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Секція 1. Економіка телекомунікаційних підприємств:
вітчизняний та закордонний досвід.

Ханіна Т. О.,студ. 4 курсу, МНД-41;
Наук. керівн. Гусєва О.Ю., д.е.н., проф.
Державний університет телекомунікацій
ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В НАДАННІ ПОСЛУГ
Компетенція організації - це поєднання знань і здібностей її працівників у визначений
час. Оскільки досягнення конкурентної переваги забезпечується ефективним використанням
ключових компетенцій, вузловим моментом в інвентаризації компетенцій підприємства є
визначення ключових компетенцій. Детальний розгляд та порівняння компетенцій з
конкурентами зможе допомогти підприємству вийти на значно вищий рівень свого
розвитку та зайняти перше місце серед конкурентів за всіма показниками.Діні рекомендації
допоможуть підприємству вийти на новий кращий рівень серед конкурентів та підвищити
імідж в очах споживачів.
Підприємство
ПАТ
"Укртелеком",
працюючи
на
українському ринку
телекомунікаційних послуг вже більше 20 років, вбачає свою місію в тому, щоб
задовольнити соціальні потреби людей, а саме:
•
задовольняти потреби громадян та підприємств України телекомунікаційними
послугами високої якості;
•
забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих
фінансових результатів діяльності;
•
забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави;
•
забезпечувати доступність соціально значимих телекомунікаційних послуг для
соціально вразливих верств населення [1].
Укртелеком приділяє особливу увагу обслуговуванню соціально незахищених верств
населення країни і є практично єдиним в Україні оператором, який надає соціально важливі
послуги, такі як сільський телефонний зв‘язок, проводове радіомовлення, послуги
таксофонного зв‘язку.
В процесі розробки проекту стратегічних змін необхідно провести ідентифікацію
наявних у підприємства компетенцій та розподілити їх за рівнем ієрархії.
Оскільки досягнення конкурентної переваги забезпечується, як відомо, ефективним
використанням ключових компетенцій, вузловим моментом в інвентаризації компетенцій
підприємства є визначення ключових компетенцій.
Компетенції підприємства — це невід'ємна складова його стратегічних активів, яка
віддзеркалює комплекс колективного знання, досвіду та здібностей підприємства, що в
поєднанні з унікальною технологією дозволяє створювати (підтримувати) конкурентні
переваги та забезпечувати неповторну відмінність підприємства у певному ринковому
оточенні. Отже, саме знання того, як розгортати, організовувати і управляти системою
бізнес-процесів підприємства та її елементами, складають «компетенції» [2].
В табл. 1 представлені наявні компетенції ПАТ «Укртелеком».
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Таблиця 1
Ідентифікація наявних компетенцій ПАТ «Укртелеком»
Вид компетенції
за рівнем ієрархії
1.Функціональні

2.Стратегічні

3.Ключові

Зміст компетенцій
Виробничі бізнес функції:
1.Закупівля та взаємовідносини з постачальниками ,стосовно закупівлі
обладнання та комплектуючих до нього;
2.«Виробництво» та надання ТК-послуг + реалізація супровідного
обладнання ;
3.Забезпечення логістичного супроводу послуги;
4.Надання послуг після продажного обслуговування;
Перелік обов‘язкових організаційних БФ:
5.Загальна організація діяльності;
6.Управління вхідними та вихідними грошовими потоками ведення
бухгалтерського та податкового обліку;
7.Управління персоналом підприємства (організація їх роботи та
встановлення системи оплати праці);
8. Моніторинг мікро, макро, мезо, нано бізнес середовища
підприємства;
9.Розробка та реалізація генеральних конкурентних стратегій ;
10.Надання в користування виділених, не комутованих каналів
зв‘язку;
11. Вміння поєднуватипослуги телефонного зв‘язку обміну даними за
допомогою технології ISDN ;
12. Розробка гнучких адаптивних конкурентних стратегій
підприємства;
13. Надання фіксованих послуг із передачі зв‘язку, даних та доступу
до Інтернету ;
14. Вміння злагоджено забезпечувати відтворення основних
виробничих БП на підприємстві ;
15. Формування зручних для клієнтів систем продажу послуг
(маркетингова стратегія) ;
16. Надання послуг доступу до мережі Інтернет та фіксованої
телефонії міжнародного, міжміського та місцевого зв‘язку,
телефонного зв‘язку на конвергентних засадах з урахуванням
індивідуальних вимог споживача ;

В сучасних умовах термін конвергенція використовується при описі інтегруючих
процесів. Стосовно ТК-галузі термін «конвергенція» означає злиття раніше відмінних послуг
(ТК, радіо, комп‘ютерного зв‘язку , телефонії та друкованих ЗМІ) об‘єднальною ознакою
яких на сучасному етапі постає передача інформації на базі ТК- інфраструктури (здебільшого
на основі цифрової платформи).
Процес конвергенції став можливим в результаті з одного боку- технологічного
процесу, а з іншого - нових вимог, що пред‘являє споживачами послуг.
Звичайно, конвергенція послуг забезпечує користувачам нові розширені
функціональні можливості. Наприклад:
 надання пакетних послуг дата центрів ( апаратний хостен, апаратне обладнання,
реєстрація документних імен, веб-хостен, додаткові послуги);
 надання пакетних послуг «Інтернет та телефонія для бізнесу»
В табл. 2 представлені невистачаючі компетенції ПАТ «Укртелеком».
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Таблиця 2
Ідентифікація невистачаючих компетенцій ПАТ «Укртелеком»
Зміст компетенції

Вид
компетенції
за рівнем
ієрархії
1.Функціонал
ьні

2.Стратегічні

3. Ключові

17.Вихід на ринок послуг інформаційного наповнення та IP-телефонія;
18. Формування ефективної системи матеріального,нематеріального
стимулювання працівників;
19.Невміння у належному обсязі забезпечити надання належних послуг у
зв‘язку з не потужним обладнанням;
20.Нестача дієвої стратегії когнітивного розвитку персоналу, а саме
оновлення фундаментальних знань та вдосконалення практичних навичок
керівників та фахівців;
21.Формування цілісної практичної системи управління персоналом на
підприємстві;
22.Вміння забезпечити повну відповідність між діючою організаційною
структурою та організаційною культурою підприємства.
23.Формування та реалізація оптимальної стратегії управління капіталом
підприємства та його інвестиційного забезпечення .

ВИСОКА
СЕРЕДНЯ
НИЗЬКА

СТРАТЕГІЧНА ВАЖЛИВІСТЬ КОМПЕТЕНЦІЇ

Одним з найбільш ефективних інструментів вироблення політики управління
наявними компетенціями та пошуку шляхів забезпечення невистачаючих компетенцій є
матриця аутсорсинга компетенцій . Вона є простим і ефективним інструментом
двохфакторного аналізу, що проводиться за двома основними показниками [3].
На рис. 1 Ви можете побачити матрицю аутсорсингу, на якій розміщені наявні та
невистачаючі компетенції підприємства «Укртелеком».
Придбай на
ринку і продавай
власне

Роби сам і
розвивай

Роби сам і
виділяй в
окремий бізнес

9, 23
16

22
Придбай на
підрядній основі

4, 6, 7, 8, 15, 19,
20

Виробляй сам

1, 3, 5, 6, 11, 12,
13, 14

Виробляй сам і
продавай
результати

2, 10, 17

Придбай на
підрядній основі

Придбай на
підрядній основі

18

21

СЛАБКИЙ

ТАКИЙ САМИЙ

Продавай як
окремий бізнес

ВИСОКИЙ

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ У ПОРІВНЯННІ З КОНКУРЕНТАМИ

Рис 1 Матриця аутсорсингу компетенцій ПАТ «Укртелеком»
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Більш детально пропоную Вашій увазі Компетенції високої стратегічної важливості.
Перша компетенція високої стратегічної важливості це Надання послуг доступу до
мережі Інтернет та фіксованої телефонії міжнародного, міжміського та місцевого
зв‟язку, телефонного зв‟язку на конвергентних засадах з урахуванням індивідуальних
вимог споживача.
Слід дану компетенцію постійно удосконалювати і розвивати і тоді на такі
удосконалення знадобляться невеликі обсяги фінансових ресурсів або у міру необхідності
оновлення.
Також доцільним буде стимулювання працівників, які роблять свій внесок у розвиток
даної компетенції, це буде гарним стимулом для того, щоб працівники краще виконували
свою роботу і таким чином компетенція буде краще розвиватись та підтримуватись.
Наступна компетенція високої стратегічної важливості це Розробка та реалізація
генеральної стратегії;
Для розвитку цієї компетенції необхідно постійно удосконалювати систему
стратегічного управління з орієнтацією на те, щоб завжди на найвищому рівні були
реалізовані такі управлінські функції, як адміністрування, продуктивність праці,
упередження подій в бізнес-середовищі, інтеграція працівників в середині колективу.
Для цього буде доцільним залучення консалтингових фірм, які допоможуть та навчать
розробляти дані стратегії.
Формування та реалізація оптимальної стратегії управління капіталом
підприємства та його інвестиційного забезпечення.
Слід залучати фінансові потоки на навчання, кваліфікування та стимулювання
персоналу, який задіяний у розробці фінансової стратегії. Доцільним також буде залучення
консалтингових підприємств для того, щоб вони проаналізували маркетингове середовище
підприємства та допомогли ПАТ «Укртелеком» удосконалити свою стратегію аби вийти на
вищий рівень у порівнянні з конкурентами.
Вміння забезпечити повну відповідність між діючою організаційною структурою
та організаційною культурою підприємства.
Для даної компетенції буде необхідним перегляд організаційної структури та
організаційної культури, обов‘язковим є те, щоб ці дві категорії відповідали одна одній, а не
суперечили. Правильне поєднання даних категорій відіграє велику роль у діяльності
підприємства, розвиток даної компетенції допоможе вийти підприємству на значно вищий
рівень і таким чином привернути увагу не лише споживачів, а і потенційних працівників
Для покращення стану підприємства потрібно переходити на новітні технології, слід
закуповувати нове обладнання та підтримувати, оновлювати роботу вже наявного, найбільш
значущим елементом покращення роботи на підприємстві ПАТ «Укртелеком».
Дуже важливим є вклад коштів в формування ефективної системи матеріального,
нематеріального стимулювання працівників. Також є нестача дієвої стратегії когнітивного
розвитку персоналу, а саме оновлення фундаментальних знань та вдосконалення практичних
навичок керівників та фахівців
В умовах жорсткої конкуренції особливу увагу потрібно звертати на соціальні
потреби клієнтів підприємства та його працівників. Соціальна орієнтація допоможе
підприємству набагато успішніше просувати свої послуги на ринок, тобто реалізувати
стратегію переходу від традиційного до активного продажу послуг.
Для вдосконалення механізмів взаємодії з потенційними та існуючими клієнтами
потрібно:
1.Розробити вигідні тарифи на телекомунікаційні послуги для різних прошарків
населення;
2. Активізувати пошук та продаж телекомунікаційних послуг новим та існуючим
клієнтам, збільшити чисельність персоналу з продажу, збільшити кількість ефективної
реклами на ринку порівняно з конкурентами;
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3. Спростити механізми підключення нових абонентів, пришвидшити процес
підключення, а також збільшити межі дії покриття оператора;
4. Вдосконалити процедуру обслуговування клієнтів, розширити існуючі та створити
нові канали комунікації з клієнтами (покращити і оптимізувати роботу контакт-центрів,
створити універсальні точки продажу);
6. Розширити співпрацю з дилерами, агентами та постачальниками для використання
нових маркетингових стратегій збуту;
7. Оптимізувати бізнес-процеси надання послуг на підприємстві за рахунок
аутсорсингових компаній, щоб кожний працівник чітко знав коло своїх обов‘язків, а також
налагодити зворотній зв'язок між працівниками і керівниками;
8. Здійснювати матеріальне стимулювання результатів працівників за допомогою
вдосконаленій системі преміювання, а також інших нематеріальних стимулів;
9. Покращити нематеріальну базу підприємства, тобто оновити наявні програми,
залучати високоосвічених спеціалістів з-за кордону. Оскільки на даний час нематеріальні
активи знаходяться в зношеному стані;
10. Проводити курси і тренінги для працівників, щоб вони підвищували свою
спеціалізацію і йшли в ногу з часом
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Державний університет телекомунікацій
РОЗВИТОК 5G В УКРАЇНІ
5G — п‘яте покоління рухомого (мобільного) радіозв'язку, наступник стандартів, які
належать до 4G, 3G та 2G. Перший прихід поколінь відбувався при переході з аналогових
(1G) до цифрових стандартів передачі на початку 1990-х (2G).
Станом на початок 2017 року офіційного стандарту 5G не було прийнято, роботи над
його розробкою тривали в міжнародних організаціях.
Передбачено, що 5G забезпечуватиме швидшу передачу даних в порівнянні з 4G,
зробить можливим щільніше розташування пристроїв, та надасть можливості для прямої
взаємодії між різними пристроями.
Серед іншого, стандарт 5G має забезпечити:
1.
пікова швидкість завантаження даних на одну базову станцію до 20Гб/с;
2.
швидкість завантаження даних до 100 Мб/c та вивантаження до 50 Мб/c для
одного абонента;
3.
можливість абонентському пристрою рухатись зі швидкістю до 500 км/год між
базовими станціями (наприклад, в швидкісному потязі);
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4.
можливість пристроям перемикатись між режимом заощадження енергії та
повністю робочим за 10 мс;
5.
затримки до 4 мс за сприятливих умов, і до 1 мс для спеціалізованих з'єднань;
6.
поліпшена ефективність використання радіочастотного спектру;
7.
передача даних зі швидкістю 1 Гб/c водночас для багатьох користувачів на
одному поверсі будівлі;
8.
можливість роботи до 1 млн пристроїв на 1 км².
5G — основа телекомунікаційної мережі, а в ідеалі, рішення майбутніх проблем, які
виникнуть на моделі 4G після того, як стандарт вступить широке застосування.
Українці користуватимуться інтернетом 4G з 2017 року. Про це заявив Олександр
Животовський, глава Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації.
"Україна має великий потенціал для розвитку цифрових технологій", - сказав про
впровадження нового покоління мобільного зв'язку Гюнтер Еттінгер, комісар Євросоюзу з
питань цифрової економіки і суспільства[1].
Велика швидкість і малий час відгуку у технології 5G дозволять масово
впроваджувати роботів та інтернет-речі в бізнес-процеси.
Тестуватиме технології 5G в Україні мобільний оператор Lifecell. Компанія підписала
разом із найбільшими світовими постачальниками телеком-обладнання - шведським Ericsson
і китайським Huawei - меморандум про проведення тестових випробувань. Однак тестову
зону під 5G в Україні поки що не визначили.
Lifecell першим в Україні протестував 4.5G. Швидкість завантаження становила 1,5
Гбіт/с на устаткуванні компанії Huawei за рахунок 5-канального передавання даних. Зараз
Lifecell експлуатує в Україні швидкісну мережу третього покоління 3G+ з можливістю
розвивати швидкість мобільного інтернету до 63,3 Мбіт/с[2].
Ерсой (головний виконавчий директор ―Lifecell‖) навів один приклад, для чого 5G у
майбутньому може стати в нагоді. За його словами, ця технологія допоможе організувати
досвідченим хірургам проведення віддалених операцій у будь-якій точці світу, оскільки
затримка передачі даних у 5G буде практично нульовою.
Нагадаємо, зараз в Україні впроваджується технологія 3G. У другому-третьому
кварталі 2017 року відбудеться тендер з продажу 4G-ліцензій.
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ДОРОЖНЯ КАРТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ
Галузь інформаційних технологій є однією з галузей економіки, що найдинамічніше
розвивається, як у світі, так і в Україні. Об'єм світового ринку інформаційних технологій
оцінюється в 1,7 трлн. доларів США, до 2016 року його зростання складало в середньому не
менше 5 відсотків в рік, що виводить його в число найшвидше зростаючих великих ринків у
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світовій економіці. Галузь інформаційних технологій займає в економіці України особливе
місце. Її статус визначається істотним впливом на зростання продуктивності праці і якість
життя населення. Компанії галузі інформаційних технологій мають високе середнє
вироблення продукції і накопичують в собі високий інтелектуальний потенціал[1, c. 63]. У
галузі інформаційних технологій працює більше 100 тис. висококваліфікованих фахівців,
більше 400 тис. фахівців у сфері інформаційних технологій працюють в інших галузях
економіки. Середній вік висококваліфікованих співробітників в галузі не перевищує 30
років. [4].
В Україні склалася унікальна ситуація. Поряд з ризиками, пов'язаними з конфліктом,
фактичною відсутністю соціального захисту, податкові переваги і вартість життя дозволяють
утримати людський капітал в країні і побудувати на цьому майбутню економіку країни. В
Україні серйозна проблема безробіття і величезна нестача кадрів з IT-спеціальностей, у
країні 100 тис. програмістів працюють на експорт, відкрито приблизно 10-20 тис. вакансій.
IT-індустрія з оборотом 2.5 млрд доларів вийшла на 2-е місце в експортних сервісах і
на 3-е в загальному списку експорту, віддавши перше сільському господарству і друге —
транспорту (в основному, транзит газу). Крім того, IT-екосистема починає працювати, і все
більше українських стартапів одержують інвестиції. Дуже важливо, використовуючи ці
фактори, побудувати нову економіку, яка не залежить від корисних копалин, коливань на
ринку сталі та інших факторів.
Позитивом у 2016 році є те, що ІТ-індустрія провела консолідоване дослідження ІТринку — PwC. Це дослідження показує, де ми були з 2011 до 2015 року, і які прогнози
маємо. Це дуже важливо з точки зору планування та комунікації з владою, тому що це вже
не є цифри, які ми базували на наших припущеннях чи очікуваннях. Це справді
репрезентативний репорт, який показує, що за 2011-2015 роки ІТ-індустрія виросла удвічі.
Зараз в українській ІТ-галузі працюють 100 тис. людей, 420 тис. — разом з працівниками
суміжних галузей. Загалом одне робоче місце в ІТ створює 3,5 робочих місць у суміжних
галузях. Також 2016рік ізакінчився з показником 2,8 млрд доларів експорту. [4].
Важливою подією для ІТ-індустрії стало усунення адміністративних бар‘єрів для
експорту послуг. Тепер зовнішньоекономічні угоди можна укладати в електронній формі.
Окрім того, банки тепер не мають права вимагати рахунки українською мовою, якщо вони
були складені англійською. Вони вважають інвойс первинним документом. Це надзвичайні
кроки для розвитку ІТ, оскільки більшість клієнтів українських ІТ-компаній перебувають
за кордоном (у Львові цей показник сягає 98%). Чимало ІТ-спеціалістів працюють
як фрілансери через систему PayPal. Тепер же, через зменшення бюрократизації процесу,
фрілансери отримали можливість працювати у легальному полі. [3].
ІТ-індустрія
відчуває
потребу в якісній
освіті.
Свідченням
цьогосталостворенняуЛьвовіпрограм IoT у Львівській Політехніці та DataScience в УКУ.
Новітні програми, що були запущені у минулі роки, будуть визначати розвиток ІТ
у найближчий час та диктувати тенденції для інших освітян.
Серед ключових подій 2016 року:
— Проект Mevics, української IT-компанії, що зайняв призове місце на конкурсі ІТЕвріка, де Sigma Software є генеральним партнером, отримав інвестиції 500 тис. доларів від
британського венчурного фонду;
— Провідні та найбільш соціально активні IT-компанії України — EPAM, Luxoft,
Ciklum, SoftServe та Sigma Software — під егідою ІТ комітету ЕВАз залученням міжнародної
консалтингової компанії PwC провели перше в історії країни дослідження перспектив і
стратегій розвитку української IT-індустрії. [3].
— В Україні з‘явився Uber, який за декілька місяців дав людям можливість відчути
себе європейцями в Україні.
— З‘явилось багато реальних ініціатив для ІТ-спеціалістів та активістів, що хочуть
розроблювати сервіси для державного секторута в сфері соціальногопідприємництва. Такі
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активності, як EGAPChallenge, 1991 OpenDataIncubator, Apps4Cities, сприяють хорошому
прогресу в сфері відкритих даних.
— Активізувались деякі регіони (Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Тернопіль,
Миколаїв, Львів, Дніпро, Одеса), які демонструють хороший прогрес з точки зору розвитку
різноманітних активностей, проведення подій та розвитку технічної та бізнесової спільноти.
— «Націоналізація ПриватБанку. Як відомо, основний цінний актив — це Приват24.
Чи зможе держава ефективно керувати таким складним ІТ-продуктом, над яким працюють
сотні ІТ-спеціалістів? З іншої сторони, це — шанс для інших компаній зробити нові
інноваційні банківські установи, наприклад, банк без відділень чи банк, орієнтований
на малий та середній бізнес». [3].
— Великий ріст кількості та якості конференцій, зустрічей та форумів в усіх куточках
України. В 2017 очікується відкриття низки цікавих ініціатив — креативного кварталу,
Technology Companies‘ Development Center. Вже відкрились Kyiv Smart City Hub, VDNH Tech
та інші креативні простори та коворкінги.Розквіт невеликих локальних ініціатив;
автоматизація в сфері ЖКХ, державних послуг. Буде більше пропозицій від європейських
та американських стартап-інкубаторів, які будуть вимивати інноваційні проекти з України.
— В професійному ІТ-середовищі було багато суперечок (вони продовжуються
і зараз) щодо того, чи повинна держава допомагати ІТ-сектору та особливо стартапам
та інноваційним компаніям. Основним аргументом прихильників невтручання держави є те,
що потрібно будувати незалежні суди та дороги, а інноваційні компанії з‘являться самі, тому
давати преференції одній сфері не вірно. Разом з тим, ці самі люди рекомендують книгу
«Start-up Nation: The Story of Israel‘s Economic Miracle» та постійно їздять по інноваційним
європейським хабам та стартап-конференціям, де роль держави з точки зору розвитку хайтеку досить суттєва. [3].
ІТ та агро сфери — галузі, де Україна ще може стати серйозним гравцем на світовому
ринку. Звісно, є велика загроза того, що взявшись «допомагати» цим сферам, держава
створить гірші умови, ніж є зараз, але і без цього така загроза є великою.
Що стосується перспектив на 2017, тут дуже багато залежить від фіскальної політики
держави. Якщо не буде різких змін і буде прийнята довгострокова програма з зрозумілими
для бізнесу і людей умовами, то очікується стабільний або навіть експонентний ріст. Також
після різкого зростання кількості приватних курсів і навчальних закладів IT-тематики в
Україну прийдуть міжнародні гравці через ряд інвестицій і покупок місцевих навчальних
центрів, що дозволить поліпшити ситуацію на ринку праці і принести західний досвід. У
2017 році не очікується якихось кардинальних потрясінь в ІТ, ріст збережеться на рівні 10%
загально в Україні і біля 20% у регіонах. ІТ-індустрія все більше буде вкладати у розвиток
освіти — як шкільної, так й університетської. Очікується запуск нових навчальних програм
у різних містах України. Прогнозується, що 2017 рік українська ІТ-індустрія закриє
із показником 120 тис. людей, які працюють в ІТ, та 530-540 тис. людей, якщо рахувати
разом з працівниками суміжних галузей та перейдемо експортну позначку у 3 млрд доларів.
[4].
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БЛОКУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ САЙТІВ В УКРАЇНІ
Ефективне маркетингове забезпечення процесів модернізації національної економіки,
пошуку й повномасштабної реалізації маловитратних резервів зростання вітчизняних
підприємств, розширення масштабів їх діяльності є одним з найважливіших напрямків
вирішення гострих проблем розвитку систем господарювання в Україні, досягнення ними
високих конкурентоспроможних показників.
Джерелом нових можливостей і запорукою високої результативності щодо
впровадження сучасних технологій і нетривіальних рішень в управлінні бізнесом, у
маркетинговій діяльності підприємств сьогодні виступає система ресурсів і засобів
Інтернету.
Враховуючи сучасні соціально-економічні умови розвитку країни та особливості
використанні Інтернет-технологій, Указом Президента України від 28.04.2017 року
№133/2017 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)" [1] встановлено застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб, зокрема:
- заборону Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі
Інтернет до ресурсів http://www.kaspersky.ru;
- заборону Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі
Інтернет до ресурсів https://www.drweb.ru;
- заборону Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі
Інтернет до ресурсів/сервісів товариства з обмеженою відповідальністю «Яндекс» (Общество
с ограниченной ответственностью «Яндекс»);
- заборону Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі
Інтернет до ресурсів сервісів «Mail.ru» (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів
«Вконтакте» (www.vk.com) та «Одноклассники» (www.ok.ru).
Тобто, провайдери зобов'язуються заблокувати доступ до двох соціальних мереж, а
саме: ВКонтакті та Однокласники, а також усі сервіси Yandex й Mail.ru. Крім того, заборони
стосуються кількох великих російських телекомпаній: «НТВ-Плюс», «Зірка», ТНТ, РЕН,
ОТР.
Закриття доступу до таких великомасштабних соціальних мереж як: «ВКонтакті»,
«Однокласники», а також Інтернет-сервісів «Yandex» й «Mail.ru», можуть призвести до
значних збитків їх власників зокрема та економіці Росії в цілому.
Щодо наслідків для економіки України - це не нанесе суттєвої шкоди. Це тільки
незручності та зміна звичок користувачів, які вимушені будуть змінити Інтернет-ресурси при
користуванні особистою поштою та соціальними мережами.
Що стосується підприємців, що використовують Інтернет-ресурси для ведення
власного бізнесу, а саме: розміщують рекламу, здійснюють електронну комерцію тощо, вони
мають змогу замінити Інтернет-ресурс, який використовувався на аналогічні українського
або європейського походження.
Найбільші зміни торкнуться підприємців – виробників телекомунікаційних послуг
(Інтернет провайдерів), для яких з‘являться нові можливості розвитку в у зв‘язку із змінами
архітектури ринку.
Таким чином, блокування Інтернет-ресурсів з російським походженням має не тільки
негативні наслідки, а і надає значні переваги та можливості українському бізнесу в розвитку
Інтернет мереж.
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"Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій) Указ Президента України від 28.04.2017 року №133/2017
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ЩО ТАКЕ БІТКОІНИ?
Як відомо, це нове покоління децентралізованої цифровий валюти, створеної і діючої
тільки в мережі Інтернет. Ніхто не контролює її, емісія валюти відбувається за допомогою
роботи мільйонів комп'ютерів по всьому світу, використовуючи програму для обчислення
математичних алгоритмів. Саме в цьому полягає суть біткоіни та їх відмінності від
традиційних електронних грошей таких як yandex гроші, webmoney, qiwi. За біткоіни так
само можна купувати все що завгодно в Інтернеті, як за долари, євро або гривні, і він так
само торгується на біржах, як і вони. Але найбільш важлива відмінність біткоіни від всіх
інших форм грошей - децентралізація. Жодна установа в світі не контролює біткоіни, жоден
банк не може контролювати ваші гроші.
Розробник програми (SatoshiNakamoto) запропонував електронну платіжну систему,
засновану на математичних обчисленнях. Ідея полягала в тому, щоб зробити обмін монетами
без будь-якої центральної влади, в електронному вигляді, більш-менш миттєво, з
найменшими витратами. Це валюта не друкується центральним банком і не працює за його
правилами. Банки можуть надрукувати скільки завгодно грошей, щоб покрити державний
борг, тим самим знецінюючи свою валюту. Навпаки, емісія біткоіни можлива тільки в
цифровому вигляді і будь-який бажаючий може почати добувати або як кажуть Майні
біткоіни в будь-який час. Майнінг біткоіни відбувається за коштами використання
обчислювальних потужностей комп'ютера в розподіленої мережі. При переводі біткоінів,
транзакції обробляється цієї ж мережею, перетворюючи тим самим біткоіни в самостійну
цифрову платіжну систему.
Що стосується «життєвого циклу» - у коді біткоіни є обмеження, так що «добути»
максимум можна 21 мільйон біткоіни. Незважаючи на це, біткоіни може ділитися до
нескінченності на більш дрібні частини, це ж цифрова валюта! 1 Сатоши це 0.00000001 btc
(назвали на честь творця)
Національні валюти раніше забезпечувалися зазвичай золотом або сріблом, зараз
ВВП. Теоретично якщо прийти в будь-який банк країни, то є можливість обміняти свої
паперові гроші на еквівалент золота і навпаки. Біткоіни не забезпечений нічим, це чиста
математика. Будь-яка людина в усьому світі може запустити скрипт з видобутку біткоіни у
себе на комп'ютері і відчути себе міні-Центробанком. Вихідний код скрипта опублікований у
відкритому вигляді, кожен може подивитися як він працює.
Біткоіни має кілька принципових відмінностей:
1.центрального органу контролю мережі не існує, мережа розподілена на всіх
учасників, кожен комп'ютер, який видобуває біткоіни є учасником цієї системи. Це означає,
що ніякої центральний орган не має можливості диктувати правила власникам біткоіни, і
навіть якщо якась частина мережі піде в оффлайн, платіжна система продовжить працювати
стабільно.
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2. відкрити розрахунковий рахунок для фірмі в наших банках, для біткоіни це не
проблема, вам знадобитися 5 хвилин для того, щоб створити біткоіни-гаманець і відразу
почати ним користуватися (без питань, без комісій).
3.він повністю анонімний і одночасно повністю прозорий, тобто можливо створювати
нескінченну кількість біткоін - адрес без прив'язки до імені, адресою або будь-який інший
інформації.
При цьому, біткоіни зберігає всю історію транзакцій, які колись мали місце, називається це
послідовний ланцюжок блоків або блокчейн. Ланцюжок блоків знає все. Тому якщо у вас є
публічно використовувана біткоіни-адреса, то будь-який бажаючий може подивитися скільки у
вас на рахунку біткоіни, але якщо ви не повідомили що це саме ваша адреса, то ні хто ніколи не
дізнається, що він належить саме вам. Для повної анонімності зазвичай використовують одна
біткоіни адреса для єдиної транзакції.i

