійні обов'язки, рівень володіння та 
здатність застосування на практиці певними категоріями працівників;  

– особистісні компетенції – духовна зрілість, усвідомлення людиною 
власних життєвих цілей і сенсу життя, розуміння себе та інших людей, 
вміння зрозуміти глибинні мотиви поведінки.  

Як показує аналіз, деякі організації використовують тільки ключові 
компетенції, інші використовують тільки управлінські – для проведення 
оцінки топ-менеджерів, а основна кількість компаній застосовує тільки 
професійні компетенції для співробітників. На нашу думку для забезпечення 
ефективної адаптації персоналу сьогодні необхідне використання моделі 
компетенцій на всіх рівнях діяльності компанії. 

Керівникам компанії слід брати безпосередню участь в процесах 
управління професійною компетентністю персоналу в силу наступних 
причин.  

По-перше, тільки керівники компанії можуть приймати рішення з 
приводу стратегічних цілей компанії, її фінансових і матеріальних витрат. 
Якщо керівники не беруть участь безпосередньо в розробці технології, то 
значно зростає витрата часу на узгодження з ними різних аспектів 
функціонування технології.  
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По-друге, участь керівників компанії в процесах розробки і 
впровадження технології професійної підготовки персоналу додасть 
більшої значущості даним процесам.  

По-третє, особисту увагу керівників до розробки та впровадження 
технології підвищить мотивацію і відповідальність залученого в ці процеси 
персоналу. Для залучення керівників в процес розробки і впровадження 
технології професійної підготовки персоналу в систему управління великою 
компанією ми розробили наступні рекомендації. 

Для забезпечення відповідності технології професійної підготовки 
передовим сучасним науковим розробкам керівникам компанії слід 
організовувати консультації із зовнішніми фахівцями в області професійної 
підготовки персоналу, науковими співробітниками, що спеціалізуються в 
управлінні персоналом, менеджменті, соціології управління, психології, 
педагогіки та ін. 

З метою демонстрації працівникам компанії того, що проходження 
співробітниками заходів професійної підготовки вітається і схвалюється 
керівниками, доцільно організовувати щорічне конкурсне преміювання 
співробітників, що досягли значних результатів в роботі після пройденої 
ними професійної підготовки. 

Для підвищення відповідальності співробітників служб по роботі з 
персоналом компанії за проведення заходів, спрямованих на оцінку якості 
виконання працівниками своїх професійних обов'язків, керівникам 
компаній слід взяти під особистий контроль атестацію персоналу; при 
неможливості бути присутнім особисто на атестації кожного працівника, 
особисто переглядати і аналізувати атестаційні документи співробітників, 
видавати рекомендації щодо подальшого підвищення професійної 
компетентності працівника. 

Крім того, аналіз показує, що в сучасних умовах ведення бізнесу, 
особливо у галузі телекомунікацій у світі надзвичайно широко 
використовується інноваційний підхід, що пов’язаний власне з стрімким 
розвитком інфокомунікаційних технологій. Такий стан, у свою чергу 
вимагає  впровадження інновацій і у самих компаніях і в системі управління 
персоналом, зокрема, для того, щоб персонал був в змозі ефективно 
опановувати і  використовувати як нові технології, так і прогресивні методи 
їх використання.   

Однак, такі інноваційні можливості персоналу не виникають самі по 
собі. Це наслідок досвіду і майстерності отриманих кожним співробітником 
протягом його всього трудового життя, правильної мотивації, здатності до 
саморозвитку та самореалізації в умовах конкретної компанії. А такий стан 
повинен забезпечувати власне менеджмент компанії і її керівництво, яку 
приймає до уваги сучасні умови ведення бізнесу.  
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Головна мета адаптації персоналу і системи його управління на 
сучасному етапі – забезпечення компанії такими працівниками і 
керівниками, які здатні використовувати все новіші технології, сумісно 
розробляти і впроваджувати новітні послуги, які самі генерують інновації у 
всіх аспектах своєї діяльності, забезпечують умови для впровадження 
інновацій, професійного і соціального розвитку персоналу на благо самих 
працівників та компанії. 

Оскільки інновації повинні впроваджуватися самими підприємствами, 
то ця проблема може бути здійснена тільки при їх модернізації з 
одночасною реструктуризацією управління кадрами. Тому завдання 
телекомунікаційної компанії у сучасних умовах ведення бізнесу полягає, 
перш за все, у визначенні пріоритетів для розвитку, підтримки інновацій, що  
сприяють розвитку виробничого потенціалу. Сучасні фахівці повинні мати 
здатності до самопізнання і самовдосконалення, отримуючи максимум 
необхідних знань в освітньому процесі, грамотно застосовувати їх у своїй 
діяльності.  

Отже, можна зробити висновок, що ефективно адаптувати персонал 
до сучасних вимог бізнесу зможуть ті компанії, особливо телекомунікаційні, 
які будуть: 

– оперативно впроваджувати сучасні інфокомунікаційні технології та 
інновації як у межах компанії,  так і у якості пропонованих новітніх послуг; 

– співпрацювати з навчальними закладами у напрямку профорієнтації 
і підготовці майбутніх працівників вже на ранньому етапі;   

–  здійснювати підбір персоналу зважаючи на необхідність адаптації 
нових співробітників; 

– постійно аналізувати і враховувати різноманітні ризики у діяльності 
персоналу; 

– оперативно перенавчати персонал компанії  у зв'язку з швидкою 
зміною професійних знань, умінь і навичок; 

– забезпечувати інноваційне вдосконалення системи управління 
персоналом компанії; 

– прагнути до створення творчої команди працівників, розвивати і 
підтримувати інноваційну активність кожного співробітника в інтересах 
компанії; 

– забезпечувати і підтримувати постійний інноваційний розвиток 
менеджменту і керівництва компанії.  
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Напрямки антикризового управління у діяльності підприємств 
телекомунікацій 

Проведений у роботі аналіз показав, що недавня фінансова криза 
лише оголила проблеми, що накопичилися. Найбільш адекватною оцінкою 
вчені вважають визначення сучасної кризи як системної, що охоплює всі 
сторони соціальної системи, включаючи економіку, політику, етику, 
культуру, ідеологію.  

Такі зміни в основному пов'язані з конкуренцією нових технологій, 
зміною профілів споживання з боку клієнтів, відставанням регулювання від 
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темпів зміни ринкового середовища. Фінансова криза лише оголила 
проблем, що накопичилися і призводить до перегляду схем фінансування та 
інвестування в галузь, зміни структури споживчого попиту, до зміни бізнес-
моделей, що використовуються операторами. Попит перерозподіляється в 
сторону найбільш ефективних рішень як з технічної точки зору, так і з 
економічної.  

Крім того, як показує аналіз, процеси глобалізації не тільки сприяли 
відкриттю економічних кордонів, а й зробили доступними для багатьох 
країн найпередовіші досягнення в інформаційно-комунікаційних 
технологіях. Це істотно змінило швидкість обміну інформацією і характер 
коопераційних і торговельних зв'язків. Разом з позитивними результатами 
процеси глобалізації створили умови і для швидкого поширення 
економічних і фінансових криз, надавши, по суті, синхронний характер 
хвильовим процесам в різних регіонах світу. 

Оптимізація витрат клієнтів внаслідок кризи спричиняє конкуренцію 
серед операторів і в кінцевому підсумку сприяє розвитку додаткових 
розгалужених сервісів, гнучких і ефективних рішень. Зниження 
платоспроможності населення та доходів корпоративних клієнтів, 
скорочення можливостей зовнішнього фінансування, нестача обігових 
коштів і продовження кризи ліквідності, погіршення фінансового стану 
операторів внаслідок кризи, зростання обмежень по залученню кредитів, 
скорочення операторами планованих капітальних витрат на розвиток 
мереж та бізнесу – все це вимагає  пошуку різноманітних антикризових 
заходів.  

Залежно від механізмів розвитку і характеру втрати стійкості 
виділяється кілька типів криз:  

– критичні ситуації – це моменти порушення стійкості, які долаються в 
рамках системи;  

– власне кризи – якісно перехідний стан, який веде до трансформації 
елементів і структур системи;  

– катастрофи – ті ж критичні ситуації, які викликають розпад даної 
системи, і при цьому окремі елементи системи, можуть і зберегтися.  

Однак, сучасна точка зору на кризи полягає в тому, що навіть в 
організаціях з ефективним управлінням вони не тільки можливі, але навіть 
можуть бути і бажані. Звичайно, криза не завжди має позитивний характер і 
не рідко, навпаки, він може заважати досягненню цілей і задоволення 
потреб особистості і організації.   

Криза виникає як результат накопичення протиріч, тоді останні 
стають недоречними для даної системи управління і вимагають зміни, 
переходу на інший рівень. І в цьому випадку криза стає позитивним 
явищем, і допомагає організації, оновленню, позбавляє її від усього 
застарілого і, що найголовніше, провокує це оновлення.  
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Можна вказати цілий ряд причин виникнення криз:  
– політична нестабільність, спрямованість внутрішньої політики; 
– економічна нестабільність, рівень інфляції, характер конкурентного 

середовища; 
– зміна купівельної спроможності, розміру і структури потреб 

населення; 
– вплив споживачів, зміна особливостей споживання, переваг тих чи 

інших послуг; 
– негативний вплив конкуруючих підприємств;  
– розвиток науки і техніки, як наслідок -  процесу надання послуги, її 

конкурентоспроможності; 
– вплив міжнародної конкуренції на ринку. 
У класичній ринковій економіці, як підкреслюють зарубіжні 

дослідники, 1/3 провини за кризу на підприємстві падає на зовнішні фактори 
і 2/3 – на внутрішні.  

Аналіз показує що якщо менеджер втручається в кризу на початковій 
стадії його розвитку, ймовірність її вирішення досягає 90%, а на стадії кризи 
– тільки 5%.  

Успіхи і невдачі в діяльності підприємства слід розглядати як 
взаємодію цілого ряду факторів: зовнішніх, які мало залежать від 
підприємств – це розмір і структура потреб населення, рівень доходів і 
накопичення населення, політична стабільність (або нестабільність), 
розвиток науки і техніки, рівень культури, міжнародна конкуренція; і 
внутрішніх, залежних від організації роботи самого підприємства, до яких 
відносяться: недосвідченість менеджерів, некомпетентність керівництва, 
його невідповідність зміненим об'єктивним умовам тощо.  

Антикризове управління – забезпечення надійного становища на 
ринку і стабільної діяльності і прибутків компанії за будь-яких економічних, 
політичних і соціальних криз.  

Ефективність здійснення антикризового управління визначається 
рівнем підготовки фахівців менеджерів. Наявність таких кадрів є важливим 
фактором антикризового управління. Крім того, основною ідеєю 
антикризового управління на підприємстві є цілеспрямоване застосування 
управлінських заходів з діагностики, попередження, нейтралізації та 
подолання кризових явищ в діяльності господарюючого суб'єкта.  

Удосконалення антикризового управління підприємств 
телекомунікацій вимагає від операторів зв'язку трансформації підходів до 
ведення бізнесу, системам продажів і обслуговування споживачів.  

Підприємство телекомунікацій створює ціннісний продукт чи послугу 
шляхом передачі інформації на відстань.  

Інформація стає у сучасних умовах основним ціннісним елементом у 
структурі ведення бізнесу. Від оперативності її надходження, доступності і 
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надійності сьогодні вже залежить сама можливість ведення бізнесу як виду 
людської діяльності.  

Реалізація антикризового управління – процес, який має безліч 
специфічних аспектів. Це пов'язано з тим, що прийняття і реалізація 
антикризових рішень відбувається в стресовому режимі, під тиском 
можливої загрози банкрутства, і необхідністю нейтралізації цієї загрози. 
Однак, їх врахування сприяє успішній антикризовій діяльності. 

Аналіз кризових факторів дає можливість зробити висновок, що у 
сучасних умовах важливим напрямком антикризової діяльності є 
формування і удосконалення персоналу підприємств телекомунікацій. У 
доповіді Міжнародного аналітичного бюро The Economist Intelligence Unit 
«Тенденції в економіці, промисловості та корпоративного життя. Прогноз 
на 2020 рік» підкреслюється, що найбільшу додану вартість буде досягнуто 
за рахунок інтелектуальної, а не матеріальної складової. Креативність 
персоналу стане більш важливою, ніж уміння слідувати традиційному 
мисленню. Отже, на перший план менеджмент підприємства повинен 
ставити цінність свого персоналу, який зможе поєднувати креативність, 
гнучкість, комунікабельність та вміння швидко вирішувати проблеми.  