1.
2.

Список використаної літератури
[Електронний ресурс]. - Режим доступу:: https://coinspot.io
[Електронний ресурс]. - Режим доступу:: https://bitcoin.org
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ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНОГО ІНТЕРНЕТЗВ‟ЯЗКУ П‟ЯТОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ
Через призму економіки та чинного законодавства проявляються перспективи та
проблеми, що заважають впровадити технологій зв‘язку 5-того покоління мобільного
Інтернет покриття в Україні.
Нещодавно з‘явилась новина, що нібито японська багатопрофільна корпорація
Mitsubishi розробила 5G-технологію з пропускною здатністю 20 Гбіт/сек. Для порівняння,
широко розрекламований в Україні 3G-Інтернет теоретично здатний забезпечити швидкість
«серфінгу» лише до 10 Мбіт/сек. Очевидною стає різниця ефективності використання даних
технологій, адже для користувачів мобільного зв'язку п‘ятого покоління можуть відкритися
небувалі досі широкі можливості.
На сучасному етапі розвитку телекомунікацій в Україні, швидкість перестає бути
визначальним фактором, тому що на перший план виходять такі характеристики, як
надійність мережі та швидкість затримки при передачі даних.
З точки зору технологічного впровадження сьогодні необхідно впровадити стандарт
бездротового зв‘язку LTE (LTE, англ. Long Term Evolution — «довготерміновий розвиток»),
який стане фундаментом для побудови мереж 5G.
Для цього на першому етапі необхідно здійснювати пошук правильної моделі
розгортання рішень, які базуються на мобільних технологіях п‘ятого покоління, побудови
інфраструктури високошвидкісного обміну даними як це відбувається вже зараз для 4G та
повноцінної організації нового рівня обробки інформації.
Такий підхід включає організацію високопродуктивних віртуальних мереж, які
об‘єднують тисячі кінцевих пристроїв, що генерують величезні потоки даних. Слід
зазначити, що сьогодні тільки в США законодавчо виділені робочі моменти для
функціонування 5G обладнання.
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Очевидно, що тестування 5G – це найпростіший аспект роботи. Набагато більше часу
необхідно для приготування бізнес-моделей і розуміння, необхідних сервісів і програм для
нашої країни [1]. На наступному етапі необхідно працювати над технічною та програмною
частиною реалізації проекту з експериментального запуску 5G.
При цьому нова мережа забезпечить одночасне використання різних типів пристроїв це буде єдина мережа для сотень тисяч різних послуг.
Таким чином, 5G може призвести до фундаментальних змін в повсякденному житті
суспільства, зробивши можливим масове застосування технологій IoT і концепції Machine-tomachine [2].
Дана технологія надає можливості через розвиток мереж п'ятого покоління забезпечити
поліпшення якості життя та обслуговування клієнтів, а саме: широке поширення
телемедицини дозволить віддалено проводити найскладніші хірургічні операції або
моніторити здоров'я населення у важкодоступних сільських регіонах; дистанційне керування
машинами в небезпечних для людини умовах знизить ризик надзвичайних ситуацій; масове
впровадження технологій "розумних міст" поліпшить якість життя в містах.
5G може стати основою для створення цифрової екосистеми і кардинально вплине на
ключові галузі економіки, як виробничу так і не виробничу сферу матеріального
виробництва (сфера послуг ). Завдяки новітнім технологіям 5G, виробнича сфера зможе
значно скоротити терміни самого процесу виробництва ( на приклад, пришвидшити пошук
постачальників сировини, товарних посередників, тощо).
У сфері послуг можуть скоротитися терміни обробки інформації та інтенсифікуватися
процес надання послуг за рахунок високої швидкості оформлення заявок клієнтів.
Однак мають місце проблеми, які впливають на процес впровадження мобільного
Інтернет-зв‘язку п‘ятого покоління. Це по-перше, проблеми правового характеру, пов‘язані з
відсутністю правового регулювання щодо стандартизації та регламентів застосування. І подруге, проблеми відповідальності за порушення тих чи інших норм під час впровадження цієї
ІТ-технології. Тобто держава не може гарантувати захист та правомірності поширення 5 G в
Україні.
Таким чином, ми визначили особливості та проблеми, з якими пов‘язане впровадження
мобільного Інтернет-зв‘язку п‘ятого покоління ( 5G) в межах нашої держави.
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ЗАСТОСУВАННЯ IT-СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ІТ-галузь має потужний потенціал, представлений висококваліфікованими кадрами,
які здатні розробляти унікальні програмні продукти, що не мають аналогів у світі й
користуються значним попитом провідних компаній. Саме розвиток ІТ-галузі, як
інноваційної сфери економіки з високою доданою вартістю, можуть в стислий термін
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збільшити ВВП країни, забезпечити стабільні валютні надходження до української
економіки.
Слід зазначити, що особливо важливою сферою використання інформаційних
технологій стає економіка. Як відомо, бізнесом є підприємницька, комерційна чи будь-яка
інша діяльність, що здійснюється відповідно до закону і спрямована на отримання прибутку.
Для ефективного ведення бізнесу необхідні не тільки сила волі, комунікативні навички,
цілеспрямованість, впевненість у своїх силах та вміння ефективного тайм-менеджменту й
можливостей працювати в умовах ризику, а також і використання інформаційних технологій.
Інформатизація бізнесу призводить до його продуктивного і динамічного розвитку
завдяки можливості зберігання і перенесення даних у електронному вигляді.
На сьогоднішній день найбільш розповсюдженими є автоматизовані інформаційні
системи, які сприяють оптимізації ведення сучасного бізнесу:
системи для організації ведення бізнесу, які створюються для оптимізації
можливостей управління виробничою та господарською діяльністю підприємства, що є
своєрідним інструментом зв'язку між структурними елементами організації, контрагентами
й державними інституціями.
міжнародні системи взаємодії - технології, що визначають взаємозв'язок з
контрагентами та споживачами й значно полегшують передавання інформації, досвіду,
технологій здійснення підприємницької діяльності, оскільки зберігається недоступність
даних, переданих від організації до організації.
Інтернет-системи, що містять інформацію про діяльність організації –
технології , що надають можливість накопичення та збереження великих обсягів інформації
щодо фінансово-господарської діяльності, аналізу ринку та споживчих переваг.
ERP системи (EnterpriseResourcePlanning, планування ресурсів підприємства) –
спеціалізований інтегрований пакет прикладного програмного забезпечення, що забезпечує
загальну модель даних і процесів для всіх сфер, яка орієнтована на безперервне
балансування та оптимізацію ресурсів підприємства, а саме організації виробництва,
управління трудовими ресурсами,здійснення фінансового менеджменту та управління
активами
Системи безпеки та захисту інформації, які захищають від зловмисників,
конкурентів, несумлінних партнерів та інших осіб, що здатні завдати шкоди і навіть
принести збитки організації.
Розвиток бізнесу будь-якого масштабу безпосередньо залежить від взаємодії людини з
інформаційними системами, оскільки саме рівень інформатизації підприємства підвищує
його конкурентоспроможність й успішність. Отже, застосування IT в бізнесі призводить до
більшого прибутку галузі. Наданні рекомендацій щодо впровадження певних кроків до
розширення ІТ-ринку дозволять розвиватися та зростати інформаційній індустрії та
економіки України в цілому.
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РИНОК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
На рубежі XX-XXI ст. людство впритул підійшло до реалізації так званих граничних
задач в сфері розвитку телекомунікацій – глобальних персональних систем зв‘язку, що
дозволяє споживачам користуватися різними їх послугами в будь-якій точці земної кулі.
Телекомунікаціям, завдяки яким можлива передача різноманітного виду інформації, на
думку експертів, належить значна роль в підйомі економіки держави.
За роки реформ український галузевий ринок телекомунікаційних послуг зазнав
значних трансформацій, які змінили його вигляд: з‘явились нові ринкові сегменти, змінився
склад учасників. Починаючи з 1999 р., український ринок телекомунікацій знаходиться в
стадії активного росту, темпи його розвитку випереджають ріст економіки в цілому. Швидко
збільшується кількість абонентів, доходи галузі та інвестиції, особливо в сегменті
стільникового зв‘язку. Сьогодні активно йдуть процеси реформування та реструктуризації
цієї галузі, з боку уряду багато зроблено у питаннях тарифної політики. Проте, не дивлячись
на високий темп розвитку телекомунікаційних галузей, Україна все ще відстає від провідних
держав. [1,58]
Сьогодні в Україні:
діє більше 17 тис. ліцензій на надання телекомунікаційних послуг;
частка доходів галузі електрозв‘язку у ВВП – 2,3%;
більше 80% послуг зв‘язку надається традиційним операторам;
традиційні
оператори
володіють
приблизно
80%
усіх
українських
телекомунікаційних мереж.[2,126]
Однак на телекомунікаційному ринку України спостерігаються серйозні диспропорції:
підприємства, які володіють 85% традиційної інфраструктури, дають тільки 48%
доходів галузі;
капіталізація системоутворюючих підприємств галузі нижче, ніж капіталізація
великих нових операторів;
12 тис. населених пунктів в Україні не телефонізовані, при цьому в розвитку зв‘язку
по всій території країни приймають участь тільки традиційні оператори, тарифи на послуги
міського телефонного зв‘язку для населення покривають тільки 80% затрат.
Таким чином, структурна реформа на ринку телекомунікаційних послуг, яка
проводиться сьогодні, повинна бути направлена на підвищення ефективності діяльності
підприємств – учасників ринку, а також найкращої реалізації їх потенціалу, що призведе до
підвищення їх конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.
[3,74]
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ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Розвиток інформаційних технологій і систем відбувається дуже швидкими темпами, що
в свою чергу призвело до того, що інформація стала ключовим поняттям у світовій
економіці. Це призвело до змін організаційної форми та технології діяльності суб‘єктів у
всіх сферах бізнесу.
Широке застосування механізмів електронної комерції показало, що на даний момент
це є найбільш прибутковий та динамічний інструмент розвитку економіки.
Саме у зв‘язку з цими процесами виникає необхідність більш чіткого визначення
поняття «електронної комерції» та її основних характеристик.
В результаті досліджень було встановлено, що місцем здійснення електронної комерції
є інтернет простір, а способом - являється застосування он-лайн технологій.
Найбільш розвинутими, з точки зору електронної комерції, є чотири сфери економічної
діяльності: банківська справа; роздрібна торгівля (в тому числі прямі продажі товарів та
послуг); гуртова торгівля (в тому числі корпоративні закупівлі); маркетингова діяльність,
зокрема, розміщення інформації.[1]
Законом України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII було
встановлено наступне поняття: електронна комерція - відносини, спрямовані на отримання
прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення
цивільних прав та обов‘язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційнотелекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та
обов‘язки майнового характеру[2] .
Тобто, під поняттям електронної комерції розуміють будь який вид ділової активності
суб‘єкта з використанням сучасних інформаційних технологій.
При цьому суб‘єктами електронної комерції можуть виступають як домашні
господарства та фірми, так і держава, а також постачальники мережевих ІТ послуг. [3]
У порівнянні з традиційної торгівлею, електронна комерція має суттєві переваги, серед
яких можна визначити наступні:
- полегшений доступ до нових ринків збуту;
- рівність умов доступу до інформації для всіх суб‘єктів підприємницької діяльності, як
для великих, так і малих форм, потенційних споживачів та контрагентів;
- зменшення витрат на маркетингові операції та дослідження, а також рекламну
діяльність;
- оптимізації діяльності щодо аналізу ринку та стратегічного планування.
З іншого боку електронна комерція має і негативні аспекти:
- коло споживачів, що не має доступу до мережі Інтернет залишається неохопленим з
точки зору здійснення торгівельних операцій;
- розмивання ринкових кордонів та посилення конкурентної боротьби з виходом на
глобальний рівень;
- недостатній рівень організаційних механізмів захисту інформації підвищує
ймовірність порушення прав інтелектуальної власності;[4]
Незважаючи на наявність негативних аспектів, поява на рику такого товару, як
інформація зробила електронну комерції одним з найбільш провідних та ефективних сфер
бізнесу, тому що для багатьох видів бізнесу інформація є їх найбільш цінним активом, що
вимагає дослідження та розроблення механізмів забезпечення безпеки інформаційної та
інтелектуальної власності.[5]
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Таким чином, можна зробити висновок та оцінити доцільність власної участі у
електронному сегменті економіки,бо вигоди від електронної комерції є значно суттєвішими,
ніж недоліки.
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ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ І ІТ-ПІДПРИЄМСТВ: ЗВ`ЯЗОК І ПЕРСПЕКТИВИ
На сьогоднішній день стан економічних показників та політичних систем в Україні є
наслідком кризових явищ. Україна продовжує перебувати в стані соціально-економічної
кризи, який має ознаки циклічності.
У сучасному світі розвиток інформаційних технологій набирає усе більших обертів.
ІТ-сфера тісно та динамічно інтегрується у всі галузі світової економіки, безпосередньо
впливаючи на загальне зростання економічних та соціальних показників підприємств і
організацій.
Розуміння важливості інформаційних технологій для формування стійких
конкурентних позицій організацій, розвитку усіх напрямів діяльності, покращення якості
товарів та послуг, призводить до стійкого попиту на ці технології. У такий спосіб
відбувається взаємний вплив ІТ-сфери та інших економічних галузей у зовнішньому
середовищі та транснаціональному масштабі.
Для України ІТ-сфера має особливо важливе значення, адже на фоні загальної
економічної та політичної кризи, вона здатна згладити ці явища за допомогою стрімкого
розвитку, а також забезпечення функціонування багатьох суміжних галузей. За даними
міжнародних організацій, Україна у 2014 р. займала четверте місце у світі за кількістю
сертифікованих ІТ-спеціалістів (після США, Індії, Росії), а також входила до основних
тридцяти місць розташування для передавання замовлень на розроблення програмного
забезпечення. Крім того, у 2014 р. Україна посіла 41-ше місце в міжнародному рейтингу
компанії A. T. Kearney найпривабливіших країн у сфері аутсорсингу (вибірка охоплює 51
державу). Це, своєю чергою, свідчить про значний потенціал зростання для галузі.
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Головні переваги ІТ-сфери полягають у тому, що для збільшення обсягів виробництва
не потрібні значні інвестиції в основні засоби, оскільки головний актив тут – людський
фактор, а також грамотно побудована маркетингова стратегія.
Вітчизняний ринок інформаційних технологій перебуває на стадії активного
становлення.
ІТО - інформаційно-технологічне обладнання вІТ-галузь України відбулася. Сукупно
з телекомунікаціями вона вже знаходиться на третьому місці (після металургії та агро
секторів) за обсягом експорту, надавши послуг на 5 мільярдів доларів в 2013 році (дані World
Bank).ІТ-індустрія буде рости за деяких умов. Найперше - це зрозумілі і прозорі правила гри,
які будуть прийняті міжнародним співтовариством. Зрозуміло, система оподаткування ІТ-ПП
вимагає поступової оптимізації, однак, такий процес не повинен бути стрімким. Більшість
ІТ-компаній мають консолідовану думку - поступове збільшення ставки податку для ІТ-НС
буде супроводжувати 25% зростання ІТ-галузі щорічно. На даний момент обговорюємо
прийнятні умови оподаткування з Міністерством Фінансів і Комітетом Верховної Ради з
питань податкової політики і очікуємо сигналів, що позиція галузі буде прийнята до уваги.
В системі освіти необхідно налагодити більш близьке взаємодія між ВУЗами та
бізнесом, обмін досвідом зі світовими університетами з підготовки ІТ-фахівців, підтримати
освітні IT-стартапи (наприклад, BrainAcademy, GoIT).
Необхідна подальша популяризація професії програміста, адже попит на фахівців
зростає швидше, ніж їх доступну кількість. Робота над іміджем ІТ-індустрії серед широких
мас - окремий напрямок роботи. І, якщо нам вдасться найближчим часом відповісти на
ринкові виклики і вирішити ці всі завдання, Україна стане провідним світовим ІТ-гравцем не
тільки в аутосорсе, але і R & D в цілому, і, що важливо, наш з вами внесок у ВВП країни
може досягти НЕ 5,7%, а й всі 10%!
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ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ
Електронна комерція — це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та
торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси,
пов'язані з проведенням цих транзакцій. Одне з найважливіших завдань сучасної електронної
комерції - заміна традиційного механізму торгівлі між підприємствами. При цьому
передбачається, що клієнт попередньо вибирає товар, а з допомогою Інтернету проводиться
операція продажу.
Найбільшою перевагою електронної комерції є суттєве зниження витрат на оформлення
угоди та її подальше обслуговування. Тому бізнес-процеси, які можуть бути переведені на
електронну основу мають потенціал зниження витрат на них, що у свою чергу призводить до
зниження собівартості товару чи послуги. Найвідомішим прикладом здійснення електронної
комерції є Інтернет-магазин, який являє собою веб-ресурс з каталогом продукції та
можливістю замовлення і оплати товарів, які сподобались покупцю. Все більше компаній у
світі впроваджують рішення електронної комерції у своєму бізнесі. Наприклад, всесвітньо
відома компанія CISCO не має традиційної мережі дистриб'юторів. Замість того, вона
приймає замовлення тільки в електронній формі зокрема зі свого веб-сайту. Інший
приклад — це виробники ноутбуків. На своїх веб-сайтах вони розміщують інтерактивні
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сторінки, де користувач може зконфігурувати собі ноутбук за своїми потребами та оформити
замовлення і оплату.
Основними труднощами у сфері електронної комерції, згідно з даними закордонних
джерел, є недостатня безпека даних, що передаються через Internet, яка зводиться до двох
загроз - комп'ютерні підробки і шахрайство та порушення таємниці особистого життя в
умовах можливості чіткої фіксації хто, що, коли і в кого купував.
Іншою принципово важливою проблемою є якість комунікацій (розвиток мережі
комунікацій, мала пропускна спроможність каналів та низька швидкість передачі
інформації), особливо характерна для вітчизняного сегмента електронної комерції.
Також проблемою розвитку електронної комерції можна вважати невизначеність
реального існування контрагента, незнання правил ведення іноземного бізнесу і т. п. та
відсутність в окремих випадках універсальних стандартів взаємодії та сумісності при роботі
в глобальній мережі. Так що суттєве значення має невизначеність ряду юридичних та
фінансових питань, зокрема захист прав інтелектуальної власності та прав споживачів,
вимоги до форми угод, їх юрисдикцію і відповідальність за неналежне виконання, захист
інформації, регулювання криптографії, тарифи на виконання операцій, оподаткування угод
та митні тарифи.
Для української електронної комерції характерні також проблеми, пов'язані із
порівняно невеликою кількістю вітчизняних користувачів Internet, з недосконалістю та часто
відсутністю належної законодавчо-нормативної бази, яка регулює діяльність бізнес-структур
в Internet, нестача знань і кваліфікації користувачів, а також слабке поширення систем
безготівкового розрахунку (пластикові, в основному міжнародні картки) для приватних осіб.
Рівень довіри потенційних покупців до вітчизняних Internet-ресурсів є порівняно низьким,
що є наслідком завищення цін у електронних магазинах, невисокого рівня життя населення,
непрозорих техніко-економічних норм та відсутності механізмів регулювання електронної
економічної діяльності.
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ – ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Бурхливий науково-технічний прогрес та розвиток науково-технічних засобів
комунікації робить галузь телекомунікацій стратегічно важливою сферою економічної
діяльності, оскільки віртуалізація суспільних відносин, яка спостерігається останнім часом
(від фінансово-телекомунікаційних послуг до використання хмарних технологій в освіті), є
перспективним напрямом розвитку суспільства, в тому числі українського, що особливо стає
актуальним в умовах вибору європейського вектору розвитку нашої держави.
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Сфера інформації та телекомунікації, не є галуззю ізольованою від інших, навпаки її
розвиток позначається на багатьох сферах суспільно-політичного життя, в багатьох аспектах
обумовлює розвиток фінансового сектору економіки.
Ринок телекомунікацій стає важливою ланкою в економіці країни. Ця галузь має
важливе стратегічне значення для держави в наступних напрямах: залучення нашої держави
у глобальний інформаційний простір, особливо розвиток та впровадження інтегрованих
мультисервісних мереж, які зможуть забезпечити якісну передачу різних видів трафіку;
необмежений та надійний доступ всіх користувачів до інформаційних ресурсів та потрібних
програмних інструментів; забезпечення сприятливих умов для мобільності всіх користувачів
телекомунікаційних послуг у всіх сферах суспільного життя в глобальному середовищі, яке
постійно розвивається.
Багато науковців у своїх працях формулюють деякі закономірності того, яку саме
роль телекомунікації відіграють у розвитку економіки країни. Серед них закономірності
пропорційно-випереджального розвитку галузі зв'язку стосовно економіки країни (регіону),
тобто залежність телефонної щільності (ТЩ – кількість стаціонарних телефонних апаратів на
100 жителів) від валового внутрішнього продукту, що припадає на душу населення.
Відповідно до цієї закономірності, для стабільного економічного зростання національної
економіки має бути забезпечене випереджальне зростання сфери телекомунікацій над
зростанням ВВП. Також, було сформульовано інформаційно-економічний закон, який
полягає у тому, що обсяг виробничої інформації, створеної в країні за рік у процесі
виробництва товарів і послуг, пропорційний ВВП країни, досягнутому за рік. Відповідно до
цього закону, пропускна спроможність мереж зв'язку в одному році повинна визначатися
рівнем ВВП у наступному, тому що в іншому разі буде спостерігатися уповільнене зростання
ВВП. Таким чином, тільки пропорційно-випереджальний розвиток сфери телекомунікацій
сприяє зростанню економіки країни.
Зараз в Україні є помітні лідери у сфері телекомунікацій, деякий період часу таким лідером
був ПАТ «Укртелеком», але з приходом на ринок нових гравців – «Датагруп» і «Vega», його
позиції значно похитнулися. На це, звісно, вплинуло використання багатоваріантних
тарифних планів конкурентів. Також багато компаній мають свою частину користувачів у
конкретних регіонах країни. Ринок телекомунікацій в Україні швидко розвивається, що
зумовлює вкладати інвестиції у цей сектор, а також посилення цінової та нецінової
конкуренції серед провайдерів.
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КРИЗА СВІТОВОГО РИНКУ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ У 2015РОЦІ
Потрібно розпочати з того, що ж таке криза? Криза – це найбільш складний і
суперечливий період в динаміці будь-якої системи - фаза кризи, яка завершується або
переходом системи в якісно новий стан (криза зростання), або її загибеллю і заміною іншою
системою (криза розпаду).Саме через це дуже важливо оцінити структуру і глибину кризи, і
вибрати пов'язані з найменшими втратами шляхи виходу з кризи, переходу системи в новий
стан. Немає такої системи яка б не пережила кризу, переживаючи фази зародження, появи,
поширення, зрілості, кризи і переходу в новий стан (або загибелі). Кожна криза специфічна в залежності від сфери дії, тривалості та глибини циклів, взаємодії безлічі ендогенних і
екзогенних факторів, що визначають траєкторію хвилеподібного руху.
Саме у 2015 році відбулося рекордне падіння ІТ-ринку. Аналітики повідомляють, що
в 2015 році видатки на інформаційні технології в глобальному масштабі досягли $3,52 трлн,
що на $ 216 млрд. менше порівняно з попереднім роком. Це падіння IT-ринку виявилося
найбільшим за весь час спостережень Gartner за ним. Таке значне падіння пояснили
зростаючим курсом долара. IT-витрати, що мали місце в 2014 році, залишились найбільшими
щонайменше в найближчі три роки.