Утримати досвідченого і навченого співробітника – це одне з 
пріоритетних завдань кваліфікованого керівника. І перед створенням 
антикризового плану, співробітникам необхідно надати інформацію про 
становище підприємства, які дії заплановані менеджментом для виходу з 
кризи, які цілі і завдання поставлені перед ними самими.  

Актуальність проблеми управління людськими ресурсами в кризових 
умовах підкреслюється тим, що будь-яке підприємство в таких умовах має 
швидко вживати заходів для нейтралізації несприятливих чинників. Людські 
ресурси є частиною системи і в період нестабільної роботи підприємства на 
цей сектор покладається незвичний тиск, в зв'язку з прийняттям і рішенням 
нестандартних завдань, що вимагає від персоналу реалізації власного 
потенціалу. 

Аналіз показує, що сьогодні зарубіжні організації щоб забезпечити 
свою конкурентоспроможність безперервно аналізують всі напрямки своєї 
діяльності і розробляють необхідні напрямки удосконалення. Тут можна 
вказати як один з важливих – роботу з персоналом. Методи управління 
персоналом в періоди кризи або стабільного функціонування 
відрізняються. Методи управління – це способи впливу на колективи і 
окремих працівників з метою здійснення координації їх діяльності в процесі 
функціонування організації. Будь-який керівник в даних умовах повинен 
розуміти, що звичний потік подій на підприємстві вимагає втручання, без 
нового стилю управління можливий різкий відтік кадрів у зв'язку з 
напруженою обстановкою, невпевненістю, під страхом скорочення.  
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Важливим напрямком антикризового управління і для  успішного 
функціонування підприємства у цілому є постійна діагностика стану, 
контроль і своєчасне установлення і запобігання кризових ситуацій, 
головними з яких є:  

– аналіз фінансового стану, прогноз розвитку ринкової ситуації;  
– своєчасне виявлення причин і факторів, що сприяють розвитку 

кризових ситуацій.  
Процес діагностики забезпечує процес управління необхідною 

інформацією, яка дозволяє приймати антикризові рішення. Важливим 
фактором виникнення кризи підприємств є нерозвинена система 
інноваційних комунікацій: відсутність оптимального інформаційного 
забезпечення антикризового управління та низький рівень трансферу 
технологій виробництва продукції. На інформаційні технології спираються 
всі процедури антикризового управління.  

Складові: 
а) діагностика і контроль -  збір і обробка інформації, перевірка 

відхилень фактичних показників діяльності від нормативних (планових) і 
має превентивний характер;  

б) контроль і своєчасне установлення кризового процесу, 
менеджмент отримує інформацію про хід та результати діяльності і 
виконання рішень. дозволяє оптимально використовувати ресурси, 
вводити в дію резерви для виведення підприємства з кризи;  

в) запобігання кризових ситуацій – оперативне прийняття та 
реалізація попередньо розроблених антикризових рішень. 

Вказані напрямки антикризового управління підприємств 
телекомунікацій не потребують значних фінансових чи організаційних 
витрат. Однак, для досягнення вищої стійкості до можливих кризових явищ 
можна розглянути більш глобальні і затратні напрямки удосконалення.  

Перш за все, це розробка чи удосконалення антикризової стратегії, 
тобто стратегії поведінки підприємства в умовах спаду, стійкого зниження 
основних фінансових показників діяльності, загрози банкрутства тощо. 

Стратегія включає заходи з планування, управління персоналом, 
фінансів, юридичні та інші з метою убезпечити підприємство від загрози 
банкрутства або істотного спаду і створити умови для повороту до 
оздоровлення нормальної діяльності підприємства. Підприємство повинно 
постійно стежити за основними факторами навколишнього середовища і 
робити своєчасні і правильні висновки щодо своїх потреб у змінах.  

Антикризова стратегія повинна бути побудована на взаємозв'язку 
чотирьох функціональних стратегій: 

– виробнича стратегія – організація, структура, обсяг і асортимент 
послуг; 
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– кадрова стратегія – менеджмент персоналу і принципи керівництва 
у цілому; 

– фінансова стратегія – способи залучення, накопичення і витрачання 
фінансових ресурсів; 

– маркетингова стратегія – поведінка підприємства на ринку послуг. 
Крім того, як показує аналіз, для впровадження системи 

антикризового управління підприємство перш за все повинне обрати один з 
двох базисних напрямків формування антикризової стратегії: економію або 
активізацію.  

Стратегія економії, як випливає з її назви, орієнтована на оптимізацію і 
перерозподіл внутрішніх ресурсів підприємства для досягнення найбільшої 
рентабельності діяльності при мінімізації витрат.  

У свою чергу, напрямок розробки антикризової стратегії, заснованої 
на активізації, пов'язаний з концентрацією наявних ресурсів для розвитку, 
підсумкового збільшення частки ринку і зростання підсумкових фінансових 
показників діяльності підприємства. 

На базі виявлення причин кризового стану підприємства 
розробляється стратегія антикризового управління, що полягає в 
коригуванні місії і системи цілей підприємства та формулюванні виходу з 
нестабільної ситуації та вибору стратегії планування: 

– стратегія стабільності, сутність якої полягає в зміцненні чинного 
напряму бізнесу;  

– стратегія зростання (стратегія прориву) складається в захопленні 
нових ринків збуту;  

– стратегія скорочення (стратегія розвороту і усунення), тобто 
стратегія «згортання бізнесу»;  

– функціональна стратегія (фінансова, кадрова, виробнича та ін.), яка 
полягає у посиленні напрямку розвитку того чи іншого аспекту діяльності 
підприємства;  

– стратегія виживання полягає у відмові від колишніх інструментів 
господарювання та пристосування до кон’юнктури ринкових відносин.  

Крім того, антикризові заходи повинні привести підприємство до 
формування довгострокових конкурентних переваг. Оскільки, в 
антикризовій програмі задіяні всі функціональні елементи управління 
підприємства, це дозволяє провести реінжиніринг всіх бізнес-процесів на 
підприємстві, провести реструктуризацію підприємства і знизити 
можливість повторення кризи. 

Реінжиніринг бізнес-процесів – це перепроектування ділових процесів 
підприємств. По суті, реінжиніринг – це внутрішня реструктуризація,  
орієнтована на використання нових інформаційних технологій для 
досягнення нових цілей. Реінжиніринг в світі почав застосовуватися у таких 
областях бізнесу, як страхування, телекомунікації та енергетика, хімія, 
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електроніка, обчислювальна техніка, виробництво товарів широкого 
вжитку.  