Отже, криза це явище яке переживає будь-яке підприємство, галузь, економіка в
цілому, тобто немає такої системи яка б не пережила хоча б одну кризу. Після значного
росту завжди наступає криза яка викликає технічні, технологічні, структурні, організаційні,
інформаційні зміни. Потім йде технічний прогрес, що спричиняє ще більше зростання. І
сьогодні це зростання економіки є зростання ІТ-галузі, а головними стимуляторами росту ITгалузі є хмарні технології і корпоративний софт.
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СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСТНГУ В ІТ-ГАЛУЗІ
Технології стають інструментом впливу на величезні маси людей. Стираються межі, і
створюється новий світовий порядок. ІТ-індустрія показує експоненціальне зростання, і його
наслідки позначаються на всій соціальній системі. Орієнтація на інновації та розвиток
сектору ІТ забезпечує економічне зростання всіх розвинених і деяких країн, що
розвиваються (Японія, Китай, Ізраїль, Малайзія, Індія). Характерною ознакою світової
економіки в даний час є безпрецедентне посилення конкуренції. Однією з найбільш сучасних
і успішних моделей господарювання, що дозволяє добитися конкурентних переваг в умовах
усе більш відкритих національних економік, є аутсорсинг.
Аутсорсинг розвинувся за останні декілька десятиліть настільки, що зміг проникнути в
багато сфер виробництва, тим самим, відкриваючи величезні можливості для
макроекономічного розвитку держав і світової економіки в цілому
Слід зазначити, що аутсорсинг – продукт сучасних тенденцій розвитку світової
економіки, протилежних тенденціям монополізації. Це методологія адаптації управління
організацією до умов ринку, що дозволяє швидко входити в новий бізнес, використовуючи
всі наявні можливості зовнішньої середовища, у тому числі в окремих випадках і ресурси
конкурентів.
В даний час розрізняють три види аутсорсинга: виробничий, інформаційних технологій
і бізнес-процесів.
Виробничий аутсорсинг має визначає, що компанія віддає частину свого ланцюгу
виробничих процесів або весь цикл виробництва сторонній компанії. Виробничий
аутсорсинг дозволяє компанії:
- зосередитися на розробці нових продуктів і послуг, що важливо в умовах стрімкої
зміни технологій і попиту для забезпечення конкурентної переваги;
- збільшити гнучкість виробництва – адже на невеликих підприємствах простіше
займатися перебудовою виробничого процесу і диверсифікувати продукцію, яка
випускається;
- вести бізнес на ринках з дешевою робочою силою.
Аутсорсинг бізнес-процесів включає у себе передачу сторонній організації окремих
бізнес-процесів, які не є для компанії основними. З їх числа на аутсорсинг можуть бути
передані: управління персоналом, бухгалтерський облік, маркетинг, реклама, логістика
Аутсорсинг інформаційних технологій (IТ-аутсорсинг) – це передача спеціалізованій
компанії повністю або частково функцій, пов'язаних з інформаційними технологіями, а саме:
- обслуговування мережевої інфраструктури;
- проектування і планування автоматизованих бізнес-систем з подальшим постійним
розвитком і супроводом;
- розміщення корпоративних баз даних на серверах спеціалізованих компаній;
- управління інформаційними системами.
даний час на ринку переважає придбання послуг ESP у вигляді разових замовлень і
термінових проектів по впровадженню ІТ. У моделі класичного аутсорсингу (довгостроковий
контракт з передачі частини бізнес-процесів) затребувані в основному послуги початкового
рівня, такі як підтримка обладнання та ПЗ, управління корпоративними мережами і т. п.
Необхідні:
- комплекс заходів, що дозволяє вийти на якісно новий рівень функціонування галузі
(на сьогодні більшість компаній орієнтовані на роботу з закордонними замовниками, а
внутрішній ринок залишається в зародковому стані);
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- цілеспрямована протекціоністська політика держави по роботі з українськими
розробниками;
- правила, що визначають пріоритетність у постачанні місцевого продукту,
розробленого українськими компаніями, в державному секторі, місцевих органах влади;
- стимулювання з боку держави закупівель місцевого продукту приватними
підприємствами шляхом часткового субсидування або зменшення податкового навантаження
за роботу з Українськими компаніями-розробниками;
- підтримка стартап-руху, який створює фундамент для виникнення нових підходів і
тенденцій, дозволяє стати колискою великого бізнесу в майбутньому;
- створення середовища для фізичного комфортного розташування гравців ринку ІТ.
Явище аутсорсингу стало можливим і актуальним саме в умовах глобалізації.
Безумовно, аутсорсинг розвивається і трансформується згідно новим можливостям і
потребам економіки і суспільства.
Для країн, що розвиваються аутсорсинг відкриває можливості використовувати
кваліфікованих фахівців і виконувати на постійній основі вигідні замовлення якісно, але за
більш низьку плату, ніж розвинені країни. Завдяки аутсорсингу в країнах, що розвиваються,
створюються нові робочі місця, що потребують високого освітнього та професійного рівня,
збільшується число охочих освоїти технічні спеціальності. Таким чином, відбувається
становлення інноваційної інфраструктури, яка визначає нову якість економічного зростання
країн, що розвиваються.
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СФЕРА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Сьогодні в усьому світі активно розвивається електронна комерція, причому
економічним інструментом здійснення її процесів виступає глобальна комп'ютерна мережа
Інтернет.
Під електронною комерцією розуміється технологія, що забезпечує повний замкнутий
цикл операцій, які включають замовлення товару (послуги), проведення платежів, участь в
управлінні доставкою товару (виконання послуги). Ці операції проводяться з використанням
електронних засобів та інформаційних технологій і забезпечують передачу прав власності
або прав користування однією юридичною (фізичною) особою іншій.
Щоб створити основу для здійснення електронної комерції необхідно забезпечити:
1. захист інтелектуальної власності - авторське право, патент, і інші форми захисту
інтелектуальної власності, що є ключовими до підбадьорення інформаційної економіки.
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2. інтерактивну довіру - захист і таємність, тому що без упевненості споживача в безпеці,
захисті, і таємності інформації в кібер–просторі, не буде ніякої електронної комерції й
ніякого росту.
3. вільність й відкритість міжнародної торгівлі, тому що Інтернет — глобальне середовище, і
правила інформаційної економіки повинні відбити той факт.
4. інвестування в інфраструктуру технології електронної комерції - підтримка фізичної
інфраструктури, необхідної, щоб поставляти цифровий зміст, життєвий для заохочення
технологічного росту.
При цьому, необхідно зауважити особливості суспільних відносин, які входять в
область електронної комерції. Так, електронна комерція охоплює такі три групи суспільних
відносин:
1) відносини, що пов‘язані з укладенням договорів у сфері господарювання з
використанням мережі електрозв‘язку;
2) відносини, що пов‘язані з використанням та обміном електронними документами;
3) відносини, що пов‘язані з використанням електронних підписів.
Будь-яка система для свого успішного функціонування потребує присутності всіх
складових інфраструктури, повної їх дієздатності та успішної взаємодії, розвитку та
вдосконалення їх діяльності.
Функції, що можуть виконуватись електронною інфраструктурою при здійсненні
електронної комерції:
- реклама – спосіб привернути увагу споживачів до певного сайту;
- демонстрація товару - показ продукції засобами Інтернет,
- здійснення операцій (придбання) - швидкі і безпечні розрахунки, варіанти
доставки;
- після продажне обслуговування - допомога, що надається клієнтові як при
оформленні покупки, так і після її здійснення;
- налагодження довгострокових відносин з клієнтом (вивчення переваг і смаків).
Отже, можна підсумувати, що електронна комерція є безсумнівним прогресом нашого
сьогодення, але задля її ефективного регулювання необхідно виробити певні уніфіковані
правові норми, які б встановлювали єдині стандарти регулювання міжнародної електронної
комерції.
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РОЗВИТОК ІТ –ГАЛУЗІ ЯК СКЛАДОВА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Сьогодні однією із важливих проблем зростання економіки України є розробка і
провадження ІТ – інструментів, які б допомогли розвитку інфраструктури і вирішили
питання підвищення прибутковості підприємств, оптимізації витрат та оцінки
результативності бізнес-процесів і технологічних визначень.
Для кожного підприємства, грамотно підібрані інструменти розвитку інфраструктури,
дозволяють отримати такі переваги як: підвищення прибутковості бізнесу; мінімізація
ризиків, пов‘язаних з оновленням або зміною компоненті в інфраструктури; підвищення
продуктивності та керованості серверів; підвищення результатів роботи персоналу в
компанії.
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Для цього існують певні комплекси які входять до інструментів ІТ це: локальні,
бездротові та віртуальні мережі; серверна система; системи зберігання, обробки та
управління даними; системи резервного копіювання; системи електронного документообігу;
відео спостереження.
Слід також відмітити, що в умовах глобалізації саме використання інформаційних
технологій є основою підвищення підприємствами ефективності діяльності та забезпечення
конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках. Цю тезу підтвердили результати
досліджень впливу Інтернету на економіку нашої країни, компанією «GfK Україна» на
замовлення «Google Україна». Встановлено, що в Україні створена достатня інфраструктура
для доступу бізнесу до Інтернету, а українські компанії мають необхідні технічні
можливості
щодо його використання – близько 90% підприємств забезпечені
високошвидкісним Інтернетом. Згідно проведеного опитування, 62% вітчизняних
підприємств мають власний веб-сайт, який використовують для інформування потенційних
споживачів про свою діяльність, 49% - розміщують інформацію про себе в Інтернет –
довідниках.
Важливою складовою забезпечення розвитку ІТ – галузі, формування її інфраструктури
є створення потужних наукових центрів, інноваційних парків. Це дозволяє сконцентрувати в
одному місці висококваліфікованих спеціалістів з цікавими проектами, сучасне технологічне
обладнання, а також залучити нових інвесторів. У Святошинському районі столиці було
виділено 147 га лісистої місцевості, де планується звести сучасні навчальні й науководослідні установи, бізнес – центри. Завершити цей проект планується до 2020року.
Таким чином, в Україні на даний час присутні всі складові для успішного розвитку
галузі інформаційних технологій: високий рівень забезпеченості висококваліфікованими ІТ
– фахівцями, значна підтримка зі сторони країн – світових лідерів, наявність політичної волі
й бажання до прогресивних змін в економіці зі сторони нового уряду України.
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1.
Електронний
ресурс:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CN
R=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VAPSV_
2014_2_11
2.
Матеріали офіційного Блогу – Google Україна
3.
Електронний ресурс:https://leater.com/ua/services/it-nfrastruktura.html

Слободян А.В., студ.1 курсу гр.МНД-11;
Наук. керівн. Сьомкіна Т.В.,д.е.н., проф.;
Наук. керівн.Гусєва О.Ю., д.е.н., проф.;
Державний університет телекомунікацій
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Сучасний фінансовий ринок — це винятково складна структура з великою кількістю
учасників — фінансових посередників, які оперують з різноманітними фінансовими
інструментами і виконують широкий набір функцій з обслуговування та управління
економічними процесами.
Фінансовий ринок є однією з найважливіших складових економіки будь-якої держави і
тому впровадження інформаційних технологій саме в даній сфері є вкрай необхідною
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процедурою.
Традиційно проблеми автоматизації фінансової діяльності поділяються на дві великі
групи: автоматизація внутрішньо структурної діяльності та створення сучасного фінансового
телекомунікаційного середовища. Ці дві проблеми відносно незалежні одна від одної, кожна
має свої характерні властивості, тому можна розглядати їх окремо. На відміну від
автоматизації внутрішньо структурної діяльності, характерні властивості вирішення
комунікаційних задач полягають у суттєвій залежності фінансової структури від зовнішнього
середовища, яка може впливати на різні аспекти: надійність, швидкість та якість каналів
зв‘язку, організаційні проблеми та інше.
Разом с тим все більше фінансових структур переходять до безпаперової технології
інформаційного обміну, який повинен забезпечити розв‘язання трьох основних
функціональних задач в межах телекомунікаційної мережі фінансової структури:
1) забезпечення передачі електронних фінансових документів між підрозділами
структури та центрами обробки інформації;
2) підтримка різноманітних фінансових транзакцій при здійсненні електронних
розрахунків та, в подальшому, при впровадженні нових інформаційних послуг;
3) впровадження новітньої фінансової технології електронного обміну для
забезпечення міжрегіональних та міжреспубліканських розрахунків з урахуванням розвитку
інфраструктури інформаційної системи.
В межах цих трьох основних задач можна виділити шість великих груп послуг, кожна з
яких має свої проблеми та шляхи їх вирішення, які повинна надати фінансовим структурам
досконала, діюча комплексна фінансова телекомунікаційна система:
1) електронна безпаперова передача грошових засобів;
2) доступ до бази даних в режимі реального часу (on-line режим);
3) функції керування файловою системою;
4) електронна пошта;
5) доступ до міжнародних мереж передавання даних та великих спеціалізованих
фінансових інформаційних служб та баз даних.
Аналіз сучасного стану розвитку інформаціиних технологіи на світових фінансових
ринках дозволяє відмітити створення маиже ідеальноі інформаціиноі системи та іі постіине
вдосконалення. Проведення операціи на фінансових ринках європеиських краін та США,
заимають усього декілька хвилин, важливі новини передаються по всіх відділах певних
організаціи за лічені секунди, прииняття рішень комп‘ютерами, без людськоі допомоги – це
велике досягнення сьогоденних ІТ.
На сьогоднішній день Украіна технічно сильно відстає в даніи сфері, що формує
необхідність залучення кваліфікованих працівників, які забезпечать розробку та адаптацію
існуючих і нових ІТ для роботи на вітчизняному фінансовому ринку, що призведе до
розвитку фінансовоі системи краіни вцілому.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ
Сучасні інформаційні технології стають одним з найбільш прибуткових та швидко
зростаючих секторів економіки. Інформація стала важливим виробничим і комерційним
ресурсом. Варто розглянути вплив інформаційних технологій на розвиток соціальних
мереж, які є дієвим засобом і особливим інструментом маркетингу. Результати численних
досліджень свідчать, що соціальними мережами вже охоплено понад половина всіх
користувачів Інтернету.
Соціальна мережа – це структура, що базується на соціальних зв‘язках та взаємних
інтересах окремих індивідів та організацій в цілому. Завдання такого ресурсу полягає в
забезпеченні користувачів усіма можливим засобами взаємодії одне з одним: «відео, чатами,
зображеннями, музикою, блогами тощо».
Для рекламодавців соціальні мережі надають унікальні можливості безпосереднього
контакту з споживачами. Щодня мільйони користувачів ведуть розмови про компанії, їх
товари та послуги, ділячись своєю думкою та враженнями. Окремий учасник мережевого
співтовариства може як піднести репутацію кампанії з багатомільйонним оборотом, а також
зіпсувати її.
З розвитком сучасних інформаційних технологій зростає прозорість світу, швидкість і
обсяги передачі інформації між елементами світової системи, з'являється ще один
інтегруючий світовий фактор. Це означає, що роль місцевих традицій, що сприяють
самодостатньому інерційному розвитку окремих елементів, слабшає. Одночасно
посилюється реакція елементів на сигнали з позитивним зворотнім зв'язком. За інтеграцію
соц. мереж у суспільство можна було б тільки вітати, якби її наслідком не ставало
розмивання регіональних і культурно-історичних особливостей розвитку.
Соціальні мережі справді заповнили наш світ. А це сталося завдяки швидкому розвитку
інформаційних технологій в цілому.
Внаслідок глобалізації інформаційних технологій різноманітні суспільні проблеми і
протиріччя часто відображаються у вигляді інформаційно-психологічних операцій, або
досить популярних на сьогодні – війн.
Таким чином, на сьогоднішній день соціальні мережі є каналом для суспільства, в
якому можуть оговорюватись різні теми, та вони можуть бути дуже корисним інструментом
для маркетологів по причині того, що як раз з обговорення найбільш цікавих тем для
суспільства стає зрозумілим, що на даний момент є предметом зацікавленості для нього.
Тобто, сучасне суспільство просто переповнене потоками інформації, які безумовно
потребують обробки, при цьому не завжди ця інформація являється достовірною та
спотворена інформація являється джерелом для створення конфліктів у суспільстві, які
переростають у більш вагомі міжнаціональні конфлікти.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ ІТ-ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ
ІТ- індустрія України сьогодні – це третя індустрія України за обсягом експорту
близько 2 млрд. доларів в рік з прогнозом зростання до 7,7 млрд. доларів до 2020 року. Це
близько 80 тис. занятих осіб у 2015 році із зростанням 10 тис. осіб щорічно. Це третє місце в
Центральній та Східній Європі за обсягом ринку і кадрового потенціалу. Це перше місце в
Європі і четверте місце в світі за обсягом поставок послуг
Зацікавленість ІТ-сферою зростає у всьому світі. Державні-глобальні конкуренти
України все більше зосереджують свою увагу на поліпшенні бізнес-клімату для
сприятливого росту IT-бізнесу на їх території. Дефіцит IT-кадрів в Європі до 2020 року
становить 900 тис. осіб, у Польщі — 50 тис. осіб. При сприятливих умовах части на цієї ніші
може зайняти Україна. Це наше вікно можливостей.
Ми бачимо три основних напрямки на шляху розвитку ІТ індустрії в Україні.
Перший полягає в розвитку законодавчої бази, а саме: розробка інструментів
належного захисту та умов передачі прав інтелектуальної власності з урахуванням специфіки
IT; модернізації трудового законодавства та уніфікації з моделями зі світової практики
(введення умов про адаптацію співробітників, тимчасову заборону роботи на конкурентів,
зобов'язання відпрацювати встановлений період то що); розробці реальних засобів правового
захисту конфіденційної і комерційної інформації; вдосконалення законодавства для розвитку
старт-ап середовища. Це вимагає підготовки законодавча база для запуску процесу
комерціалізації розробок наукових центрів при вищих навчальних закладах і розвитку
підприємництва на базі установ.
Другий напрямок пов'язано з освітою. Сьогодні між реальною практикою і освітою
існує значна прогалина. Компанії змушені навчати випускників додатково після закінчення
ними навчальних закладів. Освітні програми не адаптовані під вимоги ринку. Викладачі не
знайомі з практикою. Законодавство не дозволяє запустити процес державно-приватного
партнерства у цій сфері. Недостатньо розвинуті, або взагалі відсутні правові інструменти
такого партнерства і сильна бюрократизація процесів у вищих навчальних закладах
призводить до труднощів у досягненні синергії між бізнесом, освітою і наукою.
Третім важливим напрямком для розвитку ІТ- індустрії, безумовно, є поліпшення
умов ведення бізнесу. Політична та економічна нестабільність, непередбачуваність
законодавства, відсутність реальних правових засобів захисту бізнесу, свавілля в поведінці
контролюючих та правоохоронних органів впливають на привабливість України як локації
для ведення бізнесу, а також на конкурентоспроможність українських компаній і держави в
цілому на глобальному ринку IT послуг.
Отже, для ефективного розвитку ІТ- ринку в Україні з боку держави необхідно мати
цілісне бачення ІТ- індустрії; виділення ІТ- індустрії в пріоритетну галузь; державні стимули
та підтримка розвитку галузі. З боку представників ІТ- ринку слід формувати асоціації,
кластери та інші об‘єднання ІТ - компаній; делегування своїх представників до органів
влади; розроблення власних ініціатив та їх просування через профільні спілки.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Управління сучасним підприємством є складним комплекснимзавданням, що вимагає
організації взаємодії ресурсів різного роду. До таких ресурсів відносяться, зокрема,
інформаційні системи, що забезпечують автоматизацію бізнес-процесів підприємства. Адже
діяльність підприємств і організацій у складних умовах динамічної ринкової економіки та
жорсткої конкуренції потребує зниження вартості бізнес-процесів, удосконалення
внутрішніх виробничих процесів, розвитку діапазону послуг і товарів, скорочення
надлишкових робіт всередині організації.
Незважаючи на досить широке висвітлювання уроботах актуальності впровадження
інформаційних технологій, їх ролі, перспектив, не достатньо уваги надається проблемам, які
існують у підприємства в цьому напрямку, конкретним крокам щодо впровадження сучасних
інформаційних технологій у виробничу діяльність.
На сучасному підприємстві комп‘ютерперетворився на необхідний інструмент
повсякденної діяльності. З його допомогою здійснюється збирання, накопичення та обробка
даних. Разом з тим, як правило, у організацій виникають складнощі з вибором інформаційної
системи, нестача коштів на її придбання, сумніви в надійності інвестицій в цю сферу, де
обладнання швидко застаріває, невпевненість у достатній віддачі від впровадження
комп'ютерної системи для покриття витрат на її створення. Сьогодні відомі такі проблеми
впровадження інформаційних технологій (ІТ) у практиці вітчизняних підприємств[3;11]:
1.Безперервне збільшення обсягу технологічних пропозицій, що потребують великих
інвестицій, і, відповідно, – посилення залежності від зовнішніх послуг (наприклад
постачальників програмного забезпечення)
2.Зміна ролі ІТ у господарській діяльності багатьох підприємств; під час виконання
внутрішньо-фірмових процесів функція ІТ перестала бути допоміжною, а перетворилась у
важливу складову продукту чи виробничих потужностей;
3.Зростання витрат у сфері ІТ.
Процес впровадження і використання нових інформаційних технологій є системною
діяльністю, яка не повинна здійснюватись інтуїтивно. Для організацій все більш актуальним
стає уникнення необґрунтованих і недостатньо продуманих інвестицій в інформаційні
технології, оптимізація витрат на них та їх перспективне планування.
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Управління будь-якою соціально-економічною системою пов‘язане з інформаційними
процесами. Інформація являє собою пов‘язуючу основу процесу управління, оскільки саме
вона містить відомості, необхідні для оцінки ситуації та прийняття управлінського рішення.
Структура інформаційної системи може бути представлена як сукупність її
функціональних підсистем, відповідно, інформаційна система класифікується за
функціональною ознакою[2;16].
У практиці діяльності виробничих та комерційних об‘єктів типовими видами
діяльності, які визначають типову ознаку класифікації інформаційних систем, є виробнича,
маркетингова, фінансова, кадрова діяльність.
Виробнича діяльність пов‘язана з безпосереднім випуском продукції і спрямована на
створення і впровадження у виробництво науково-технічних новацій.
Маркетингова діяльність включає:
- аналіз ринку виробників і споживачів продукції, що випускається, аналіз продаж;
- організацію рекламної компанії з ―просування‖ продукції;
- раціональну організацію матеріально-технічного постачання.
Фінансова діяльність пов‘язана із організацією контролю і аналізу фінансових
ресурсів організації на основі бухгалтерської, статистичної, оперативної інформації.
Кадрова діяльність спрямована на підбір і розстановку необхідних фахівців, а також
ведення службової документації з різних аспектів.
Зазначені напрями діяльності визначають типовий набір інформаційних систем:
- виробничі системи;
- системи маркетингу;
- фінансові системи і системи обліку;
- кадрові системи;
- інші типи систем, що виконують допоміжні функції залежно від специфіки
діяльності підприємства (організації) [1;8].
Впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність має на меті
не тільки автоматизацію рутинних методів опрацювання інформації, але і організацію
інформаційно-комунікативного процесу на якісно новому рівні. Комп‘ютерна інформаційна
система є поліструктурним об‘єктом і включає взаємопов‘язану сукупність комплексу
апаратно-програмних засобів для збирання, передавання і опрацювання інформації,
відповідної інформаційної бази.
Для отримання економічного ефекту, перш за все, важлива якість інформації, яка
визначається її кількістю, оперативністю, достовірністю, ступенем складності і вартості.
Якщо на підприємстві не налагоджена чітка робота з документами то, як результат,
погіршується і саме управління, оскільки воно залежить від якості і достовірності,
оперативності приймання і передавання інформації, правильної постановки довідковоінформаційної служби, чіткої організації пошуку, зберігання і використання документів.
Висновки.Використання інформаційних технологій для управління підприємством
робитьбудь-яку компанію більш конкурентно-здатною за рахунок підвищення її керованості
й адаптованості до змін ринкової кон‘юнктури.
Для ефективного функціонування підприємства необхідно створити інформаційну
систему, яка б була здатна протягом тривалого часу задовольняти потреби підприємства.
Лише великі підприємства можуть дозволити собі включати до штату фахівців, які будуть в
змозі розробити та обслуговувати інформаційну систему, яка найповніше відповідатиме
потребам підприємства. Тому, для середніх та малих підприємств доцільніше створювати
інформаційну систему на базі вже існуючих програм, різноманітність яких здатна
задовольнити потреби таких підприємств.
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РОЛЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ У ВЕДЕННІ ОБЛІКУ
У сучасному світі інформаційні технології відіграють важливу роль для розвитку
операційної діяльності, адже вони створені, щоб полегшувати, пришвидшувати та
оптимізовувати бізнес процеси. На сьогоднішній день більшість підприємств приділяють
цьому питанню багато уваги.
Створення інформаційної системи для забезпечення необхідних процесів операційної
діяльності на підприємствах дозволить суттєво підвищити ефективність функціонування
суб‘єктів господарювання загалом. Важливою компонентом успішного створення
інформаційної системи підприємства є вибір оптимального відповідного програмного
забезпечення за співвідношенням функціональності та вартості.
Основу операційної діяльності більшості підприємств становить виробничокомерційна або торгівельна діяльність, яка доповнюється здійсненням інвестиційної та
фінансової діяльності. Разом з тим, інвестиційна діяльність є основною для інвестиційних
компаній, інвестиційних фондів та інших інвестиційних інститутів, а фінансова діяльність для банків та інших фінансових інститутів .
Під час управління операційною діяльністю підприємства часто настає питання, чи
розширювати систему впровадження інформаційних технологій. Ефективне управління
операційною діяльністю в сучасних умовах можливе на основі належного інформаційного
забезпечення. Адже ефективність управління проявляється через наявність достовірної і
необхідної інформації про стан справ даного підприємства у галузі.
Нові досягнення інформаційних технологій впроваджені у бізнес-середовище дають
можливість підвищити продуктивність праці персоналу, особливо завдяки прискоренню та
спрощенню внутрішніх та зовнішніх комунікацій.
Часто управління операційною діяльністю підприємства є неефективним. Основна
проблема - це повільна робота бухгалтерів на підприємстві, оскільки значну частину роботи
часто вони роблять в середовищі електронних таблиць―MicrosoftExcel‖.
За останні роки спостерігається значний розвиток інформаційних технологій різних
ступенів складності, які орієнтовані на певне робоче місце. Головним напрямком
вдосконалення менеджменту є використання нової комп'ютерної техніки і нового
інформаційного забезпечення. Тобто для підвищення ефективності трудового процесу
потрібна автоматизація.
Основним завданням управління операціями в сфері інформаційних технологій є
задоволення потреб користувачів. Будь-який користувач повинен мати змогу легко і без
проблем виконати своє завдання.
До головних функцій систем інформаційного забезпечення для операційної діяльності
належать:
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1) описова — забезпечення менеджерів підприємства всією необхідною зовнішньою
та внутрішньою інформацією, завдяки якій формується уявлення про економічне
середовище, реальні та потенційні можливості досягнення поставлених цілей;
2) аналітична — забезпечення керівного складу підприємства необхідною
аналітичною інформацією для прийняття оперативних і стратегічних господарських рішень;
3) прогностична — формування інформаційної бази для прогнозування змін
кон‘юнктури ринку.
На ринку програмних продуктів представлено широкий спектр програм по
автоматизації бухгалтерського обліку, найпоширенішими з яких і найбільш адаптованими до
української системи ведення обліку є «1С: Підприємство 8.0» та «Парус – Підприємство».
В Україні більш широкого розповсюдження набула програма "1С: Підприємство 7.7".
Проте сьогодні дедалі більшої популярності набуває нова версія цієї програми "1С:
Підприємство 8.0" завдяки своїм новим додатковим можливостям.
«1С: Підприємство 8.0» - це набір прикладних рішень, побудованих за єдиними
принципами і на єдиній технологічній платформі. Завдяки даній програмі можна вирішити
багато різних питань пов‘язаних з обліком та управлінням підприємства.
Основні можливості програми:
- бухгалтерський і податковий облік у повній відповідності з національним
законодавством;
- облік основних засобів і розрахунок амортизації;
- формування податкової, бухгалтерської та іншої регламентованої звітності в різні
органи;
- бухгалтерський облік і контроль кошторисів витрат бюджетних організацій в повній
відповідності із законодавством і відомчими інструкціями;
- автоматизація складського обліку, аналіз стану складів, контроль руху товарноматеріальних цінностей;
- управління номенклатурою товарів, продукції і послуг, включаючи автоматизацію
ціноутворення, складання складних калькуляцій, розвузлування виробів;
- управління торговою діяльністю і автоматизація торгового документообігу;
- аналіз ефективності торгової діяльності і прогнозування продажів;
- автоматизація розрахунків з контрагентами, аналіз стану і динаміки
взаєморозрахунків;
- управління комісійною торгівлею від імені комітента і комісіонера;
- розрахунок собівартості продукції і аналіз економічної ефективності виробничої
діяльності;
- управління виробництвом, включаючи незавершене виробництво, обробку
давальницької сировини;
- облік замовлень від покупців, внутрішнє планування випуску продукції, контроль
виконання замовлень;
- планування і контроль виконання замовлень на закупівлю продукції;
- розрахунок зарплати і кадровий облік;
- завдання планування іфінансового аналізу.
Впровадження нового чи удосконалення існуючого інформаційного забезпечення
операційної діяльності підприємства є одним з найголовніших завдань підвищення її
ефективності. Вирішення цього актуального завдання може дозволити створити необхідні
умови для підвищення прибутковості діяльності підприємства.
Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє комплексно вирішувати
актуальні проблеми аналізу. Автоматизація сприяє пришвидшенню бізнес-процесів на
підприємстві та підвищенню рівня його ділової активності. Огляд поточного стану
інформаційного забезпечення підприємства забезпечить більш широку обізнаність персоналу
різних підрозділів про можливості та операційні проблеми, пов'язані з новою технологією, і
дозволить краще спланувати повномасштабну реалізацію нововведень. Приймаючи рішення
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щодо введення інформаційного забезпечення для організації потрібно належним чином
врахувати всі можливості і недоліки кожної програми, а особливо зручність у користуванні
та вартість.
Отже, впровадження новітнього інформаційного забезпечення в сфері управління
операційною діяльністю дозволить суттєво підвищити її ефективність.
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ВПЛИВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Одна зі стратегічних для будь-якої країни галузей – галузь телекомунікацій – відіграє
величезну роль у збалансованому розвитку глобальної та регіональної економіки. Вона є
з‘єднувальною ланкою як промислової сфери, сфери послуг і споживачів, так і різних
географічно розрізнених частин країни та економічних центрів. Стимулюючи людське
спілкування за допомогою зв‘язку, сучасні засоби телекомунікацій стають необхідною
умовою для соціальної згуртованості та культурного розвитку всіх країн. Вже зараз
неймовірно збільшені потоки інформації – телефонні розмови, факсимільна інформація,
електонна пошта, масиви даних та телебачення – показують, якою мірою світ стає ще більш
залежним від засобів телекомунікацій, які змінюють бізнес, стиль життя, суспільство
вцілому. Так, діти в Сінгапурі застосовуть пейджинг або стільниковий телефон для
підтримання зв‘язків з батьками, а аборигени Австралії продають свій живопис,
використовуючи можливості відеоконференції, бразильські банки пропонують свої послуги в
мережі Інтернет, а французькі домогосподарки радяться з телефонними компаніями у справі
вибору слюсаря. Як бачимо, комунікаційні послуги стирають кордони між культурами,
мовами та часом. Впровадження телекомунікацій в сільському господарстві відіграє також
немалу роль. Розвиток підприємств і об'єднань сільського господарства, агросервісних
формувань забезпечується шляхом застосування засобів оргтехніки і зв'язку, за рахунок
інформатизації знарядь праці, створення автоматизованих робочих місць (АРМів) та
інформаційних систем галузевих і функціональних спеціалістів (фермера, бухгалтера,
економіста, агронома, зоотехніка, механіка, землевпорядника та ін.), інформаційною
основою яких є агротехнологічне планування, витратно-ціновий аналіз, система фінансового
і управлінського обліку з організацією передачі інформації між робочими місцями.
Агрозаводи по вирощуванню рослин на гідропоніці, які розміщені в висотних будівлях (вони
можуть заміщати сотні гектарів теплиць та тисячі гектарів сільськогосподарських угідь)?.
Наприклад, розглянемо технологічне устаткування для промислових теплиць. Дії, що
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впливають на повноцінний розвиток рослин, потребують об'єднання в єдину мережу з
централізованим управлінням. Так, за точністю контролю, розрахунком розчинів для
живлення рослин та управлінням основними параметрами живильного розчину (EC, рН)
керують програмовані системи управління зрошенням; правильно обрана технологія
підтримки мікроклімату - одна з найважливіших складових, які дозволяють підвищити
врожайність, тож існують системи управління мікрокліматом. Революційні зрушення в таких
галузях, як мікроелектроніка та сенсорна техніка, а також надійна інтеграція отриманих
даних з прецизійними робочими знаряддями стають поштовхом для нових розробок.
Високотехнологічні пакети дозволяють машинам самостійно розпізнавати та складати
перелік поточного стану робіт на полях, миттєво оцінювати наведену інформацію і
цілеспрямовано ініціювати необхідні дії, наприклад, внесення добрив тощо. Зв‘язок як
складова інфраструктури суспільства є однією із необхідних умов функціонування і підйому
економіки держави, відіграючи при цьому величезну роль в її збалансованому розвитку.
Зв‘язок є основним компонентом будь-якої географічно віддаленої системи. Однак через
особливості технологічних процесів та інших факторів серед усіх видів зв‘язку пріоритетну
роль у ході формування інформаційного суспільства належить телекомунікаціям, які
створюють фундаментальну технологічну платформу для більшості інформаційних
процесів.Стратегічною метою телекомунікацій є необхідність забезпечення споживачів
телекомунікаційними послугами. При цьому сфера телекомунікацій повинна, насамперед,
передбачити порядок і терміни забезпечення доступу до загальнодоступної
телекомунікаційної мережі людей у різних регіонах країни, а також таких груп, як
малозабезпечені сім‘ї, пенсіонери, інваліди. Розвиток телекомунікацій повинен відповідати
зростаючим потребам інформаційного суспільства щодо надання послуг споживачам з
урахуванням існуючого економічного та соціального стану України. Виконання цього
завдання забезпечується лібералізацією і дерегулюванням у сфері зв‘язку та інформатизації
України, які відбулися у кінці XX ст. та визначили перехід від монопольної структури ринку
до появи конкурентного середовища. Телекомунікаційні послуги за останні роки зазнали
значних змін, пов‘язаних з активізацією розвитку інфокомунікаційних технологій, тим самим
створюючи ситуацію, яка характеризується присутністю на ринку послуг зв‘язку
традиційних загальнодоступних послуг (фіксована міська та сільська телефонія) і нових
послуг (мобільний зв‘язок, Інтернет тощо). Проте впровадження нових телекомунікаційних
послуг та розвиток існуючих стикаються з низкою проблем. Це пов‘язано з тим, що багато
країн вступають в нову еру соціально-економічних відносин. Завдяки загальному руху
соціально-економічних систем до інформаційного суспільства відбувається набуття та
розвиток нових форм відносин в економічній, соціальній та політичній сферах. Суспільство
неухильно рухається до такої інформаційної епохи, в якій більша частина бізнесу та
економіки постають велектронному вигляді та здійснюються у глобальній мережі Інтернет.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ – ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У середині 80-х років ХХ століття в Україні швидкими темпами почали розвиватися
засоби масової інформації, телекомунікації, з‘явилися нові інформаційні потреби. Через
відсутність потужних і доступних засобів передачі інформації перші інформаційні послуги
носили локальний характер і не мали важливого впливу на розвиток галузей виробництва та
економіки в цілому. Інформаційні послуги в основному надавали бібліотеки, науководослідні інститути, інформаційні служби галузевих відомств і підприємств. Проте,
недостатня забезпеченість технологіями оперативного і ефективного оброблення, зберігання
і передачі даних значно гальмувало і не дозволяло надавати інформаційні послуги високої
якості.
У 90-х роках ХХ століття в Україні розпочинається впровадження комп‘ютерів,
об‘єднаних у локальні мережі, розвиток наукомістких галузей і перш за все підключення до
світової інформаційної мережі Інтернет. Перші користувачі мережі Інтернет з‘явилися на
території України ще за радянських часів. У 1990 році було створено перші три вузли
доступу до мережі. У тому ж році було розпочато деяку підтримку української частини
доменного простору мережі Інтернет – домену.ua. Спочатку він підтримувався неформально,
але
1 грудня 1992 року домен.ua було офіційно делеговано в Україні. З цього часу і
почався відлік історії українського сегменту мережі Інтернет.
У період з 1990 по 2004 роки відбулося багато зрушень у розвитку як домену.ua, так і
Інтернету взагалі: було підписано Указ Президента України № 928 «Про заходи щодо
розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення
широкого доступу до цієї мережі в Україні»; зареєстровано Інтернет асоціацію України;
зареєстровано Асоціацію учасників ринку Інтернет України; у 2004 році кількість хостів у
домені.ua перевищила 90 тисяч, кількість веб-сайтів – 30 тисяч.
На сучасному етапі в Україні є й використовуються практично всі технології,
необхідні для розвитку сучасного ринку Інтернет-послуг: наявність парку комп‘ютерів,
телекомунікаційні мережі, електронна пошта та ін. В українському сегменті Інтернету є
понад 320 газет і журналів, налічується 28 серверів, на яких розміщують інформацію
політичні партії та 335 персональних сторінок окремих політиків і бізнесменів. За даними
Державного комітету зв‘язку та інформатизації, доступ до Інтернету в Україні нині надають
близько 400 провайдерів. Найбільше користувачів українського сегмента Інтернету цікавить
інформація про діяльність суб‘єктів господарювання, довідкового і розважального характеру,
електронних версій друкованих видань, матеріалів науково-дослідних видань. За допомогою
Інтернету здійснюється великий обсяг рекламної роботи, вільного спілкування,
розташування матеріалів наукових досліджень для отримання відгуків, ведення селекторних
нарад, телеконференцій.
Інтернет дедалі ширше використовується для інформування громадян про діяльність
державних органів. На сьогодні в Україні створено 62 таких сервера. Свої сторінки мають
Адміністрація Президента України, Верховна Рада України і Кабінет Міністрів, Рада
національної безпеки та оборони, Вищий арбітражний суд, 11 міністерств, 17 державних
комітетів та інших органів виконавчої влади, 6 обласних і 10 міських та районних державних
адміністрацій, всі наукові і дослідні установи, організації, підприємства, громадські
угруповання. Використання Інтернет-послуг дає будь-якому користувачеві встановлювати і
підтримувати зв'язок з іншими користувачами, незалежно від місця їх знаходження і часу, а
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також обмінюватись різноманітною інформацією, документами, організовувати електронну
торгівлю.
В Україні кількість користувачів українського сегменту мережі Інтернет на початок
2001 року становила, за різними оцінками, від 320 до 370 тис. постійних користувачів
(менше 1% дорослого населення України) і близько 300 тис. чоловік, які користувалися
послугами Інтернету час від часу. Значно зріс і обсяг інформаційних ресурсів, доступних у
мережі Інтернет. Якщо на початку 1999 року такі ресурси розміщалися на 1,4 тис. вебсерверів, то на початку 2001-го - на 9400 веб-серверах. Різноманітнішими стали веб-сайти. За
кількістю хостів, під‘єднаних до Інтернету, Україна посідає 28-ме місце в Європі і 45-те у
світі. Станом на середину 2002 року, доступ користувачам до послуг Інтернету надавали
більш ніж 300 операторів (провайдерів інтернет-послуг).1
У світі в 2003 р. кількість постійних користувачів мережі перевищила 500 млн.
Незаперечним лідером є США (близько 200 млн. постійних користувачів Інтернету, або 80%
усього дорослого населення). Країни Західної Європи докладають значних зусиль, щоб
наздогнати США. Вже сьогодні понад 120 млн. європейців є постійними користувачами
Інтернету, що становить майже 36% усього дорослого населення. Загальний темп приросту
кількості хостів у Європі становить 23,8% на рік.
Отже,рівень цікавості всіх шарів суспільства до глобальної інформаційної мережі
Інтернет зростає з кожним днем. Кількість її користувачів різко збільшується і вже досягла
мільярдної відмітки. Ніхто і ніщо не спроможне зупинити цей лавиноподібний процес.
Користувачів не зупиняють навіть проблеми, які пов'язані з забезпеченням захисту даних та
особистих комп'ютерів користувачів від несанкціонованого доступу.
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РЕАЛІЇ ТЕХНОЛОГІЇ „”3G”
3G (англ. 3rd Generation) — «третє покоління технології мобільного зв'язку» — набір
послуг, який включає високошвидкісний мобільний доступ до мережі Інтернет та технологію
радіозв'язку.
Загальні характеристики технології “3G”
Мережі третього покоління (3G) працюють на частотах дециметрового діапазону
(близько 2 ГГц), швидкість передачі даних становить понад 2 Мбіт/с. Такі мережі надають
можливість організувати відеозв'язок, дивитись на мобільному телефоні фільми й
телепрограми та ін. У світі існує два стандарти 3G: UMTS (чи W-CDMA) та CDMA2000.
UMTS більш розповсюджений в основному в Європі, CDMA2000 — в Азії та США. За
даними Wireless Intelligence, на кінець 2006 року у світі нараховувалось 364 млн абонентів
3G, з них 93,5 млн були підключені до мереж UMTS та 271,1 млн — до CDMA2000.
Найбільший оператор — японський NTT DoCoMo (40 млн абонентів).
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Вирішення цієї проблеми (сумісність стандартів та глобальний роумінг) абсолютно
аналогічне сьогоднішньому — розробка багатомодових терміналів, що можуть працювати в
двох і більше стандартах.
Термін «3G» використовується для опису сервісів мобільного зв'язку стандартів
наступного покоління, які забезпечують більш високу якість звуку, а також
високошвидкісний інтернет-зв'язок та мультимедійні сервіси. Мобільні мережі третього
покоління (3G) відрізняються від мереж другого покоління (2G), таких як наприклад
цифровий стандарт мобільного зв'язку GSM, зв'язок перехідного покоління (2.5G) GPRS
набагато більшою швидкістю передачі даних, а також ширшим набором і високою якістю
послуг, що надаються.
Головне, для чого сьогодні використовують 3G – це соціалізація. «Ви ж бачите, коли
люди їдуть у міському транспорті, вони не спілкуються один з одним. Але водночас вони
активні в іншому, віртуальному світі, де вони постять фотографії, збирають лайки», –
поділився своїми спостереженнями головний виконавчий директор Lifecell Бурак Ерсой.
При цьому 70% переданих даних припадає на відео.
Технологія “3G” в економіці
Коли в Україні проходив конкурс з продажу частот, багато говорилося про те, що
поява 3G сприяє економічному зростанню. З огляду на аналіз даних у країнах Європи, кожні
додаткові 10% проникнення широкосмугового інтернету дають приріст ВВП на 1,5%. Для
країн з великим технологічним відривом, як у нас, приріст досягає 7%, про це свідчить
досвід африканських країн.
«В Україні такі дослідження не проводилося і за умов нашої економічної кризи дуже
складно відстежити вплив окремої технології на ВВП країни, але за непрямими даними
можна судити про позитивний вплив на економіку», – повідомила Мініч. Про нього свідчить
подвоєння споживання мобільного трафіку на одного 3G-абонента, збільшення кількості
смартфонів, а також доходу з одного абонента (ARPU) майже в два рази.
Зокрема, технологія 3G дозволила невеликим телевізійним компаніям налагодити
пряму онлайн-трансляцію з місця події. «До появи 3G для цього доводилося відправляти на
зйомку вантажний автомобіль з супутниковою тарілкою на даху. А зараз достатньо
використовувати невеликий модем, розміром з половину ноутбука», – зазначив Петро
Вівчар, керівник апаратної телерадіокомпанії Люкс, що володіє 24 каналом. Це посилює
конкуренцію на ринку і змушує грандів ринку працювати ефективніше.
І це не єдиний приклад того, як у компаній, які роками домінували на ринку,
з‗являються амбітні конкуренти. Наприклад, оператор вантажних перевезень ІнТайм завдяки
новим технологіям створив власну службу доставки товарів, придбаних в інтернетмагазинах, яка може скласти конкуренцію Укрпошті. Спочатку компанія працювала як
звичайна служба експрес-доставки. Замовлення формувалися по телефону, а кур‘єри
отримували завдання з офісу і возили їх за адресами. Але при цьому виникали складності,
наприклад, коли замовник відмовлявся від товару, переносив термін і/або хотів самостійно
забрати замовлення. Тоді було вирішено автоматизувати процес – створити мобільний
додаток і забезпечити кур‗єрів смартфонами, завдяки яким вони знали про зміну статусу. А
це дало компанії додаткові конкурентні переваги. Без 3G така новація була б неможливою.
Завдяки 3G-технологіям сьогодні в Україні працюють таксі, які дозволяють
відслідковувати рух автомобіля, термінали для поповнення рахунку і здійснення платежів,
які стоять у всіх великих торгових центрах, служби доставки і інформування про рух
міського транспорту.
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Секція 2. Менеджмент і маркетинг у галузі телекомунікацій:
тенденції та традиції.
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Державний університет телекомунікацій
СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА
ТРАДИЦІЇ
Формування стратегічного маркетингу телекомунікаційного підприємства на
сучасному етапі економічного розвитку країни набуває актуальності. Якщо раніше, говорячи
про маркетинг, керівники підприємств зв‘язку, спеціалісти з менеджменту, маркетингу та
реклами малі на увазі інструменти та методи операційного маркетингу, то сучасне
висококонкурентне середовище вимагає більшого.
В наш час ринок телекомунікацій більш ніж насичений. Послуги мобільного зв‘язку
практично витіснили з ринку фіксований зв‘язок, але з невпинним і стрімким розвитком
науково-технічного прогресу сучасне суспільство вже нічим не здивуєш. Зараз ми стоїмо на
порозі переходу до нових джерел інформаційних технологій. Тому деякі компанії, які
надавали лише послуги мобільного зв‘язку, намагаються розширити асортимент своїх
послуг.
Сформовані та більш-менш стабільні ринки телекомунікацій диктують власні умови
розвитку. Для формування засад перспективної довгострокової діяльності економічно
вигідного підприємства операційного маркетингу замало. Тим, хто хоче успішно працювати
завтра – потрібен погляд у майбутнє, знання ситуації та варіативні прогнози, чіткі цілі та
орієнтири, передчуття майбутніх потреб ринку. Саме цей комплекс завдань вирішує
стратегічний маркетинг [4; с.35].
В умовах зменшення бюджетних можливостей – формування чітких і зрозумілих
механізмів маркетингових комунікацій, які можна оцінити за якісними і кількісними
показниками, такі як: розробка системи оцінки ефективності бізнес-процесів і маркетингових
комунікацій, виділення зон відповідальності, чітке виконання запланованих заходів, перехід
від стратегії «ринкового проникнення» до стратегії утримання ринкових позицій.
Великою проблемою на шляху планування і реалізації планів є недооцінювання
важливості та поверхневе відношення основних менеджерів компанії до планування.
Головним в процесі реалізації стратегічного плану є необхідність усвідомлення важливості
обов‘язкового виконання всіх запланованих процесів і процедур. Ставлення до планових
показників як до конкретної, досяжної, обчисленої цілі.
Стратегія – система де немає неважливих елементів. Залучення персоналу на етапі
планування повинно дати розуміння кожному робітнику системності дій компанії, що
спрямовані на досягнення конкретних цілей, виражених в певних показниках. Саме це дає
можливість сучасній телекомунікаційній компанії бути на крок попереду своїх конкурентів,
мінімізувати втрати від кризових ситуацій, формувати перспективну програму розвитку
[3;с.122].
Маркетинг в сфері телекомунікацій має свою специфіку, яку потрібно враховувати:

труднощі в оцінюванні клієнтом (як правило, абонент не може оцінити якість
отриманих ним послуг, що є проблемою для маркетингової діяльності компанії);
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потреба в зрозумілому інформуванні споживачів (якщо не донести до
потенційного клієнта інформацію про властивості тієї чи іншої послуги зрозумілою йому
мовою, то він може так і не почати користуватись нею);

велике значення асортименту послуг (сучасному споживачу замало лише одної
пропонованої послуги, тому підприємства намагаються працювати зразу в кількох сферах
телекомунікаційного ринку);

потреба в додатковому обладнанні (додаткові послуги не можуть надаватись
без спеціального телекомунікаційного обладнання. Тобто компанії, надаючи інтернет,
продають разом з ним роутер або модем, що теж приносить додатковий прибуток) [2; с.6264];
Що стосується заходів по просуванню послуг, то тут діє той же принцип, що і на
інших ринках. Для залучення корпоративних клієнтів проводяться професійні рекламні
кампанії в спеціалізованих виданнях, при залученні масових споживачів діють засоби
масового охоплення аудиторії. В окрему категорію можна відокремити заходи, котрі
дозволяють залучити споживачів до бренду підприємства, підвищити продажі на
короткотривалий період за рахунок надання подарунків та проведення різноманітних акцій.
Підсумовуючи наслідки кризи треба чітко визначити пріоритети, треба бути
гнучкими, діяти точно та рухатись швидко, максимально сконцентровано слідкувати за
змінами купівельної поведінки споживачів і максимально швидко пропонувати споживачам
ті нові продукти та послуги, які їм потрібні на разі.
Пригадуючи Траута і Райса: ―В маркетингу важливо бути не кращим, а першим‖. Крім
того, стає максимально важливою персональна маркетингова стратегія маркетолога – треба
доводити свою корисність для компанії і ефективність власних дій. Тобто, маркетинговим
директорам телекомунікаційних підприємств, в першу чергу, необхідно подумати про власну
маркетингову стратегію. Тепер все вирішуватиме не просто маркетинг, а правильний
маркетинг. Зараз настали часи, коли виграють ті компанії, які точно знають, хто їхній клієнт,
які його потреби і чому він має обрати саме ту чи іншу телекомунікаційну компанію.
Виграють компанії розумні та активні [1; с.58].
Однозначно зростає роль операційного маркетингу – більшість рішень має мати
швидкий ефект. Значна кількість телекомунікаційних підприємств має перейти до
ситуативного управління та короткострокового бюджетування. Такі моменти не дозволять
плисти за течією, потрібно швидко реагувати на зміни і це є позитивним моментом.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ
КОМУНІКАЦІЇ
Сьогодні неможливо вирішувати задачі з великою кількістю кореляційних параметрів
класичними способами без використання інформаційних технологій, телекомунікаційних
систем, спеціалізованих програмних продуктів аналізу, моделювання, прогнозування.
Важливою передумовою для впровадження нових інформаційних технологій та організації
маркетингових інформаційних систем є вдосконалення організації управління маркетингом,
високі вимоги до якості цього процесу. На підприємствах, організаціях, фірмах утворюються
маркетингові служби, які різні за структурою та розподілом функцій між спеціалістами, що
базуються на використанні обчислювальної техніки, нових інформаційно-комунікаційних
технологій.
Інформаційні технології базуються та залежать від технічного, програмного,
інформаційного, методичного і організаційного забезпечення. До складу технічного
забезпечення входять: персональні комп'ютери, оргтехніка, лінії зв'язку, мережеве
устаткування. Вигляд інформаційних технологій, що залежить від технічної оснащеності
(ручний, автоматизований, віддалений), впливає на збір, обробку та передачу інформації.
Основними властивостями інформаційних технологій є доцільність, наявність
компонентів і структури, взаємодія з зовнішнім середовищем, цілісність, розвиток у часі.
Метою інформаційних технологій є створення з інформаційного ресурсу якісного
інформаційного продукту, що задовольняє вимоги користувачів. У якості засобів
інформаційних технологій застосовуються математичні методи і моделі рішення задач,
алгоритми обробки даних, інструментальні засоби моделювання бізнес-процесів, даних,
проектування інформаційних систем, розробки програм, програмні продукти, різні
інформаційні ресурси, технічні засоби обробки даних.
Управління маркетинговою діяльністю пов'язане з виконанням значної кількості
обчислювальних операцій, формалізацією переважної кількості задач з управління
маркетингом, використанням економіко-математичних методів і моделей для розв'язання
слабо структурованих задач, прогнозуванням та оптимізацією важливих показників,
розглядом значної кількості варіантів і вибором найдоцільнішого з них .Цьому сприяє
масовість, типовість і повторюваність розв'язання значної кількості задач з маркетингу та
процедур оброблення даних.
Існують декілька напрямів використання обчислювальної техніки в маркетингу, що
відповідають основним ознакам нових інформаційних технологій. До них належить
організація автоматизованих робочих місць (АРМ) персоналу управління, які організуються
на рівні керівників (комерційний директор, керівник відділу маркетингу), спеціалістів
(маркетологи, збувальники, виробничий персонал), технічних робітників (комірники,
збирачі інформації, архіватори). Основними концепціями побудови АРМ є децентралізоване
оброблення даних, об'єднання їх в мережу, створення персональних баз даних і баз знань,
інтелектуалізація АРМ.
Таким чином, інформаційні технології це сукупність методів і програмно-технічних
засобів, що об'єднані у технологічний ланцюжок, забезпечують збір, обробку, зберігання,
розподіл та відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів
використання інформаційних ресурсів, а також підвищення їх надійності та оперативності.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ
На сьогодні питанням розвитку сфери телекомунікацій приділяється особлива увага
як з боку державних органів так і приватного сектору. У зв‘язку з цим на перший план
виходять питання здійснення ефективного управління сферою телекомунікацій для
забезпечення сучасних умов та темпів розбудови як окремих складових так і інформаційного
суспільства в цілому.
У сфері телекомунікаційосновним законодавчим актом, який регламентує, в тому
числі і питання державного управління та їх напрями, є Закон України «Про
телекомунікації». Положеннями даного Закону визначено, що ухвалення державної політики
та законодавче забезпечення державного управління і регулювання у сфері телекомунікацій
здійснює Верховна Рада України. А державне управління у сфері телекомунікацій
здійснюють Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади в галузі
зв‘язку. Крім того, положеннями даного Закону визначено повноваження КМУ та
центрального органу виконавчої влади в галузі зв‘язку (далі - ЦОВЗ) [1].
До основних повноважень ЦОВЗ слід віднести наступні:
– розробка пропозицій щодо державної політики у сфері телекомунікацій і реалізація
її у межах своїх повноважень;
– впровадження технічної політики у сфері надання телекомунікаційних послуг,
стандартизації, підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій;
– розробка прогнозів розвитку телекомунікаційних мереж та послуг;
– організація наукового забезпечення функціонування і розвитку сфери
телекомунікацій;
– інформування суб'єктів ринку телекомунікацій про політику та стратегію розвитку
телекомунікаційних мереж загального користування [1].
Крім того, розвиток та вдосконалення телекомунікаційних мереж загального
користування України здійснюється відповідно до Концепції розвитку телекомунікацій
України. Також даним законом визначено головну мету даної Концепції, яка полягає в
гармонійному та динамічному розвитку телекомунікаційних мереж на всій території країни,
насамперед у регіонах з недостатнім рівнем насиченості місцевих мереж загального
користування.
З одного боку, сфера телекомунікацій показує позитивну динаміку розвитку та
доходів.З іншого боку, розвиваються тільки ті сегменти сфери телекомунікацій, які
комерційно вигідні операторам та провайдерам телекомунікацій. Тобто рівномірного
розвитку телекомунікацій по всій території країни не відбувається. Тому залишається значна
частина населення, яка не може їх отримати.
Аналіз статистичних даних вказує на низькі темпи росту доходів операторів
телекомунікацій, що може бути пояснено декількома основними причинами, а саме.
По-перше, активний розвиток мереж припинився і оператори не розвивають свої
мережі в бік малонаселених територій із низькою прибутковістю мереж в зазначених
регіонах.
По-друге, населення досягло піку необхідного об'єму для нього телекомунікаційних
послуг існуючої якості.
По-третє, оператори телекомунікацій з різних причин не в змозі розширити перелік
послуг, що надаються або суттєво підвищити якість надання існуючих телекомунікаційних
послуг.
По-четверте, державна тарифна політика на загальнодоступні послуги направлена на
підвищення тарифів при різкому зниженні тарифів операторів телекомунікацій на інші
телекомунікаційні послуги, що призводить до міграції населення між мережами. Деякі з
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зазначених причин мають своє коріння в недосконалості державного регулювання усунення
яких і повинно стати пріоритетним напрямком удосконалення державної політики у сфері
телекомунікацій
За останні роки не вдалося досягти такого рівня організації виконавчої влади, коли б її
суб‘єкти створили функціонально достатню та структурно несуперечливу систему.
Враховуючи вищевказане пропоную шляхи вдосконалення за напрямами:
- по інституційним змінам (повернення до виділення окремого органу державного
управління (наприклад – Державної служби зв‘язку) підвищить ефективність здійснення
управлінських заходів в сфері телекомунікацій; це дасть можливість здійснювати моніторинг
та управління всього спектру питань і напрямів в сфері телекомунікацій).
- по законодавчій та нормативній базі (необхідно внести певні корективи відносно
розширення інструментарію здійснення державного управління).
- ресурсна база (матеріально-технічна, фінансова, людські ресурси: участь держави та
приватного сектору в забезпеченні необхідною ресурсною базою у вирішенні проблемних
питань в сфері телекомунікацій, а також для можливості розбудови телекомунікаційної
сфери, як складової інформаційно-комунікаційних технологій
- галузева наука(необхідно зберегти існуючі наукові та науково-дослідні установи).
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
СТАРТАП ПРОЕКТУ
Глобальне проникнення IT у всі сфери життя людини сприяє швидкому розвитку
інформаційних технологій. Все частіше відбуваються старти та злети нових стартапів. За
останніми даними Україна посіла 37 місце у світі за кількістю технологічних стартапів [1]. В
умовах сучасної конкуренції особливе значення має уміння керівників стартапів вміло
управляти обмеженими ресурсами проекту.
Стартапи впевнено завойовують свою нішу в світовій економіці, але для молодих
команд ІТ-стартапів характерні проблеми, серед яких: відсутність достатньої кількості
кваліфікованих менеджерів, недостатній рівень керованості ресурсами та відсутність
оперативної аналітичної звітності і накопиченого досвіду за попередніми проектами[2].
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Існуючі сучасні системи управління проектами, такі як Redmine, JIRA та ін. надають
дуже широкий функціонал з управління задачами, часом над проектом в цілому, але не
містять детальні дані про професійний рівень та досвід працівників, не відображає кар‘єрну
позицію та перспективи кожного співробітника у рамках окремої компанії. Відомі системи
управління персоналом (АСУП) не мають взаємодії з системами управління проектами та не
надають можливість переглянути результати роботи окремого робітника. Для компанійстартапів особливо на перших етапах розвитку характерний дефіцит матеріальних та
трудових ресурсів. Отже створення інформаційної технології підтримки прийняття рішень з
управління ресурсами IT-стартапу має допомогти у забезпеченні декількох з цих умов.
1. Підсистема PM (project management) - управління проектом
• Модуль контролю прогресу виконання проекту на кожному етапі реалізації проекту
дозволяє зробити імпорт даних з систем управління проектами та виконати статистичний
аналіз, вивести графіки та діаграми по проекту.
• Модуль виявлення потенційних ризиків робить аналіз даних та генерацію підказок
щодо потенційних проблем на проекті.
2. Підсистема HR (human resourses) - управління трудовими ресурсами.
• Модуль аналізу мотивації забезпечує проведення анкетування та обробку результатів
за допомогою статистичних методів аналізу даних.
• Модуль оцінки професійного рівня персоналу містить реалізовано з використанням
понять домінування за Парето та Слейтеру для вирішення задачі розподілення працівників за
трьома рівнями кваліфікації та генерація особистих рекомендацій на основі аналізу даних
набору СV за певний період роботи.
3. Підсистема статистики
• Модуль атестації співробітника реалізовано на основі методу аналізу оболонки даних
DEA, що для виконання розрахунків особистого сумарного рейтингу враховує наступні дані:
- професійні навички;
- досвід;
- оцінка організації роботи від проект-менеджера;
- оцінка якості роботи від лідера команди;
- якість програмного коду продукту за кількістю помилок;
- дотримання бюджету проекту.
• Модуль аналітики проекту, що виводить результати аналізу ефективного
використання ресурсів проекту.
Таким чином, інформаційна технологія дозволяє якісно слідкувати за процесом
розробки проектів та роботою команди спеціалістів, впливати на результати роботи над
проектом стартапу через щоденне відстеження особистих результатів кожного члена
команди, що надає можливість керівникові вчасно звернути увагу на проблеми у проекті,
своєчасно попереджати про можливі ризики та прийняти оперативне рішення щодо її
вирішення. Збір та аналіз даних про результат та якість роботи, професійне зростання
кожного члену команди допомагає підтримувати його особисту мотивацію та покращує
лояльність до компанії. Використання системи сприяє досягненню гарних результатів
виконання проекту та ефективного використання бюджету проекту шляхом підвищення
ефективності роботи усієї команди стартапу.
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СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СФЕРІ
Освітлюється питання необхідності виникнення менеджменту технологій та його
впливу на розвиток телекомунікаційної сфери, показано, яким чином технологічний
менеджмент спрощує управління технологіями та процесом розвитку інноваційної діяльності
підприємства.
Доведено, що впровадження підходів та методів технологічного менеджменту є
запорукою успіху підприємства. Обгрунтовано доцільність використання технологічного
менеджменту в рамках організації.
Велика частина компаній перебудовує свої системи управління зтрадиційної
виробничої і ринкової на технологічну орієнтацію. Передова технологія є сьогодні ключем
до успіху на будь-якому ринку, а особливо на ринку телекомунікацій, що з нетерпінням
чекає продукцію з новими характеристиками і готовий платити за це високу ціну.
Найважливішим фактором успіху кожної компанії стає стратегічне управління
технологічним розвитком, чи, іншими словами, технологічний менеджмент [1, с. 48].
Технологічний менеджмент розроблений з урахуванням останніх тенденцій та
перспективних напрямів розвитку глобального бізнесу, головною рушійною силою якого є
інноваційні технології. Він спрямований на розвиток компетенцій у сфері технологічного
менеджменту і дає можливість оволодіти:
1) сучасними інструментами управління високотехнологічними підприємствами, у
тому числі освоїти специфіку управління проектами з розробки і впровадження нових
технологій;
2) способами трансферу технологій: процесами отримання та комерціалізації
технологій в умовах сучасних інноваційних підприємств;
3) необхідними знаннями щодо оцінювання вартості об‘єктів інтелектуальної
власності та їх комерційного потенціалу, а також визначення соціально-економічної
ефективності від впровадження нових технологій на підприємстві;
4) методикою проведення технологічного аудиту та оцінювання технологічного
потенціалу підприємства;
5) інноваційними стратегіями розвитку компанії в умовах глобального бізнесу;
6) інструментами маркетингу високих технологій;
7) сучасними інформаційними технологіями в інноваційному менеджменті (SAP,
CALS, BSC, ProjectManagement);
8) навиками професійної презентації інноваційних проектів [2, с. 88].
До питань технологічного менеджменту відносяться управління життєвим циклом
продукту й асортиментом продукції, у тому числі управління процесами заміни застарілих
технологій і устаткування, формування інноваційної культури персоналу, управління якістю
продукції, що випускається, стратегія управління інтелектуальної власності і багато чого
іншого.
Вцілому ефективний менеджмент технологій повинен поєднувати перспективи
створення нової технології і перспективи попиту на неї. Технологія розглядається як
найважливіший засіб створення і підтримки конкурентної переваги, що піднімає її до рівня
стратегічного капіталу, яким потрібно грамотно керувати на всіх поверхах компанії. Будьяка діяльність фірми, включаючи стратегічне планування, маркетинг, збут, виробництво,
кадри, фінансування може розглядатися, як використання технологій, що здатні збільшити
конкурентоздатність фірми.
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У цілому, стратегічний менеджмент технологій не обмежується рамками галузей зі
швидким технологічним розвитком. При широкому погляді на технології і виробництва,
ніяких «низьких» технологій не існує.
Зрозуміло, що такі важливі елементи стратегічного технологічного менеджменту, як
прогнозування розвитку технологій, включення розвитку технологій у бізнес-план фірми
актуальні для стратегії управління підприємством будь-якого масштабу. Відповідні підходи
мають цінність для малої технологічної фірми, великого науково-виробничого підприємства,
наукової установи, інвестиційного заснування, що орієнтується на прямі інвестиції в
економіку [3, с. 38].
Саме стратегічне управління технологічним середовищем, що змінюється, повинне
стати запорукою тривалого успіху виробничих фірм, зв'язаних з наукомісткими продуктами,
і економіки вцілому.
Перетворення потенціалу знань у комерційний успіх – проблема міжнародна, зв'язана
з глобалізацією світової економіки. У цьому зіграв ведучу роль розвиток засобів комунікації,
що дозволили компаніям на новому рівні координувати діяльність своїх вилучених
підрозділів, зв'язувати їх з покупцями і постачальниками. Не менше значення має глобальна
масова культура споживання і розваг, керована засобами комунікації.
Проблема підготовки керівників, що забезпечать технологічно орієнтований
менеджмент компаній в умовах глобалізації світової економіки теж стала проблемою
міжнародної. Пошук нових результатів досліджень і розробок, використання яких може
додати продукції, що випускається, кращі характеристики, прагнення до максимального
скорочення циклу її створення і просування на ринок, викликають необхідність у
міжнародних командах фахівців.
Світ стає одним ринком знань і технологій. Їхня цінність визначається на основі
науково-технічних і кон'юнктурних прогнозів комерціалізації, що повинні проводити фахівці
різних країн по єдиних методиках і на одній мові, щоб мати порівнянні результати і розуміти
один одного. Таке розуміння полегшує залучення додаткових засобів у науку й інновації, а
також включення фахівців з комерціалізації технологій у наступне управління інвестиціями
[4, с.213-214 ].
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ІТ-БІЗНЕСУ
Сьогодні суспільство перебуває на новій стадії розвитку, де головна роль належить
інформаційним технологіям, а також економіці, що будується на них. Зараз не можна уявити
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галузь економіки та й людської діяльності в цілому, в якій би не застосовувалися
комп‘ютерна техніка та, відповідно, інформаційні системи та інформаційні технології.
Інформаційні технології у сучасному бізнесі є невід‘ємним фактором, який впливає на
ефективність економічної сфери, рівень попиту, продуктивності виробництва та актуальності
управлінських рішень. Неможливо відсторонювати той факт, що саме інформаційні
технології в бізнесі привели до зростання продуктивності праці. В економічному світі
інформаційні технології слугують для розповсюдження інформації серед постачальників,
споживачів, дослідників, аналітиків, законодавців, регуляторів тощо. Завдяки цьому
результату технологічного прогресу підприємства змогли модернізувати свою організаційну
структуру, виробничі потужності, в решті решт зробити інформацію безпосередньо
товаром.[3] Бізнес та інформаційні технології – це дві сфери, які доповнюють один одного.
Актуальності цій тематиці додає той факт, що інформаційні технології в бізнесі
останнім часом стали найбільш популярною темою не тільки в колі великих підприємців.
Найбільш економічно активні агенти вітчизняного простору швидко побачили в ІТ-сфері
потенційно прибутковий проект, що призвело до появи ряду організацій, які повністю