Реінжиніринг – це фундаментальне переосмислення і радикальне 
перепроектування ділових процесів для досягнення різких, 
стрибкоподібних поліпшень головних показників діяльності підприємства. 
Об'єктом реінжинірингу є процеси, а не сама компанія.  

При цьому у  процесі реінжинірингу слід враховувати такі особливості 
змін телекомунікаційного ринку:  

– ринок характеризуються високим рівнем проникнення мобільного 
зв'язку, а інтерес до послуг стаціонарного зв'язку продовжує падати. Слід 
поступово відмовлятися від незатребуваних на ринку продуктів.  

– зростання послуг передачі даних в порівнянні з голосовими 
послугами в першу чергу пов'язана з розвитком мобільних 
телекомунікаційних пристроїв і сервісів. Досвід американської компанії 
Uber, що запропонувала сервіс замовлення таксі через мобільний додаток, 
поширюється на всі сфери життя.  

Перед підприємствами телекомунікацій постає питання покращення                
якості своїх основних активів – тобто мереж стаціонарного та мобільного 
зв'язку шляхом збільшення пропускної спроможності і можливість 
надавати споживачеві затребувані послуги. 

Отже,, сутність антикризових заходів в напрямку персоналу – важливі 
досвідчені і прогресивні співробітники, які модернізують бізнес, виводять 
нові послуги на ринок, забезпечують кращу сервісну підтримку клієнтам, 
стимулюють розвиток підприємства.  

Сутність антикризових заходів в технологічному напрямку:  
– оптимізована і збалансована структура мереж передачі голосу і 

даних;  
– селективна модернізація мережі доступу: перехід на ADSL 2+;  
– впровадження нового стандарту стиснення ТВ сигналу MPEG-4;  
– реалізація програми модернізації «оптика до шафи» (FTTC);  
– впровадження нових проектів – надання послуг на базі власної 

мережі;  
– реалізація проектів доступу на базі 4G і 5G; 
– забезпечення підтримки впровадження засобів Інтернету речей.  
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Маркетингове забезпечення діяльності телекомунікаційної компанії 
при становленні цифрової економіки 

 
Як показує аналіз, початок XXI століття характеризується  подальшим 

стрімким розвитком цифрових технологій на основі інформаційної 
революції і процесів глобалізації економіки. Інформація в суспільстві і 
процесах господарювання стала основним ресурсом.  Крім того, розвиток 
технологій передачі даних причинив створення спочатку локальних, а 
невдовзі і глобальних мереж передачі інформації. 

Розвиток Інтернету  і мобільних комунікацій – сьогодні ключові 
фактори інформаційно-телекомунікаційних технологій, у зв’язку з чим 
соціальні та економічні відносини все більше переносяться в мережевий 
простір.  

Крім того, ринкові відносини зазнали істотних змін під впливом 
Інтернету  і поширення інформаційних технологій. Поява електронної 
торгівлі заклала основи ринкового механізму в віртуальному просторі, 
викликавши стійкий ріст кількості операцій, що здійснюються за допомогою 
Інтернету.  

В результаті спостерігається становлення нової системи ринку, що 
приносить суттєві зміни діючих моделей економічної поведінки учасників 
ринку. Науковці висловлюють думки про те, що сучасні інтернет-технології 
підривають основні властивості, що роблять так звану «невидиму руку» 
ринку ефективним засобом для організації виробництва і розподілу 
продукції. Такими властивостями є: 

– винятковість, що розуміється як якась здатність продавців 
змушувати споживачів стати покупцями, оскільки в цифрову економіку 
власник товару не може простими і дешевими засобами виключити 
конкурентів зі свого сегмента; таким чином, цифрові можливості 
тиражування й доставки продукції практично знищують «винятковість», яка 
є основою ринкової системи;  

– суперництво, яке представляє собою наявність виробників, які 
виконують однакові операції з різними витратами. У цифрову економіку 
втрачається така обов'язковість, так як вартість тиражування цифрової 
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продукції стає близькою до нуля, відповідно, зникають конкурентні 
відмінності між продавцями по їх витратам на обслуговування додаткових 
замовлень;  

– прозорість, демонструє розуміння індивідів в питаннях, що їм 
потрібно, чого хочуть купити. Покупка в віртуальній економіці найчастіше 
означає довгострокові відносини, що виникають між продавцем і 
покупцем. Дана риса найбільш помітна на ринку програмних продуктів: 
наприклад, періодичне оновлення версій програмного забезпечення 
перетворює покупку в процес довгострокового співробітництва.  

Вказані фактори дозволяють говорити сьогодні про становлення 
цифрової економіки. Сьогодні ще немає однозначного пояснення цього 
терміну.   

Наприклад, за визначенням Європейського співтовариства: цифрова 
економіка – результат трансформаційних ефектів нових технологій 
загального призначення в області інформації та комунікації.  А за 
визначенням Світового банку:  цифрова економіка – це нова парадигма 
прискореного економічного розвитку. 

Цифрова економіка сьогодні вже вплинула на всі сектори економіки і 
соціальної діяльності, наприклад, роздрібна торгівля, транспорт, фінансові 
послуги, виробництво, освіту, охорону здоров'я, засоби масової інформації.  

Ідеологію поняття цифрової/електронної економіки найкраще 
позначив в 1995 р. Ніколас Негропонте, американський вчений-інформатик. 
Він представив її в формі переходу від руху атомів до руху бітів. 
Представляючи поняття ваги, сировини і транспорту – недоліків минулого, і 
ставлячи їм на противагу поняття: відсутність ваги товарів, віртуальність.  

Раніше, в епоху індустріальної економіки зростання виробництва 
характеризувалося нарощуванням фізичних розмірів підприємств – 
збільшенням кількості обладнання, його потужності, розширенням штату 
співробітників тощо. При цьому, зростання неможливе було без значних 
фінансових витрат, на які були здатні тільки старі гравці або новачки, які 
володіють великими ресурсами.  