живуть в інформаційному просторі.
Інформаційні технології бізнесу позитивно впливають на прибутковість підприємств,
а також підвищують добробут економіки в цілому. Вони присутні у всіх процесах
економічного виробництва і є невід‘ємною складовою практично будь-якої сучасної бізнесдіяльності, метою якої є продукування товарів та послуг для споживачів.
ІТ використовуються як при плануванні, так і при безпосередньому управлінні
підрозділами або ж його співробітниками. Інформаційними процесами досягається відразу
кілька цілей: актуальність рішень, своєчасність дій, широта тактичних рішень, контроль на
всіх етапах виробництва.[2] Роль інформаційних процесів в управлінні підприємством
неоціненна.
Завдяки аналізу інформаційних потоків підприємець отримує можливість аналізувати
зовнішнє середовище, більш ефективно відповідати на його виклики, планувати діяльність
відповідно до його ризиків, тримати руку на пульсі цільових секторів зарубіжного ринку і
багато іншого. Ефективний управлінець сьогодні - це в першу чергу новатор, який розуміє
цінність інформаційних процесів. Для підвищення ефективності управління процесами в
реінжинірингу підприємства також не можна обійтися без інформаційних технологій.
Для управління підприємством важливо не тільки вчасно аналізувати потенційні
ризики зовнішнього середовища, але також забезпечити своєчасність відповідей на такі
ситуації. Якщо підприємство масштабне або ж розкидане по різним територіальним зонам ІТ
- це єдина можливість забезпечити своєчасність управління. Якщо підприємець навіть і
робить правильні кроки до зменшення ризиків для підприємства, якщо вони не будуть
вчасно доставлені до співробітників їх цінність серйозно знижується, а іноді і повністю
нівелюється.
Крім цих факторів, не можна не враховувати впливу інформаційних процесів
безпосередньо на персонал, в тому числі на його найм. Для управління персоналом важлива
навіть така дрібниця, як психологічний портрет співробітника, особливості його поведінки в
соціальних мережах, інтереси та інше. Вплив процесів по інформатизації суспільства не
можна недооцінювати, і ефективний менеджер завжди знає, що навіть подібна дрібниця
може бути дуже продуктивною. Використовувати сферу ІТ для управління підприємством це вже не новаторство, а необхідність.
Для того, щоб зрозуміти наскільки ефективним є бізнес, який спирається на
досягнення інформаційних технологій, достатньо розглянути такий приклад як електронний
бізнес. Інформаційні технології електронного бізнесу – це найбільш інноваційне рішення в
боротьбі за споживача. Сутність електронного бізнесу – це виконання головних бізнеспроцесів компанії за допомогою Інтернет-технологій.
Галузь інформаційних технологій має ґрунтуватися на міцній законодавчій базі, яка, у
свою чергу, створюється на основі чинного національного законодавства.
Такою
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законодавчою базою є Закон «Про електронну комерцію». Цей Закон визначає організаційноправові засади діяльності у сфері електронного бізнесу в Україні, встановлює порядок
вчинення електронних правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних
систем та визначає права і обов‘язки учасників відносин у сфері електронному
бізнесі.[1]Наприклад, законом передбачено, що пропозиція укласти електронний договір з
купівлі-продажу може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного
повідомлення або інших інформаційно-телекомунікаційних системах.
При цьому завдання електронного бізнесу - бути якомога більш адаптивним до
нововведень на ринку. Це необхідно для того, щоб залишатися привабливим для
користувачів, які забезпечують такому підприємству дохід. Користувач хоче, якомога більше
свіжої інформації, постійно вдосконалений сервіс, двосторонній зв'язок з адміністрацією.[4]
Безсумнівно, інформаційні технології - це той сектор, які залишається важливим для
загальнодержавного економічного простору в будь-якому випадку. Причому державна
підтримка на цьому сегменті відбувається за допомогою підготовки фахівців в цій сфері.
Державний університет телекомунікацій готує прогресивних спеціалістів у цій галузі. Ця
сфера потенційно прибуткова та ефективна.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
ПРИБУТКОМ
В економічній літературі трактування прибутку підприємства передбачає визначення
певних передумов його ефективного управління, що засвідчує залежність від рівня
ефективності виробничих процесів, якості забезпечення ресурсного потенціалу, активного
впровадження інноваційних розробок. Розглядаючи окремі види діяльності процес
управління змінюється стосовно здатності підприємства сформувати певний обсяг ресурсу
який дозволить нагромадити прибуток для загального розвитку підприємства.
До концептуальних наукових тверджень варто віднести твердження
І. Бланка [3], сучасні аспекти управління прибутком підприємства розглядаються у
наукових роботах Є. Ткаченко [4], Н. Пігуль [3]. Напрямкам удосконалення обліку
формування, розподілу та використання прибутку присвячені наукові праці В. Бабіча, А.
Поддєрьогіна [1] та ін.
До концептуальних наукових тверджень варто віднести твердження прибутку у
класичному розумінні – це різниця між ціною товару і витратами на виготовлення товару –
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його собівартістю. І.Бланк [3], який вважає, що прибуток – це чистий дохід підприємця на
вкладений капітал. Німецький вчений Генріх Нікліш, творець теорії статичного балансу,
прибуток підприємства розглядав як наслідок використання не тільки власного, але й
залученого позичкового капіталу [5].
На відмінну від вітчизняних наукових тверджень у зарубіжній науковій літературі існує
думка що прибуток, як економічний показник – це різниця між ціною реалізації та
собівартістю продукції(А. А. Мазаракі). Прибуток – це частина доходу, що залишається
підприємству після відшкодування всіх втрат, пов‘язаних з виробництвом, реалізацією
продукції та іншими видами діяльності (І. М. Бойчик). Прибуток – це чистий дохід
підприємця на вкладений капітал (І. Бланк).
Управління прибутком підприємства має базуватися на певному механізмі, який є
складовою частиною системи управління. Перш ніж розглядати механізм управління
прибутком підприємства необхідно розкрити зміст терміну ―механізм‖. Термін ―механізм‖
походить з грецької мови, що в перекладі означає знаряддя, машина. У наукових
економічних працях цей термін набув широкого вжитку з середини 60-х рр. ХХ ст., коли
науковці почали досліджувати питання функціонування ―механізм економічної системи‖. В
економічній літературі зустрічаються різноманітні трактування терміна ―механізм‖. З
урахуванням багатоваріантності визначень даного терміна ―механізм‖ можна трактувати як:
- знаряддя для реалізації певних рішень;
- систему (набір взаємопов‘язаних елементів);
- процес (послідовність певних перетворень).
З економічної точки зору механізм управління включає такі елементи:
- цілі та завдання управління;
- принципи управління;
- методи управління;
- організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення управління;
- ресурси управління (матеріальні, нематеріальні, трудові, фінансові, інвестиційні,
інформаційні), з використання яких реалізується обраний метод управління і забезпечується
досягнення поставленої мети;
- нормативно-правове забезпечення управління;
- програмно-технічне забезпечення управління.
Механізм управління прибутком підприємства складається з елементів, що регулюють
процес розробки і реалізації управлінських рішень, пов‘язаних з його формуванням,
розподілом і використанням. І.Бланк[3] виділяє чотири напрями реалізації механізму
управління:
1. Ринковий напрям реалізації.
2. Інноваційно-інвестиційний.
3. Внутрішньо господарський.
4. Організаційно-управлінський.
На нашу думку базовими складовими механізму управління підприємством повинно
орієнтуватись на підвищення ефективності інвестиційно-інноваційного забезпечення,
пошуку ефективних моделей організації, вибору ринково орієнтованих бізнес стратегій
підприємства.
Вважаємо, що у перспективі варто акцентувати увагу на дослідженнях визначення
критеріїв управління прибутку підприємства, які висвітлюватимуть
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ПЕРЕДОВИЙ ЗАКОРОННИЙ ДОСВІД ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Процеси економічної динаміки країни і тенденції розвитку українських підприємств
завжди були і залишаються у центрі уваги наукової спільноти. Серед науковців, експертів та
практиків триває дискусія навколо концептуальних підходів щодо ідентифікації чинників
розвитку вітчизняних підприємств, ролі управлінських технологій у забезпеченні якісних
покращень в компаніях. В сучасних умовах сильніше виявляється дія економічних законів,
що загострюють необхідність пізнання механізму їх дії.
Загальновідомо, що умовах ринкових відносин та загострення конкурентної боротьби
в лідируючих позиціях залишаються тільки ті підприємства, які здатні до швидких змін в
організації управління, до постійного оновлення виробництва, впровадження інновацій,
постійного поліпшення якості та характеристик продукції та послуг.
Передовий закордонний досвід свідчить, що якість, безперечно, є найбільш вагомою
складовою конкурентоспроможності, але разом з тим, можливості реалізації продукції, крім
якості, визначаються значним числом параметрів і умов, більшість з яких розповсюджується
не тільки на товар, але і на підприємство, фірму і навіть країну.
Порівняно з іншими країнами США підтверджують статус найбільш
конкурентоспроможної
економіки
світу.
Ефективність
національних
ринків,
конкурентоспроможність компаній, вражаюча здатність до технологічних інновацій, що
базується на першокласній системі університетів і дослідних центрів, – усе це сприяє
високому рівню конкурентоспроможності економіки та підприємств США. Однак окремі
слабкі позиції, особливо пов‘язані з макроекономічними дисбалансами, досі становлять
ризики не лише для загального потенціалу конкурентоспроможності країни, а й для всієї
глобальної економіки. Ці небезпечні моменти зовсім недавно проявили себе в ланцюжку
наслідків розвитку кризи ринку іпотечних позик. Для України Сполучені Штати є прикладом
роботи лібералізованої економіки. Щоб не втратити провідні позиції, США спонукає до
розгляду і впровадження наступних механізмів:
- функціонування значної кількості «мозкових центрів» (дослідницьких установ) на
національному рівні або при окремих галузевих асоціаціях;
- підвищення якості вищої освіти, зокрема шляхом запрошення іноземних викладачів
та студентів;
- проведення адекватної імміграційної політики щодо кваліфікованої робочої сили;
захист прав власності, зокрема інтелектуальної;
- підвищення гнучкості ринку праці (наприклад, у США середній робітник за своє
життя змінює місце проживання набагато частіше, ніж в Україні);
- поліпшення функціонування ринку капіталу;
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- лібералізація продуктового ринку;
- застосування системи моніторингу досягнення якісних і кількісних показників.
У США також діє раціональна система державного регулювання, що не дає змоги
створювати великі об‘єднання компаній, які функціонують в Європі чи Японії. Зокрема,
застосовуються податкові стимули (подвійне оподаткування), яке не дозволяють утворювати
групи компаній. Тому типова американська корпорація є автономною і працює на
задоволення власних інтересів. Щодо управління КСП США, то тут створено ряд
спеціалізованих стратегічних програм підвищення КСП, які передбачають переконання
працівників у важливості реалізації програми підвищення КСП продукції корпорації й
особистої участі в цьому кожного працівника; визначення рівня додаткових витрат на
підвищення рівня КСП продукції; розроблення методів і заходів мотивування виробництва
конкурентоздатної продукції тощо.
У Японії щодо конкурентоспроможності підприємств склалася зовсім інша ситуація.
Раніше там діяла система пірамідального контролю над компаніями. Після поразки у Другій
світовій війні були прийняті норми, подібні до тих, що існують у США. Але японці
винайшли новий механізм контролю: контрольний пакет не надається одній компанії у
володіння, а розбивається на декілька і обмінюється з іншими компаніями. Таким чином
сформувалася система перехресного володіння. Вона ускладнює недружнє поглинання і
робить менеджмент більш консервативним та обережним. Але стагнація, яка триває з 1990-х
років, може призвести до змін у цій системі.
Організаційно-економічний
механізм
управління
конкурентоспроможністю
підприємств різних країн має свої конкретні особливості, переваги та недоліки. У багатьох
країнах конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетіння факторів, які
породжені об`єктивним розвитком продуктивних сил і відображенням результатів політики
уряду щодо боротьби за якість, ринки збуту, отримання прибутку тощо.
Використання передового закордонного досвіду дозволить розробити систему
ефективного організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю
підприємств, адекватного вимогам сучасного стратегічного менеджменту.
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ЗАКОРДОННИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК КОМУНКАЦІЙ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Комунікаційний ринок України продовжує демонструвати темпи невпинного росту.
За останні два роки розрив з європейськими країнами у розвитку мобільного зв'язку
скоротився в 10 разів, Інтернету - в 7 разів. Протягом останнього часу комунікації були
однією з найбільш швидко зростаючих галузей української економіки.
Швидко почали розвиватися ринки передачі даних і мобільного зв'язку, в результаті
чого збільшилась їх частина в структурі доходу галузі. На сьогодні забезпечені цифровими
каналами зв'язку усі обласні центри України. Це дало можливість збільшити питому вагу
цифрових каналів зв'язку майже до 50%, в той час як на міжнародних напрямах - до 98%.
Результати порівняльного аналізу по декількох європейських країнах говорять про те,
що українські комунікації мають істотний потенціал довгострокового розвитку. У той час як
багато комунікаційних ринків Європи останнім часом входили в стадію насичення, ринок
України показував значні темпи зростання. Найбільш швидко "наздоганяє" Європу ринок
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мобільного зв'язку, в останні 5 років він розвивався в 2 рази швидше, ніж у середньому по
Європі.
З подальшим зменшенням розриву зростання ринку мобільного зв'язку буде
сповільнюватися. Що стосується рівня фіксованої телефонізації, то Україна не зможе
остаточно перебороти розрив з Європою навіть після приватизації Укртелекому, а в
довгостроковій перспективі - співвідношення між фіксованим і мобільним зв'язком буде
змінюватися на користь останньої. Найбільш відстаючим від європейських показників був і
залишається сектор Інтернету, тому в найближчі 2-3 роки цей ринок очікує стабільний
розвиток.
Фіксований зв'язок продовжує бути найбільш монополізованим сектором комунікацій
- 18,2 млн. абонентів обслуговуються Укртелекомом, а частина ринку приватних операторів
не перевищує 20%. При цьому державні компанії (такі як Укртелеком та Утел) контролюють
найбільшу частину найпривабливішого сегменту ринку - послуги міжнародного і
міжміського зв'язку. Можливо, післяприватизаційне дерегулювання відкриє нові можливості
для приватних операторів і зробить галузь більш привабливою для іноземних
комунікаційних компаній. Якщо ситуація розвиватиметься саме так, то згодом оператори
фіксованого зв'язку функціонуватимуть з "розв'язаними руками" у висококонкурентному
середовищі, і тоді ринок зажадає від них зовсім нових рішень і стратегій. Багато учасників
ринку будуть змушені розглядати такі дії як фундаментальні інвестиції в інфраструктуру, а
саме злиття або поглинання. У результаті необхідність фінансування розвитку галузі
комунікації збільшить потреби компаній-операторів у капіталі і додаткових інвестиціях.
Для ринку мобільного зв'язку останні роки були "зоряним часом", під час якого
клієнтська база національних операторів щорічно збільшувалася більш ніж в 2 рази. При
цьому ринок залишається фактично дуополіїєю, оскільки 2 національних оператора
контролюють більш ніж 90% користувачів. Економічні моделі дуополії корисні для того,
щоб проілюструвати, як припущення окремого продавця щодо відповіді суперника
впливають на рівноважний випуск продукції та надання послуг зв‘язку.
Для порівняння, в більшості європейських країн на ринку працюють як мінімум три
оператори із загальнонаціональним покриттям. Недолік конкуренції в Україні дозволяє
операторам підтримувати ціни на більш високому у порівнянні з розвиненими країнами рівні
і
таким
способомчином
підвищуквати
рентабельність
і
як
наслідок
конкурентоспроможність. Для того, щоб підтримувати темп зростання
ринку
телекомунікаційної галузі, операторам доводиться підключати менш платоспроможних
абонентів. Велика частина приросту клієнтської бази сьогодні відбувається за рахунок
користувачів передоплатних пакетів, для яких характерний низький середньомісячний рівень
споживання послуг. Загальна маса абонентів таким чином постійно "розбавляється"
клієнтами з низькою купівельною спроможністю, в результаті чого падає показник
середнього доходу, отримуваного операторами від одного користувача.
Підводячи підсумок на основі вищесказаного, можна визначити "симптоми" проблем і
саме проблеми, які стоять перед галуззю:
1. Низька доступність послуг зв'язку, зокрема, в результаті недостатньої
телефонізації країни. В Україні на 100 жителів припадає лише 21,8 стаціонарних ліній, тоді
як в Європі середня щільність складає близько 30 апаратів.
2. Високі тарифи на міжміські та міжнародні телефонні розмови, міжнародний
вихідний трафік, наприклад, приблизно в чотири рази нижче, ніж у країнах ЄС. Тільки
більше 25% українців є постійними користувачами Інтернету (середньоєвропейський
показник - майже 55%).
3. Застаріле обладнання на мережах зв'язку не дозволяє підвищити якість
комунікаційних послуг. Зазначалося, що більше половини мідного кабелю в первинній
мережі відпрацювало 30 років, а в деяких місцях - і півстоліття. На сільських лініях моральне
зношування кабелів досягає близько 80%.
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4. Відсутність цілісної державної політики регулювання зв'язку. Це основна і
найважливіша проблема розвитку галузі. Непослідовність у діях держави в цій сфері суттєво
збільшує ризики приватного інвестування і затримує розвиток галузі. Ключові підприємства
- Укртелеком, Укрпошта, Концерн РРТ, які в минулому році забезпечили 75% доходів галузі,
розвиваються недостатньо ефективно. Вони змушені вдосконалюватися
технічно і
технологічно в основному за рахунок власних коштів, оскільки держава не взмозі
забезпечувати достатнє для розвитку фінансування та капіталовкладення.
Крім того, для ефективного та прибуткового функціонування та розвитку
підприємствам зв'язку необхідно вдосконалювати маркетингову діяльність, зокрема
акцентувати увагу на проблемі проведення маркетингових досліджень та розробці
маркетингових стратегій.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ТЕЛЕКОМУНІКАІЙНОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Галузь телекомунікацій відіграє величезну роль у збалансованому розвитку глобальної
та регіональної економіки. Вона поєднує промислову сферу, сферу послуг і споживачів.
Сучасні засоби телекомунікацій стають необхідною умовою для соціальної згуртованості та
культурного розвитку.
Загальновідомим є той факт, що телекомунікації України значно відстають від
телекомунікацій розвинутих країн як за обсягами, так і за рівнем технологій. Ринок
телекомунікацій України можна охарактеризувати як достатньо відкритий та
лібералізований.
Телефонна щільність у розвинутих країнах складає біля 60 телефонних номерів на 100
чоловік, тоді як в Україні - 20, у Польщі - 24,6. Інтернетом у розвинутих країнах
користуються 15-20% населення, в Україні - 1%, а у Польщі - близько 5%. Щодо мобільного
зв'язку, то у розвинутих країнах - близько 30 телефонів на 100 чоловік, в Україні - 0,3, у
Польщі близько 7. По міжнародних та міжміських розмовах спостерігається відставання
України від Польщі у 5 разів.Взагалі, характерною особливістю української
телекомунікаційної галузі є значне відставання за часом по застосуванню нових технологій
між Києвом та іншими регіонами країни.
Відомо що галузь телекомунікацій в Україні поділяється на два крупних сегменти:
електрозв'язок та поштовий зв'язок. Електрозв'язок має два основні напрями: наземний
(фіксований чи дротовий) та радіозв'язок. До першої групи, як правило, включають
телефонний:міський, сільський, міжміський, міжнародний зв'язок. Сюди ж можна віднести
Інтернет (хоча зараз Інтернет переміщується й у радіозв'язок). До другої групи належать
супутниковий, стільниковий, пейджинговий, транкінговий зв'язок.
У сфері телекомунікацій існують такі проблеми:
 низький рівень забезпечення населення, підприємств, установ і організацій
інтерактивними телекомунікаційними послугами;
 нерівномірність забезпечення телекомунікаційними послугами та обмеженість
доступу користувачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг (особливо у
сільській, гірській місцевості і депресивних регіонах);

58

 використання на стаціонарних телекомунікаційних мережах морально застарілого та
фізично зношеного аналогового обладнання, що стримує розвиток телекомунікацій та
негативно впливає на ефективність роботи операторів телекомунікацій;
Слід зазначити також, що ринок телекомунікацій в Україні характеризується високим
рівнем монополізму. "Укртелеком‖, "Утел‖, UМС, "Укрпошта‖ - їх сумарна частка у
структурі даних послуг становить 90 %. Як вважає Інтернет Асоціація України, зараз
практично всі недержавні учасники телекомунікаційного ринку у тій чи іншій мірі
потерпають від монопольного становища ПАТ «Укртелеком». Отже, стан галузі
телекомунікацій України особливо не вражає, але розвиток телекомунікацій має величезну
роль у загальному економічному розвитку країни, то як урядовим, так і неурядовим
організаціям необхідно вживати усіх можливих заходів щодо сприяння такому розвиткові,
аби підвищити конкурентоспроможність України в цій галузі. Пропозицій до розв'язання
проблеми, слід розглядати в ракурсі саме прийнятними щодо умов, що склалися на
українському ринку телекомунікацій:
 Підвищити технологічний рівень галузі.
 Усунути монополію на ринку.
 Створити належне законодавче підгрунтя функціонування галузі.
 Підвищити рівень телефонізації по всій території країни.
 Створити сприятливий інвестиційний клімат для залучення іноземних інвестицій у
галузь.
 Виділяти належні кошти на наукові дослідження всередині галузі.
Проте, щоб галузь телекомунікацій України дійсно вийшла на належний рівень
конкурентоспроможності, необхідно втілювати в життя усі вищезазначені пропозиції у
комплексі Розвиток галузі залежить від політики держави, а також, від діяльності тих
організацій, які забезпечують галузь телекомунікації. Щодо технологічного розвитку галузі,
то, взагалі, можна запропонувати дві альтернативи розвитку. Перша: застосовувати більш
дешеві, але й більш застарілі технології - виграш у кількості, програш в якості. Друга: брати
більш дорогі, але й сучасніші технології. Значно виграємо у якості, але програємо у
кількості. Необхідний розумний компроміс. Тут важливим є мистецтво регулюючого органу,
його бачення і передбачення.
В України у галузі телекомунікацій наявні усі передумови подальшого розвитку, а, з
іншого боку, маємо низку проблем, які значно гальмують цей розвиток і не дозволяють
Україні вийти на належний рівень конкурентноздатності. На основі проведеного
дослідження можна зробити висновок, що, незважаючи на динамічність розвитку галузі
телекомунікацій, Україна у цій галузі на даний момент складно конкурувати не тільки з
економічно розвиненими країнами, а й з країнами, що розвиваються. Це пояснюється станом
економіки нашої держави в цілому, та погіршенням інвестиційного клімату.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МЕРЕЖЕПОДІБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Сучасні підприємства різних галузей функціонують за умов невизначеності та
динамічності соціально-економічного середовища. Становлення «електронно-прозорого»
світового ринку (з миттєвим доступом до інформації про будь-які товари та послуги)
зумовило різке зростання конкуренції між виробниками. Кардинально змінилися роль та
значення клієнта підприємств: «масового споживача» змінив індивідуальний замовник.
Перехід до сучасних методів управління нерозривно пов'язаний із мережоподібними
організаційними структурами та підприємствами. На початку нового сторіччя використання
мережоподібних принципів організації підприємств стає в західних країнах головним
напрямком у менеджменті. Це зумовлюється таким:
безперервною зміною зовнішнього середовища і необхідністю адаптації до цього
виробників;
постійним ускладненням виробничої і комерційної діяльності підприємств;
збільшенням значення чинника часу (необхідність підвищення оперативності дій
потребує використання нових методів управління й організації виробництва);
розширенням простору підприємства (якщо воно хоче вижити, необхідно дуже швидко
збільшити свій ринок до національних, а потім до світових масштабів);
низькою ефективністю загальноприйнятих форм кооперації при розв'язанні складних
проблем господарської діяльності;
прагненням до автономних форм праці;
наявністю міжорганізаційних систем інформації і комунікації.
Під мережоподібним підприємством розуміється організаційний тип, що
характеризується структурою мережі принципово рівних та незалежних партнерів. Оскільки
власні ресурси автономних членів мережі обмежені, то для досягнення загальних цілей вони
використовують політику колективного самообмеження. Головне зусилля мережоподібної
структури спрямоване на збереження відмінностей між окремими партнерами (і тим самим
різноманітність їхніх ресурсів) за одночасного визнання ними колективних цінностей та
прагнення досягти спільних цілей шляхом активного включення в процеси прийняття
рішень. Мережі являють собою достатньо гнучкі структури, що дають змогу підприємствам,
які входять до них, конкурувати між собою, залучати нових партнерів і одночасно
організовувати і координувати діяльність своїх членів. Мережоподібні організації
об'єднують два протилежних принципи — конкуренцію і кооперацію. Вони створюються на
базі договірних відносин із взаємовигідного обміну ресурсами.
Підприємства, що формують мережу, спеціалізуються на ключових для них видах
робіт, тобто тих, які забезпечують їм конкурентні переваги. Інші функції передаються
членам мережі — тим, що можуть виконувати їх найбільш ефективно. За такого ведення
бізнесу перевага у використанні ресурсів досягається за рахунок того, що організація не
містить усіх необхідних для виробництва ресурсів, а задіє активи інших фірм. При цьому
основою успіху розвитку організації є взаємозв'язок, взаємозалежність, створення
можливостей успіху для інших, а також єднання інтелекту, інформації та ідей.
Концепція мережоподібного підприємства виходить за рамки простого перенесення
другорядних робіт з головного підприємства на інші, найчастіше віддалені територіально.
Ідеться про створення гнучкого підприємства із змінною структурою, що може складатися з
автономних модулів і налаштовується на наявне середовище. Такі структури нарощуються
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залежно від обсягу функцій і завдань, що розв'язуються. Отже, мережоподібні системи
відбивають зв'язки між елементами внутрішнього і зовнішнього середовища компаній.
Функціонування в режимі мережі дає бізнесу нові конкурентні переваги. Створення
мереж дає змогу передусім скоротити витрати і підвищити прибутки, забезпечити швидкість
реакції підприємства на зміну кон'юнктури.
Переваги мережоподібних принципів побудови підприємств достатньо значні:
 адаптивність підприємств до умов, що змінюються, швидка реакція на зміну
кон'юнктури;
 концентрація діяльності підприємства на пріоритетних для себе сферах спеціалізації,
на власних унікальних процесах;
 істотне скорочення витрат, забезпечення їх раціональної структури і підвищення
прибутків;
 низький рівень зайнятості, виключення випадків дублювання використання
кваліфікованої робочої сили;
 залучення до спільної діяльності в рамках мережі найкращих партнерів, виключення
використання другосортних виконавців.
Одним із найбільш істотних недоліків мережоподібної структури є слабкість
безпосереднього контролю над усіма процесами. Друга і не менш серйозна проблема
стосується сильної залежності від роботи суміжників. Якщо найнята фірма провалить
замовлені постачання, роботи, послуги, то весь бізнес опиниться під загрозою провалу. Ця
невизначеність посилюється через те, що суміжники не перебувають під одним дахом. Третя
причина — складність роботи з віддаленими працівниками внаслідок найчастіше малої
відданості загальній справі. У співробітників може виникнути стійке відчуття ненадійності
їхніх робочих місць з огляду на вельми ймовірну замшу їхньої діяльності контрактними
угодами зі сторонніми організаціями. Така переорієнтація постійно стимулює інновації у
сфері не лише продуктів та послуг, а й самих процесів виробництва та обслуговування. При
цьому вимоги до якості товарів невпинно зростають, їхній життєвий цикл стає коротшим,
номенклатура ширшою, обсяг випуску за її окремими позиціями меншим.
Таким чином, привабливість мережоподібних структур зумовлюється дуже високими
економічними показниками, які відтворюються двома основними чинниками —
компетентністю й ефективністю організаційної мережі.
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - ДРАЙВЕР ЗРОСТАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Сучасний економічний розвиток характеризується глобалізацією
бізнесу і
інформаційних технологій. Поряд з конкуренцією на світових ринках товарів, робіт, послуг і
капіталів правомірно зазначити і про конкуренцію між країнами, яку можливо виграти тільки
завдяки широкому використанню ІТ-технологій і державній підтримці цих намагань.
Результатами оцінки впливу сучасних інструментів та моделей інформаційного
менеджменту на оновлення концепції логістичного менеджменту є:
1. інформаційні технології обумовлюють перш за все ІТ конкурентні переваги в системах
менеджменту за рахунок автоматизації бізнес - процесів підприємства;
2. сучасна концепція менеджменту повинна враховувати інформатизацію та
автоматизацію систем управління бізнес – процесами створення вартості, внаслідок чого
виникає необхідність системної та інтегрованої автоматизації систем та функцій
менеджменту;
3. Україна має значні конкурентні можливості для участі в глобальному ринку
логістичних послуг, визначальними з яких є: значний потенціал товарообігу та потужний
виробничий та людський потенціал, досвід ефективної співпраці із корпораціями глобальними лідерами, унікальна геопозиція, активний розвиток транспортно – логістичного
бізнесу, лідерство на ринку розробки програмного забезпечення;
4. Основним драйвером зростання ринку логістичних послуг в Україні стала Інтернет –
торгівля;
5. Накопичення якості та кількості ІТ – факторів призвело до можливості вирішувати
складні багато компоненті завдання логістичного менеджменту із обслуговування ланцюга
постачань в умовах глобалізації економіки, світового розподілення праці (аутсорсінга та
оффшорінга виробництва) шляхом утворення «віртуального логістичного центра».
Дослідження впливу сучасних можливостей інформаційних технологій на формування
новітньої концепції логістичного менеджменту та змінення механізмів управління
підприємствами й учасниками у складі вертикально інтегрованих транспортно - логістичних
структур є своєчасним і актуальним.
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ERP СИСТЕМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сучасний економічний розвиток характеризується глобалізацією
бізнесу і
інформаційних технологій. Поряд з конкуренцією на світових ринках товарів, робіт, послуг і
капіталів правомірно зазначити і про конкуренцію між країнами, яку можливо виграти тільки
завдяки широкому використанню ІТ-технологій і державній підтримці цих намагань [5].
Проведене дослідження дало змогу отримати результати оцінки впливу сучасних
автоматизованих систем управління на формування новітньої концепції менеджменту, і
дозволило отримати наступні результати:
1) Використання даних систем вже допомогло багатьом підприємствам удосконалити свої
логістичні бізнес-процеси та операції. Вони можуть слугувати єдиним комплексним
рішенням, яке дозволяє компаніям адаптувати процеси в логістичному ланцюжку до
постійно мінливих умов конкурентного середовища.
2) Сучасні автоматизовані системи допомагають формувати адаптивні логістичні мережі,
надаючи підприємствам засоби для планування та реалізації, які дозволяють управляти
операціями в рамках підприємства, і сучасними технологіями для організації та координації
спільної роботи, які націлені на розширення цих операцій за рамки підприємства. В
результаті їх впровадження підприємства отримують вимірні і суттєві переваги завдяки
скороченню витрат, підвищенню рівня сервісу і продуктивності, що в кінцевому підсумку
призводить до більш високої рентабельності бізнесу компанії.
3) ERP системи можуть брати на себе управління кадрами, матеріальними та
інформаційними потоками, використовуючи дані, які надаються користувачем. Це дозволяє
не тільки спростити роботу керуючих органів фірми, але і доручати дану роботу менш
кваліфікованим співробітникам, Використання подібних програм, так само знижує
ймовірність помилки або збою через людський фактор.
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ВІРТУАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ
ПІДПРИЄМСТВ
Організаційний розвиток підприємницьких структур ґрунтується на концепції
планування, ініціювання та здійснення процесів зміни соціальної системи із залученням
великої кількості учасників. Організаційна структура управління є одним із головних
параметрів підприємства, оскільки характеризує технології управління виробничими
процесами і людьми, процеси прийняття рішень, розв'язання конфліктних ситуацій та
соціалізації. Стратегію створення мереж можна порівняти з методами звуження власної
діяльності, коли підприємство перестає самостійно опікуватися якимись напрямками і
передає їх зовнішнім виконавцям. З розвитком новітніх інформаційних технологій, засобів
телекомунікацій мережоподібні структури можуть поступово трансформуватися в новий вид
— віртуальні структури.
Простір віртуалізації підприємств охоплює три основні категорії явищ:
 віртуальний ринок — ринок товарів і послуг, що існує на основі комунікаційних і
інформаційних можливостей глобальних мереж (Інтернет);
 віртуальну реальність, тобто відображення та імітацію реальних розробок і
виробництва в кібернетичному просторі, що одночасно є й інструментом, і середовищем;
 віртуальні (мережоподібні) організаційні форми.
Віртуальне підприємство являє собою тимчасову або постійну сукупність географічно
віддалених індивідів, груп, організаційних одиниць або ж цілісних організацій,
функціонування виробничого процесу в яких відбувається за участю інформаційних
технологій, включаючи електронні засоби зв'язку.
Ядро моделі віртуального підприємства формується інформаційними технологіями, які
підтримують виробництво, перетворюють його на єдине ціле та відіграють важливу роль у
всіх організаційних аспектах — від управління виробничими процесами до стратегічного або
зовнішнього менеджменту.
Це дає змогу використовувати модель у кожній галузі промисловості, кожному
виробництві, що використовує будь-який виробничий процес, який приводить до отримання
готового продукту як у формі сервісних послуг, так і у формі товарного продукту. За цієї
умови інформаційні технології стають інструментом для формування виробничого процесу.
Віртуальні підприємства орієнтуються не на задоволення потреб якогось
«усередненого» сегмента ринку, а на виконання певних ринкових замовлень і задоволення
визначених запитів конкретних споживачів (замовників). Віртуальне підприємство підвищує
швидкість і якість виконання замовлення, об'єднуючи ресурси різних партнерів у єдину
систему. Адже звичайному («монолітному») підприємству, наприклад, для розробки і
виведення нового товару на ринок потрібно залучити значні ресурси, тимчасом як віртуальне
підприємство шукає нових партнерів, що мають відповідні ринковим потребам ресурси,
знання і здібності, з метою спільної організації і реалізації цієї діяльності. Тобто
вибираються підприємства (організації, окремі колективи, люди), що мають ключову
компетенцію у формі ресурсів і здібностей для досягнення конкурентної переваги на ринку.
Основні характеристики віртуальної форми організації такі:
відкрита розподілена структура;
гнучкість;
пріоритет горизонтальних зв'язків;
автономність і вузька спеціалізація членів мережі;
високий статус інформаційних і кадрових засобів інтеграції.
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Ключовою перевагою віртуальних форм є можливість вибирати і використовувати
найкращі ресурси, знання і здібності з найменшими витратами часу. З цієї переваги, а також
мережоподібного характеру віртуальної організації випливають основні конкурентні
переваги віртуальних підприємств:
швидкість виконання ринкового замовлення;
можливість зниження сукупних витрат;
можливість повнішого задоволення потреб замовника;
можливість гнучкої адаптації до змін навколишнього середовища;
можливість знизити бар'єри виходу на нові ринки.
Поряд із переліченими щойно перевагами віртуальні підприємства мають і деякі слабкі
місця:
надмірна економічна залежність від партнерів, що пов'язано з вузькою спеціалізацією
членів мережі;
практична відсутність соціальної і матеріальної підтримки своїх партнерів внаслідок
відмови від класичних довгострокових договірних форм і звичайних трудових відносин;
небезпека надмірного ускладнення, що випливає, зокрема, з різнорідності членів
підприємства, неясності стосовно членства в ній, відкритості мереж, динаміки
самоорганізації, невизначеності в плануванні для членів віртуального підприємства.
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ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
Термін ідентичність застосовується в багатьох науках, в тому числі і в соціології, і позначає
усвідомлення індивідом себе, визначаючи ким він є. Як стверджують соціологи Дж. Мід,
Ч. Кулі, Е. Гофман та інші, індивід не здатний цього зробити перебуваючи один і не маючи
соціальної взаємодії з іншими людьми. Вся історія суспільства проходила через розвиток
форм і зв‘язків взаємодії їх елементів, ускладнюючи порядок і кількість взаємодій на різних
етапах розвитку суспільства. Починаючи з індустріальної епохи і сьогодні, в еру
постіндустріального суспільства, кількість соціальних взаємодій поступово зросла. Сьогодні
для соціальної взаємодії географічна відстань, завдячуючи розкитку засобів телекомунікації,
більше не є перешкодою. І це не впливає на на нашу ідентичність.
У той же час не слід забувати, що не тільки індивід володіє ідентичністю, а цілі суспільства
мають свою ідентичність. Такий вектор поглядів розглядав представник структурного
функціоналізму американський соціолог Р. Мертон, учень Т. Парсонса, в своїй праці
«Референтна группа і соціальна структура» виділяє ідею значимості референтних групп в
формуванні ідентичності. В ролі референтних груп можуть виступати найрізноманітніші
групи: малі, великі, реальні, ідеальні [1]. У своєму дослідженні Р. Мертон зробив важливий
висновок: у кожного індивіда є декілька своїх референтних груп, на яких він проектує себе,
порівнюючи себе з референтними групами за різними параметрам.
Він сформував механізм впливу внутріннього потенціалу референтних груп на процес
самоідентифікації, яка полягає в тому, що в чим більшій мірі індивіди будуть ідентифікувати
сабе з певною группою, засвоюючи ті норми і приймаючи комфортно цінності що в властиві
авторитарній страті данної группи. Зі своєї сторони група тим більше приймає й визнає
індивіда, чим більше індивід відчуває себе комфортно в цій групі, в той же час, семе
визнання індивіда групою може посилювати це відчуття комфортності.
Символічний інтеракціонізм, на відміну від структурного функціоналізма розглядає
взаємодію індивідів і соціальних групп на рівні міжособистісної взаємодії, в якій обома
сторонами, під час інтеракції (взаємодії) відбувається процесс інтерпретації символів, в
першу чергу паттернів поведінки, та відповідно до зчитуючих значень, корекція чи
підтримка поведінки для подольшої взаємодії.
Так, Дж. Мід вважав, що ідентичності немає у новонародженного, тобто, вона виникає як
результат соціального досвіду взаємодії з іншими людьми. Також важливим зауваженням
Дж. Міда є те, що соціальна взаємодія не є процесом одностороннього пристосування, а
взаємодія двох, відносно автономних систем – особистості та суспільтства, а самість
(ідентичність) – це результат властивостей, що виникли в ході такої взаємодії [2].На думку
вченого ідентичність виражається через здатність сприймати свою поведінку і життя в якості
єдиного цілого. Він відрізняє два типи ідентичності: усвідомлювана і неусвідомлювана.
Усвідомлювана полягає в тому, що людина сама визначає свою поведінку, вона не
автономна, але вільна думати про цілі і тактику своєї поведінки [3]. Неусвідомленна полягає
в тому, що людана не рефлексуючи приймає норми поведінки, ритуали, звички
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групи.Парадокс в тому, що індивід може усвідомлювати свою поведінку лише тоді, коли
дивиться на себе з позиції іншого.
Джордж Мід вважав, що свідомою істотою людину робить мова, що дає можливість
побачити свою індивідуальність, причому ключовим елементом цього процесу є символ,
який є чимось більшим, так як означає щось ще. Люди, на відміну від тварин живуть в
наповненному символами світі, це відноситься й до нашого сприйняття себе (тварини не
мають відчуття власного я, подібно до людського). Як стверджують послідовники
символічного інтеракціонізму, практично всі взаємодії між людьми припускають обмін
символами. Взаємодіючи з іншими, ми постійно шукаємо ключі до розуміння того, який тип
поведінки відповідає даному контексту і як слід інтерпретувати наміри інших. Символічний
інтеракціонізм звертає нашу увагу на деталі міжособистісної взаємодії і на те, яким чином ці
деталі повідомляють сенс сказаного або зробленого іншими.
Представники символічного інтеракціонізму важливого значення надавали трьом формам
прояву ідентичності – мові, грі, колективній грі. Всі ці форми інтерсуб‘єктивної активності,
тобто певної сукупності людей, що володіють спільністю установок і поглядів,
представленні в професійній діяльності: професійна мова є інструментом самовираження
себе через інших [4]. Гра пов‘язана з виконанням одразу декількох різних ролей, підтримкою
нормативної солідарності в студентських колективах.
Ервінг Гоффман послідовник символічних інтеракціоністів, американський соціолог
запропонував класифікувати проявлення ідентичності навколо таких критеріїв: типізація
особистості на основі соціальної групи, особистісна своєроідність індивіда пов‘язана з
унікальною комбінацією фактів його життя, своєрідне відчуття індивідом своєї власної
ситуаціїї та її безперервність. Дослідник запропонував «драматургіний підхід» до
ідентифікації. Суть його полягає в зверненні уваги на дії акторів в нестабільних ситуаціях. У
таких соціальних умовах, на думку Е. Гоффмана, проявляються і функціонують два види
ідентичності: істинна – усвідомлення своєї поведінки на основі очевидних атрибутів
найближчого оточення; віртуальна – типізація поведінки, яке можна припустити в нових
умовах.
Підсумовуючи зазначимо, що ідентичності має соціальний характер, його вплив на індивіда,
соціальні группи та цілі суспільства неможливо недооцінювати, бо без соціальної взаємодії
не існує суспільства а це основа формування іденстичності, Не важливо дивлячись на
соціальне явище ідентичності на макрорівні чи мікрорівні ми бачимо певні закономірності
що виникають, розмежування своїх-чужих, чи себе-інших.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДИАЛЕКТИКА КОММУНИКАТИВНЫХ
СВОБОД
Мир меняется, мир развивается. День за днем стираются узы, которые связывали
индустриальное общество. Там где раньше были тысячи стандартизированных
коммуникаций, сейчас десятки тысяч кратковременных коммуникативных единиц,
постоянно сталкивающихся и увеличивающихся в числе. Подобное, радикальное изменение
социальной структуры, является следствием компьютерной революции, произошедшей в ХХ
в. и развивающейся в наши дни. Компьютеризация изменяет многие сферы производства,
экономики, информационного обеспечения, здравоохранения, досуга и т.д.
Сегодня очевидно, что благодаря постоянно и неизбежно развивающимся
техническим средствам, информационным технологиям, коммуникация давно не требует
общего пространства, поскольку появляется возможность говорить с теми, кто находится на
огромном расстоянии от нас. Более того, эти средства позволяют общаться за пределами
общего времени, что демонстрирует, например, элементарный автоответчик. Эти ситуации
квазиобщения заменяют ситуации реального общения, в роли первичных элементов
социального опыта, разрушая «первичную ситуацию» непосредственного общения,
оказывая, тем самым, влияние на развитие социальных связей. Такие, глобальные сети,
имеют возможность селективно подключать и отключать индивидов, группы, организации и
даже целые страны, с учетом их значимости для выполнения целей сети в непрерывном
потоке стратегических решений.
В новом технологическом и информационном обществе виртуальным становится
почти все: организации, деньги, коммуникации, чувства. Все эти социальные практики
находят свои отображения в электронных импульсах, открывая социологии новые горизонты
для исследований, прикладной аспект которых, возможно использовать для решения
множественных социальных вопросов.
Отсюда следует, что подобная метаморфоза социальной структуры, приводит к
появлению виртуальных организаций представляющих собой сообщество функциональных
партнеров, занимающихся проектированием, производством и реализацией продуктов и
услуг с использованием современных информационных технологий и систем контактов, как
с внешними организациями, так и на корпоративном уровне. Именно такие структуры,
гарантируя равновесие и стабильность организационных систем, оставляют значительно
больший простор и поощряют развитие, качественные изменения в системах. Как отмечают
специалисты, это позволяет снизить информационные и организационные издержки,
увеличивает возможности взаимодействия с рыночной средой. Но здесь надо иметь в виду,
что в сетевые формы организации должны поддерживаться мощной системой социального
контроля, эффективность которого, возможно обеспечить с помощью социологического
изучения сетевых контактов.
М. Кастельс предлагает следующую идею регулирования сетевых контактов:
«...существует новая пространственная форма, характерная для социальных практик,
которые доминируют в сетевом обществе и формируют его: пространство потоков.
Пространство потоков есть материальная организация социальных практик в разделенном
времени, работающих через потоки» [2, с.45]. Под потоками Кастельс понимает
целенаправленные, повторяющиеся, программируемые последовательности обменов и
взаимодействий между физически разъединенными позициями, которые занимают
социальные акторы в экономических, политических и символических структурах общества.
Доминирующие социальные практики встроены в доминирующие социальные структуры.
Под доминирующими социальными структурами понимается такое устройство организаций
68