В епоху постіндустріальної цифрової економіки кардинально 
змінюється  ситуація:  

– основним ресурсом стає інформація, і це невичерпне джерело;  
– торгові площі в Інтернеті не обмежені;  
– компанії не потрібно бути великою, щоб успішно конкурувати;  
– один і той же фізичний ресурс може бути використаний нескінченну 

кількість разів для надання різних послуг;  
– масштаб операційної діяльності обмежений тільки розмірами 

Інтернету;  
– клієнт стає головним елементом.  
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В умовах віртуального простору абсолютна повнота інформації стає 
більш реальною для учасників ринку, замкнутих в єдиному мережевому 
співтоваристві:  

– цифрові споживачі отримують більш повну і достовірну інформацію 
про якість товару, продавців, ціни, обслуговуванні за рахунок використання 
онлайн-систем і низьких витрат пошуку інформації в Мережі;  

– цифрові постачальники отримують більш повну і достовірну 
інформацію про обсяги і структуру попиту, конкурентів, споживчі переваги, 
поведінку, наміри, думки про товари (послуги), що міститься в інтернеті.  

Таким чином, формування ринкових відносин у віртуальному 
просторі доводить, що ринкова система містить безліч незатребуваних 
резервів. Перенесення ринкової діяльності в нове мережеве середовище 
створює принципово нові умови господарювання і змінює багато правил 
гри.  

Це дозволяє говорити про цифрові ринкові механізми, відмінні від 
механізму традиційного ринку. В основі моделі лежать наступні положення:  

– цифрові споживачі – це споживачі, які віддають перевагу онлайн-
технологіям вибору і придбання товарів чи послуг;  

– цифрові постачальники – це постачальники, які використовують 
онлайн-технології продажу товарів або послуг;  

– між цифровими споживачами складається віддалений тип довіри;  
– цифрові споживачі, перш ніж здійснити операцію, звертаються за 

більш повною ринковою інформацією у віртуальний простір, на основі чого 
приймають рішення про покупку, або відмовляються від неї;  

– цифрові постачальники акумулюють масиви даних про індивідуальні 
особливості споживачів, отримуючи більш повну ринкову інформацію;  

– можливість обліку індивідуальних особливостей споживачів і 
швидкого відгуку на зміну потреб дозволяє цифровим постачальникам 
встановлювати тривалі тісні стійкі зв'язки зі споживачами;  

– в умовах віртуального простору абсолютна повнота інформації стає 
реальністю для учасників ринку, замкнутих в єдиному мережевому 
співтоваристві.  

Таким чином, в віртуальному просторі активно формуються своєрідні 
ринкові відносини. Виникає специфічний цифровий ринковий механізм, 
відмінний від механізму традиційного ринку. Учасниками нового ринку є 
цифрові постачальники і споживачі, між якими складаються тісні 
довготривалі стійкі зв'язки. Взаємодія між ними регулюється новими 
вимогами ринку, які сформувались у віртуальному просторі. 

Аналіз показує, що Інформація, а особливо інформація у цифровій 
формі, сьогодні стала основним ресурсом цифрової економіки.  

Перша хвиля цифрових інновацій зводилася до автоматизації 
існуючих технологій і бізнес-процесів.  
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Друга хвиля пов'язана з поширенням інтернету, мобільного зв'язку, 
соціальних мереж.  

Традиційно під конкурентною перевагою мається на увазі перевага в 
порівнянні з конкурентами, сформована на базі технічної або технологічної 
переваги. Останнім часом такі переваги перестають бути стійкими в силу 
того, що інформація поширюється все швидше, підприємства стають все 
більш гнучкими і швидкими, вони в короткі терміни переймають 
технологічні новинки, беруть участь в технологічних перегонах, 
намагаються швидко і ефективно прийняти на озброєння технологічні 
новації, освоїти виробництво нової продукції. У цих умовах технічна чи 
технологічна перевага носить все більш короткостроковий і тимчасовий 
характер.  

Найважливішим фактором зростання конкурентоспроможності 
підприємницьких структур в сучасних умовах є впровадження цифрових 
технологій.  

Цифрова економіка є глобальною мережею економічних і соціальних 
взаємодій, що реалізуються через інформаційно-комп'ютерні технології, які 
дозволяють встановити прямі зв'язки між компаніями, банками, урядом і 
населенням, прибираючи довгі ланцюжки посередників і прискорюючи 
проведення різноманітних угод і операцій.  

За визначенням Світового банку, «цифрова економіка – це нова 
парадигма прискореного економічного розвитку». Очікувані її переваги:  

– підвищення конкурентоспроможності економіки, підприємницьких 
структур і громадян за рахунок цифрових перетворень у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства;  

– зростання включеності громадян і підприємницьких структур для 
роботи в цифровому просторі;  

– створення інфраструктури, що забезпечує взаємодію суб'єктів у 
цифровому просторі;  

– виникнення стійких цифро підприємницьких екосистем для 
господарюючих суб'єктів;  

–  зниження витрат підприємницьких структур і громадян при 
взаємодії з державою і між собою.  

Отже, цифрова економіка – це:  
– тип економіки, що характеризується активним впровадженням і 

практичним використанням цифрових технологій збору, зберігання, 
обробки, перетворення і передачі інформації в всіх сферах людської 
діяльності;  

– система соціально-економічних і організаційно-технічних відносин, 
заснованих на використанні цифрових інформаційно-телекомунікаційних 
технологій;  
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– це складна організаційно-технічна система в вигляді сукупності 
різних елементів (технічних, інфраструктурних, організаційних, 
програмних, нормативних, законодавчих та ін.) з розподіленим взаємодією 
і взаємним використанням економічними агентами для обміну знаннями в 
умовах перманентного розвитку.  

З кожним роком зростають сфери реалізації цифрової економіки і в 
даний час можна виділити найбільш розвинені такі:  

– електронний бізнес;  
– інтернет банкінг;  
– послуги; 
– соціальна сфера;  
– телекомунікації;  
– інформаційні системи;  
– промисловість.  
Серед базових складових цифрової економіки, як правило, 

виділяють:  
– інфраструктуру, що включає технічні засоби, центри зберігання, 

обробки і перетворення інформації, центри передачі інформації, програмне 
забезпечення, засоби телекомунікацій;  

– електронні послуги органів законодавчої і виконавчої державної 
влади і управління;  

– бізнес-процеси господарюючих суб'єктів за допомогою 
комп'ютерних мереж в умовах віртуальних взаємодій між суб'єктами 
ринку;  

– електронна комерція, яка в даний час є одним з найбільш великих 
сегментів цифрової економіки.  

Впровадження цифрових технологій тягне за собою посилення 
конкуренції, створюючи для існуючих лідерів загрози, які виходять від 
нових хвиль інновацій. Це пов'язано з тим, що в доцифрову епоху економія 
на масштабі досягалася за рахунок будівництва великих виробничих 
комплексів. Розгортання таких виробництв вимагало значних витрат часу і 
ресурсів і приносило істотні прирости витрат. У цифрових підприємницьких 
структурах спостерігається поєднання низьких приростів  витрат з легкою 
масштабованістю IT-платформ.  

Це твердженням дозволяє найбільш успішним з них в короткі терміни 
досягати значних масштабів. Цифрові платформи дають доступ в інтернет 
для мільйонів людей, що дозволяє збирати, узагальнювати, і аналізувати 
дані про користувачів, їх поведінкових характеристиках і споживчих 
перевагах.  

На споживчих ринках впровадження цифрових технологій дозволяє 
знизити витрати на пошук і оформлення замовлень, сприяє оптимальному 
підбору продуктів, що відповідають вимогам споживачів, забезпечує 



_________Пошук шляхів удосконалення інфокомунікацій ______ 

37 

підвищення прозорості, оскільки користувачі можуть порівняти ціни, 
характеристики, послуги та відгуки про товар в інтернеті.  

Сьогодні спостерігається тенденція витіснення класичних 
посередників власниками цифрових платформ. Платформи, що дозволяють 
користувачам шукати і порівнювати різні пропозиції, вийшли на 
фрагментований ринок, який раніше належав традиційним компаніям. Це 
знайшло широке застосування зокрема в сфері туризму.  

Таким чином, сильні ринкові позиції сьогодні переходять від фізичних 
посередників і власників активів до споживачів і цифровим платформ, що 
представляють собою майданчики, за допомогою яких постачальники і 
споживачі знаходять один одного і здійснюють транзакції безпосередньо 
без посередників.  

Це дозволяє підвищити коефіцієнт використання активів (житло, таксі 
та ін.) постачальникам, які підключилися до цих платформ. При цьому 
істотно зменшуються можливості їх корисного використання для власників, 
не представлених на подібних цифрових майданчиках. Завдяки цифровим 
технологіям, збільшується спеціалізація підприємницьких структур. Це 
відбувається в галузях, де виробники розробляють індивідуальні пропозиції 
для невеликих ринків всередині системи. Наприклад, в секторі роздрібної 
торгівлі виникають нові сервіси послуг, наприклад доставка їжі з 
ресторанів, які не здійснюють доставку самостійно.  

Цифрові підприємницькі структури виходять на нові ринки. В міру 
того цифровими компаніями провідних позицій на одному ринку, вони 
прагнуть активніше розвивати суміжні напрямки, які потім стають 
основними. Наприклад, Amazon.com вийшов за рамки продажу книг, 
пропонуючи споживачам широкий асортимент споживчих товарів, пізніше 
створив власну видавничу платформу, став надавати хмарні і логістичні 
послуги іншим компаніям, виробляти електронні споживчі товари 
(електронні книги).  

Таким чином, у багатьох галузях підприємницьким структурам 
доводиться постійно здійснювати моніторинг ринку, аналізуючи при цьому 
– чи немає загрози появи активно розвиваються конкурентів, протидіяти 
цим загрозам, а також підвищувати свою конкурентоспроможність за 
рахунок цифровізації.   

Цифрова економіка змінює вигляд цілих галузей: телекомунікаційної, 
поліграфічної, туристичної, пасажирських перевезень та ін. На споживчих 
ринках впровадження цифрових технологій дозволяє знизити витрати на 
пошук і оформлення замовлень, сприяє оптимальному підбору продуктів, 
що відповідають вимогам споживачів, забезпечує підвищення прозорості.  

Отже, аналіз показує, що сьогодні  в умовах стрімких змін та цифрової 
економіки суттєво змінюються і підходи до маркетингу у діяльності 
компаній.  
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Етапи зміни філософії маркетингу:  
– 1.0 – орієнтація на продукт;  
– 2.0 – орієнтація на споживача;  
– 3.0 – орієнтація на внутрішній потенціал людини, гармонію його 

розвитку з урахуванням емоційної складової його душі;  
– 4.0 – орієнтація на цифровий світ, що змінює все: від каналів 

комунікації до механік і принципів взаємодії з клієнтом..  
Ідею Маркетингу 3.0 вперше сформулювала в Південно-Східній Азії в 

листопаді 2005 року група консультантів MarkPlus, фірми з надання 
маркетингових послуг, яку очолює Хермаван Картаджайя. Після двох років 
спільної роботи щодо посилення цієї концепції Ф. Котлер, Х. Картаджайя і 
консультант MarkPlus Айвен Сетіаван в 2007 році підготували до 40-ї річниці 
Асоціації країн Південно-Східної Азії  в Джакарті рукопис «Маркетинг 3.0: від 
продуктів до споживачів і далі – до людської душі».  

Згідно філософії «Маркетинг 3.0» комунікації маркетингу формуються 
з урахуванням правил:  

– любити споживача і поважати конкурентів;  
– своєчасно реагувати на ринкові зміни;  
– дотримуватися принципу «ціна – якість»;  
– розвивати креативність і впроваджувати інновації.  
Сьогодні вже існує концепція Маркетингу 4.0 від Філіпа Котлера. 

Цьому присвячена його книга «Маркетинг 4.0. Від традиційного до 
цифрового». Цифровий світ змінює все: від каналів комунікації до механік і 
принципів взаємодії з клієнтом. Бізнес стає прозорішим, а клієнти – 
лояльнішими. Але їх довіру все складніше завоювати, оскільки споживачі 
постійно спілкуються в месенджерах, у Twitter, обговорюють все в 
Facebook, а Big Data допомагає компаніям створювати все більш 
персоналізовані продукти і послуги. 

Перебуваючи в світі таких міцних зв'язків, споживачі хочуть, щоб 
компанії розмовляли з ними мовою цінностей, а не торгових пропозицій. 
Тому головне, чого має навчитися бізнес сьогодні, – турбота про клієнта. 

Інтернет-маркетинг – це проекція традиційних маркетингових 
методів і підходів на середовище поширення і генерування інформації – 
«Інтернет», якій більшою мірою властива комунікаційно-інформаційна  
складова. 

Поступово розвиваючись, Інтернет-маркетинг  досить швидко 
перейшов від продажу інформаційних продуктів до продажу цілих 
інформаційних просторів, бізнес-моделей, програмних продуктів і ще 
багатьох видів різних товарів і послуг. Крім того, Інтернет став відмінним 
інструментом маркетингу для проведення досліджень ринку, переваг 
користувачів, для аналізу попиту і пропозицій конкурентів. 
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Як показує аналіз теоретик менеджменту П. Друкер сказав: 
«Маркетинг та інновації – це все, що приносить прибуток компанії, решта – 
витрати». Маркетинг та інновації в даний час чи не найпопулярніші слова, 
які вживають бізнесмени і політики. При цьому немає чіткого розуміння 
того, чи можна говорити взагалі про таке поняття, як «маркетинг 
інновацій», тому що незрозуміло, про які інновації йдеться - продуктових, 
технологічних, соціальних.  

Якщо так, то що до нього належать: діяльність по створенню і 
реалізації нових продуктів або управління всім інноваційним процесом, 
починаючи з пошуку інноваційної ідеї і включає всі заходи щодо створення 
умов для її успішної реалізації 

Маркетинг інновацій розглядається як:  
– діяльність з визначення і просуванню товарів і (або) технологій, які 

мають суттєво новими властивостями;  
– сфера діяльності підприємства, спрямована на формування нових 

ринків збуту та інших потреб у потенційних і реальних споживачів;  
– діяльність, пов'язана із застосуванням нових методів та інструментів 

маркетингу, включаючи розробку інноваційної стратегії, аналіз ринку і 
оперативний маркетинг.  

Як показав проведений аналіз, сьогодні маркетинг трактується як 
філософія бізнесу, основним принципом якої є орієнтація на клієнта.  

З точки зору телекомунікаційних компаній використання цифрових 
технологій є важливою складовою залучення та утримання клієнтів, аналізу 
та розуміння переваг клієнтів, вивчення і поліпшення клієнтського досвіду. 
За його допомогою компанії можуть співпрацювати з клієнтами для 
спільного створення та надання цінності, а цифрові технології зменшують 
асиметрію інформації між клієнтом і компанією, трансформують продукт 
компанії в продукт з цифровим обслуговуванням.  

У старих умовах перед колишніми державними підприємствами 
вставали завдання збереження своїх абонентських баз. Маркетингова 
діяльність телекомунікаційних компаній здійснювалася в рамках так званої 
збутової концепції, що отримала широке поширення на світових товарних 
ринках в 50-60 роки ХХ століття. Маркетингова активність традиційних 
операторів в цей період була значно нижче, набір маркетингових 
інструментів обмежували соціальне навантаження, необхідність 
обслуговування держзамовлення, регульовані тарифи. 

Стосовно телекомунікацій дана концепція концентрувала увагу 
операторських компаній на формування ефективної системи продажів і 
просування своїх послуг.  

Однак щоб домогтися успіху і закріпитися на ринку слід розвивати 
свою маркетингову діяльність, використовуючи інноваційні підходи до 
дистрибуції, ціноутворення, реклами, обслуговування клієнтів.  
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Під впливом цифрової економіки і зростаючих вимог клієнтів до 
якості послуг процес залучення і збереження клієнтури ще більш 
ускладнився, і компанії почали орієнтуватися на концепцію маркетингу, в 
якій увага надається безпосередньо споживачу послуги.  

Послуга буде успішно продаватися, якщо його створенню передує 
вивчення кон'юнктури та потреб ринку. Послуга, створена відповідно до 
виявленого попиту, що має кращі споживчі властивості, ніж послуга 
конкурентів, має безумовну цінність для споживача і стає запорукою 
успішної ринкової діяльності компанії і джерелом її конкурентних переваг. 
Фокусування на клієнті, вміння відповідати його запитам визначає 
успішність бізнесу.  

Отже, можна зробити висновок, що сьогодні коло маркетингових 
задач телекомунікаційних підприємств істотно розширилося:  

– вивчення потреб клієнтів та розробка послуг, що відповідають їх 
вимогам;  

– оцінка ринкових можливостей, пов'язаних з появою нових 
технологій;  

– сегментація ринку, орієнтація виробничої та маркетингової 
діяльності на різні групи споживачів; 

– зосередження зусиль на пошуку найбільш перспективних ринкових 
сегментів;  

– підвищення гнучкості тарифної політики;  
– розширення номенклатури додаткових послуг та підвищення якості 

обслуговування;  
– застосування різноманітних способів просування послуг і 

стимулювання продажів.  
Крім того, Науково-технічний прогрес і вплив цифрової економіки  

ведуть до зближення і об'єднання телекомунікацій та сфери інформаційних 
технологій в галузь інфокомунікацій. 

Отже, можна зробити висновок, що телекомунікаційні компанії 
сьогодні перетворюються на інфокомунікаційні. Тобто, їх завданням стає не 
просто передача даних споживачам, а обробки інформації і створення 
нового інформаційного продукту чи послуги. 

У інфокомунікаціях маркетинг включає постачальників послуг, 
споживачів і суспільство в цілому. У кожного з учасників свої інтереси:  

– споживачів цікавить пропозиція сучасних, якісних і доступних 
послуг;  

– компанія використовує маркетинг як дієвий засіб конкурентної 
боротьби і економічного зростання;  

– суспільство зацікавлене в тому, щоб маркетингова діяльність 
інфокомунікаційних компаній сприяла розвитку галузі, впровадження нових 
технологій, розширення спектра послуг і форм інформаційного 
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обслуговування для ефективного функціонування економіки, ефективного 
державного управління, підвищення якості життя громадян.  

Оскільки, як вже говорилося інформація у цифровій формі, сьогодні 
стала основним ресурсом цифрової економіки це відкриває широкі 
можливості для телекомунікаційних компаній в напрямку розробки нових 
сервісів і послуг.  

У процесі створення нового інфокомунікаційного продукту в 
залежності від сегмента ринку можуть об'єднуватися зусилля виробників 
обладнання та програмно-апаратних продуктів, операторів, системних 
інтеграторів, творців контенту, сервіс-провайдеров, агрегаторів.  

Найбільш актуальний такий підхід, коли інфокомунікаційний продукт 
створюється при безпосередній участі конкретного клієнта з урахуванням 
його індивідуальних вимог і специфіки сфери діяльності. Впровадження 
нових послуг розширює вибір користувача, тому застосування маркетингу 
взаємовідносин на масовому ринку також сприяє підвищенню 
зацікавленості клієнтів.  

Крім того, на сучасному етапі розвитку комп'ютерних технологій 
більшої актуальності в сфері управлінської діяльності багатьох компаній 
набувають технології цифрового маркетингу. Цифровий маркетинг – різні 
інструменти комунікацій зі споживачем, які застосовують за допомогою 
особливих цифрових каналів, таких як смартфони, комп'ютери, планшети, 
телебачення, радіо, цифрові екрани.  

Одним з найпопулярніших інструментів в середовищі маркетологів є 
воронка продажів, яку ефективно використовують у своїй діяльності 
онлайн- і офлайн-фахівці.  

Воронка продажів, як інструмент Інтернет-маркетингу, дозволяє 
відстежити всі стадії процесу просування потенційного клієнта від першого 
знайомства з продуктом до здійснення цільового дії. На кожній стадії 
воронка Інтернет продаж має свою конверсію в наступну дію, що дозволяє 
поповнювати базу даних.  

Отримані дані дуже важливі для аналітики всього процесу взаємодії з 
клієнтом і побудови ефективної маркетингової стратегії. Воронка продажів 
складається з зовнішньої і внутрішньої частин: від рекламної кампанії до 
звернення, і від звернення до продажу.  

Структурний зміст воронки продажів з додаванням цифрових 
технологій можна описати наступним чином. На початковому етапі у 
споживача ще не сформована потреба в придбанні того чи іншого товару 
або послуги, однак така потреба може скоро виникнути. На цьому етапі 
маркетологи можуть докласти всіх зусиль, щоб підвищити впізнаваність 
бренду і сформувати потребу за допомогою, наприклад медійної реклами.  

Коли на наступному етапі потреба сформована, можливо приведення 
цільової аудиторії на сайт за допомогою пошукової оптимізації. Це 
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всебічний розвиток і просування сайту для його виходу на перші позиції в 
результатах видачі пошукових систем по вибраних запитах з метою 
збільшення відвідуваності і подальшого отримання доходу. Чим вище 
позиція сайту в результатах пошуку, тим більше користувачів переходить на 
нього.  

На третьому етапі воронки продажів споживачем відбувається вибір 
постачальника, і тут основне завдання маркетологів зводиться до 
утримання споживачів за допомогою нативної (або природної) реклами. 
Такий вид реклами сприймається користувачем досить природною в 
контексті своїх призначених для користувача інтересів, а тому має високий 
рівень ефективності. Четвертий етап пов'язаний з прийняттям споживачем 
рішення про придбання товару або послуги, і завданням маркетологів тут є 
ведення відвідувачів сайту, а також їх онлайн-консультування.  

Один з важливих етапів воронки продажів – повернення відвідувачів 
на сайт, включаючи відвідувачів, які не стали споживачами товару чи 
послуги за допомогою ретаргетінга або технології повернення клієнта на 
ресурс.  

Все це допомагає більш ефективно вибудовувати діалог з покупцем, 
підтримувати його лояльність і в підсумку підвищувати обсяг продажів. 
CRM-система дозволяє ефективно вирішувати наступні завдання:  

– допомагає ввести єдині стандарти роботи і зберігає інформацію про 
клієнтів і угодах в зручних картках (наприклад, якщо одного співробітника 
немає на місці, то інший співробітник відповість на дзвінок клієнта, 
ознайомившись з його карткою);  

– захоплює з сайту підприємства заявки, здійснює процес 
призначення відповідальних менеджерів, ставить їм завдання на кожному 
етапі продажу, а також нагадує керівникові, якщо завдання прострочена;  

– надає керівнику повний звіт про кожного співробітника, створює 
наочні графіки та діаграми, які відображають, скільки дзвінків, зустрічей і 
угод провів менеджер;  

– дозволяє налаштувати права доступу в систему таким чином, щоб 
менеджери могли бачити тільки своїх клієнтів, тобто ніхто, крім керівника 
не матиме доступу до повної клієнтській базі.  

Аналіз показує, що наслідком цифрової економіки для 
телекомунікаційних підприємств є більш тісний контакт постачальника і 
споживача – тобто індивідуалізація послуг відповідно до запитів замовника. 
Всі технічні особливості послуг, можливості підгонки її під конкретні 
потреби споживача, перспективи та умови поновлення можуть бути 
доступні споживачеві до акту продажу або підписання контракту. Це 
особливо помітно на ринку інформаційної продукції та програмного 
забезпечення, який найбільшою мірою відповідає умовам цифрової 
економіки.  
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Інша особливість взаємодії у цифровій економіці – диференціація 
пропозицій послуг як в переліку пропонованих послуг, так і в ціні на них. 
Завдяки диференціації ціни, телекомунікаційна компанія може розробляти 
індивідуальні послуги для різних категорій споживачів. При цьому, кількість 
груп диференціації ціни може бути будь якою, і кожна додаткова 
індивідуальна послуга дає приріст прибутку. При цьому групи споживачів в 
інфокомунікаційному просторі утворюються дуже легко.  

Елементи наукової новизни одержаних результатів дослідження 
полягають у полягають аналізі та дослідженні поняття і сучасного стану 
цифрової економіки та її впливу на маркетингову діяльність зокрема 
телекомунікаційних компаній та впливу на економічну ефективність. 
Проаналізовано поняття цифрової економіки, зміни та впливу цифрової 
економіки  та особливостей Інтернет-маркетингу. Проаналізовано процес 
перетворення телекомунікаційної компанії в інфокомунікаційну. Визначено 
вплив змін у інфокомунікаційній сфері, що призвів до розвитку соціальних 
мереж та спричинив як необхідність, так і доцільність змін маркетингової 
діяльності; розглянуто та запропоновано напрямки маркетингу в 
інфокомунікаційній діяльності компаній.  

Висновки по роботі наступні: 
1) Проведено аналіз поняття і сучасного стану цифрової економіки 

і вплив цього процесу на маркетинг 
2) Аналіз впливу розвитку цифрових технологій вказує, що  

соціальні та економічні відносини все більше переносяться в мережевий 
простір.  

3) Цифрова економіка змінює основні властивості організації 
виробництва.  

4) Інформація стає основою діяльності телекомунікаційної 
компанії у цифровій економіці,  де інформація стає практично видом товару 

5) Проаналізовано тенденції у зміні підходів до маркетингу – 
цифровий світ змінює все: від каналів комунікації до принципів взаємодії з 
клієнтом 

6) Сьогодні коло маркетингових задач телекомунікаційних 
підприємств істотно розширилося, а саме вивчення потреб клієнтів та 
розробка послуг, що відповідають їх вимогам; сегментація ринку, 
орієнтація виробничої та маркетингової діяльності на різні групи 
споживачів; підвищення гнучкості тарифної політики, індивідуалізація 
послуг відповідно до запитів замовника. 
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