и институтов, при котором внутренняя логика этих структур играет стратегическую роль в
формировании социальных практик и общественного сознания в обществе в целом.
Для поддержки внутриструктурных процессов и функций в сетевых формах
организации, социология рассматривает три уровня организационных микросетей, данные
которых в дальнейшем используются экономическим и управленческим сектором:
1. Первый уровень — материальная опора пространства сетевых коммуникаций (сбор
количественных сетевых данных о реализации продуктов и услуг сетевых организаций).
2. Второй уровень складывается из узлов и коммуникационных центров (анализ
межгрупповых коммуникаций).
3. Третий уровень — пространственная организация доминирующих менеджерских
элит, осуществляющих управленческие функции, вокруг которых строится организованное
пространство (анализ эффективности управленческих решений).
Это подводит нас к необходимости привнесения в сетевую парадигму теории
фреймов, разработанной М. Минским и применявшейся в первую очередь в психологии.
Суть теории сводится к тому, что человек, попадая в новую ситуацию, вызывает в своей
памяти относительно устойчивую структуру — фрейм.
Фрейм (дословно с англ. — рамка) — это единица представления знаний,
запомненная в прошлом, детали которой могут быть изменены согласно изменившейся
ситуации. Каждый фрейм может быть дополнен различной информацией, которая может
касаться способов применения данного фрейма, последствий этого применения, действий,
которые необходимо выполнить, если не оправдается прогноз.
Ирвинг Гофман первым применил теорию фреймов к социологии. Гофман понимал
под фреймами «определения ситуации, основанные на управляющих событиями принципах
организации и вовлеченности» [1, с.32]. Отличаясь относительной устойчивостью, фреймы
не являются жестко предзаданными структурами. Можно говорить о том, что в пространстве
взаимодействия индивида и общества происходит непрерывный процесс образования
трансформации фреймов. Получается, что совокупность фреймов становится своего рода
матрицей восприятия. В сетевом обществе это имеет особое значение. Для адекватной
дешифровки транслируемых информационных сигналов и формирования «правильного»
понимания ситуации и происходящих процессов в сетевом обществе используется так
называемый «сетевой код». Это та матрица, через которую участниками оцениваются
происходящие события. Сетевой код заранее предвосхищает требуемую реакцию сторон.
Усвоив заданный сетевой код, участник сетевой операции «правильно» понимает, как ему
оценить ту или иную информацию, как после этого себя повести, какое решение принять. Но
эта «правильность» заложена заранее.
Сетевой код по сути своей и есть не что иное, как фреймы восприятия. Зная и,
возможно, даже задавая те или иные фреймы, можно контролировать процессы восприятия и
дешифровки информации, спускаемой по сети. Понимание этих процессов позволит
эффективно управлять сетью, так как сеть, являясь аутопойетической системой,
саморганизуется и увеличивается по фрактальному принципу на основе полученной и
дешифрованной в соответствии с сетевым кодом информации.
Отсюда вытекает очень важный вывод: достижение эффективности работы
виртуальных организаций, основанных на сетевой коммуникации, где реализация интересов
осуществляется через глобальное множество взаимодействий в функциональных макросетях,
возможно. Социологический анализ сетевых взаимодействий, снижает фактор риска
искажения информации в виртуальных организациях. Информация, собранная сетевым
социологическим отделом, предоставляя качественные данные менеджеру сетевых структур,
влияет настратегическое, структурное, организационное и технологическое планирование
работы организации.
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СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Сьогодні є актуальною темою досліджень тенденції аспектів розвитку сфери
телекомунікацій в Україні, які виражені показниками телефонної щільності абонентів
мобільного та фіксованого зв‘язку, закономірності розвитку сфери телекомунікацій, а також
показників розвитку економіки країни з урахуванням сучасних інноваційних перетворень, їх
вплив на оточення.
На сьогодні саме сфера комунікацій входить до одних з найбільш суттєвих секторів
світової економіки, яка завдяки своєму розвитку формує передумови суспільства на
майбутнє.
Широкий спектр сучасний телекомунікаційних та інфокомунікаційних послуг, якісні
характеристики яких відповідають високим потребам споживачів. При цьому розвиток сфери
телекомунікацій суттєво впливає як на соціальний, так і на економічний розвиток багатьох
країн. Тому це питання є настільки актуальним.
Особливу увагу присвячено цій темі в працях А. Джипа та Л.Є. Варакіна. У цих
роботах зазначені основні принципи і закономірності розвитку телекомунікаційного зв'язку у
взаємозв'язку з розвитком світової і національних економічних систем. Зробивши аналіз
наукових праць, які присвячені питанням розвитку сфери телекомунікацій, можна зробити
висновки, що в роботах А. Джипа сформульовано основні закономірності пропорційновипереджального розвитку галузі зв'язку, які стосуються та охоплюють галузі економіки
країни або ж регіону, тобто залежність телефонної щільності (ТЩ – кількість стаціонарних
телефонних апаратів на 100 жителів) від валового внутрішнього продукту (ВВП), що
припадає на душу населення. Відповідно до цієї закономірності, щоб забезпечити стабільне
економічне зростання національної економіки потрібно забезпечити випереджальне
зростання сфери телекомунікацій над зростанням ВВП [1].
Проаналізувавши праці Л.Є. Варакіна можна зробити висновки, що був
сформульований інформаційно-економічний закон в якому йдеться,що обсяг виробничої
інформації, створеної в країні за рік у процесі виробництва товарів і послуг, пропорційний
ВВП країни, досягнутому за рік Відповідно до цього закону, пропускна спроможність мереж
зв'язку в N-Му році повинна визначатися рівнем ВВП у наступному (N+1)-му році, тому що в
іншому разі буде спостерігатися уповільнене зростання ВВП. Таким чином, тільки
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пропорційно випереджальний розвиток сфери телекомунікацій сприяє зростанню економіки
країни [2].
Якщо слідувати відповідно до інформаційно-економічного закону,то пропускна
спроможність телекомунікаційних мереж пропорційна ВВП. Так як валовий продукт
створюється саме виробниками різних товарів і послуг, то він залежить від їх продуктивності
праці. Між продуктивністю праці і ВВП існує прямо пропорційна залежність. Кореляція між
розвитком телекомунікацій і економікою, відображена в діаграмі Джипу, характеризує
взаємозв'язок телефонної щільності і душового валового внутрішнього продукту (ДВВП –
сукупна вартість вироблених усередині країни товарів і послуг за рік у перерахуванні на одного жителя). Тобто чим ближче взаємозв‘язок між ДВВП і ТЩ до прямолінійної залежності,
тим більше збалансованим є взаємозв‘язок між телекомунікаційною інфраструктурою та
економікою країни.
Але дослідження, що проводяться в цьому напрямку в останні роки, дозволили
встановити, що на сьогодні, ураховуючи сучасні тенденції розвитку світової економіки,
залежність відносної величини розвитку телекомунікацій і економіки на різних етапах
розвитку економіки різна. До певного рівня ВВП на душу населення залежність пряма, тобто
чим вище рівень ВВП на душу населення, тим вище частка телекомунікацій у ВВП. Потім
залежність стає зворотною: за умови досягнення певного рівня розвитку частка
телекомунікацій у ВВП починає знижуватися, що свідчить про існування граничного набору
телекомунікаційних послуг, необхідного споживачеві, вартість якого не перевищує певного
обсягу [3].
Для визначення взаємозв‘язку та взаємовпливу розвитку сфери телекомунікацій та
економіки України проведемо дослідження динаміки й тенденцій розвитку телекомунікацій
та ВВП країни.
Після проведення підрахунків,можна зробити аналіз, що ВВП і доходи від надання
телекомунікаційних послуг кожного року збільшуються, але потрібно зазначити, що їх
зростання до попереднього року зменшується. Частка телекомунікаційних послуг у ВВП
також щорічно зменшується. Це дає змогу зробити висновок, що про певну насиченість
телекомунікаційними послугами.
Застосовуючи як наукове підґрунтя теорію пропорційно-випереджального зростання
телекомунікацій над зростанням ВВП, у статті наведено залежність телефонної щільності від
душового валового внутрішнього продукту в Україні.
Після проведення підрахунків можна стверджувати, що на сьогодні відсутній
збалансований взаємозв'язок між телекомунікаційною інфраструктурою та економікою
країни. Хочемо підкреслити, що розвиток телекомунікацій в Україні охарактеризується тим,
що зростає залежність рівно прискорення, що означає випереджально-прискорене зростання
ТЩ над рівнем ДВВП. Окрім того, проаналізувавши праці Джипа і Л.Є. Варакіна, можна
сформувати певну залежності ТЩ від ДВВП, що вони розробили своїх працях на підставі
використання існуючих закономірностей, не враховує сучасні технологічні інновації, які в
останні роки суттєво впливають на розвиток сфери телекомунікацій, а саме розвиток
мобільного зв‘язку.
Слід звернути увагу і на те, що є така закономірність, яка охарактеризує
випереджальний прискорений розвиток сучасних телекомунікацій порівняно з показниками
ДВВП. Отже, можемо зазначити, що пропорційно-випереджальний закон розвитку
телекомунікацій трансформується у випереджально-прискорений.
Отож, після проведення досліду та підрахунків можемо зробити висновки, що саме
досить швидкий розвиток сучасних телекомунікацій має суттєвий вплив на соціальноекономічний розвиток багатьох країн, і України в тому числі. Під час досліду було доведено
залежність розвитку телекомунікаційного зв'язку та розвитку світової і національних
економічних систем, а також сформульовано певну закономірність, яка доводить
пропорційно-випереджальне зростання галузі зв'язку стосовно економіки країни. Але ця
закономірність не враховує сучасні технологічні інновації, а саме розвиток нового виду
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телекомунікацій – мобільного зв‘язку, який є дуже популярний на сьогодні. Під час даного
дослідження було встановити рівноприскорену залежність росту ТЩ стаціонарних і мобільних телефонів, що збільшується, над рівнем ДВВП, на підставі чого доведено, що пропорційно-випереджальна закономірність розвитку телекомунікацій трансформується у
випереджально-прискорену. Ця закономірність визначається тим,що наявні критичні точки,
які є досить насиченими, після перетину яких відбувається подальший випереджальноприскорений розвитку телекомунікацій на підставі ведення та застосування нової генерації
інноваційного інфокомунікаційних технологій.
Якщо говорити про перспективи та вдосконалення в даному напрямку, то зазначаємо,
що є розробка. Перспективами науково-прикладних засад під час яких формування
просторово-часових моделей інноваційного розвитку відбуваються завдяки телекомунікацій
на підставі визначених закономірностей.
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МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Конкурентоспроможність підприємств на ринку телекомунікацій України в
сучасних умовах пов‘язана з підвищенням значення людського фактору, активізацією
соціальної та кадрової політики. Досягненню високих показників ефективності трудових
ресурсів сприяє застосування раціональних методів управління персоналом, серед яких
важливе місце надається розробці системи мотивації персоналу.
В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема
мотивації набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед
суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної
спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування
таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності
її роботи. Роль, яку відіграє персонал в організації, дуже влучно показав Г. Форд словами:
«Заберіть у мене заводи – і через рік я побудую нові, заберіть у мене мою команду – і через
рік мої заводи заростуть травою» [4, с.37].
На сьогодні термін мотивація трактується по-різному. У одному випадку – як
сукупність чинників, що підтримують і направляють, тобто що визначають поведінку; в
іншому випадку – як сукупність мотивів; в третьому – як спонукання, що викликає
активність організму і що визначає її направленість. Крім того, мотивація розглядається як
процес психічної регуляції конкретної діяльності, як процес дії мотиву і як механізм, що
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визначає виникнення, напрямок і способи здійснення конкретних форм діяльності, як
сукупна система процесів, що відповідають за спонукання і діяльність. Мотивація є
пояснюючим конструктом, який використовується для пояснення психологічних причин
поведінки людей.
З точки зору економіки як науки, і перш за все психології, проблема мотивації
індивіда є однією з ключових, вона визначає добробут особистості. Мотивація виступає тим
чинником, який спонукає особистість до дій, що дають змогу отримати блага, що необхідні
для задоволення життєвих потреб. Менеджмент підприємства прагне, щоб персонал
працював з максимальною віддачою, але для цього потрібно створити умови, за яких у
людини були б можливості задовольняти потреби за рахунок отриманої винагороди за
працю, лише тоді ефективна праця буде для індивіда нагальною необхідністю. За цих умов
індивід буде формувати власні цілі і цілеспрямовано діяти. Як висловився свого часу Макс
Вебер, цілеспрямовано діє той індивід, поведінка якого орієнтована на мету [1]. Даний вислів
наводить на думку, що поведінка людини в тій чи іншій ситуації орієнтована на досягнення
певної мети, яка виступає основою мотивації.
Мотивація виникає із незадоволених потреб і дій, що дають їй поштових, якщо
вони успішні і задовольняють ці потреби. Деякі потреби, такі як їжа, задовольняються
лише на деякий час. Інші потреби, такі як потреба в дружбі, можуть задовольнятися на
тривалий час, але можуть залишитися незадоволеними інші потреби. Тому завжди важливо
з‘ясовувати, які специфічні потреби дають поштовх виникненню мотивації у даної
людини, у даний час. «Чим багатші й різноманітніші потреби особистості, тим більше у неї
спонук до діяльності, тим різноманітніша її діяльність» [2, с.125].
Потреби працівників різні, але усі вони можуть бути розділені на матеріальні і
нематеріальні.
Критерієм матеріальних стимулів є їхня включеніть у систему товарно-грошових
відносин. Матеріальні стимули можуть бути грошові і не грошові. До грошових відносяться заробітна плата, різного роду бонуси (премії), доплати, надбавки. «Розмір заробітної плати
може розглядатися як відбиття ступеня поваги й певної посади, що займає працівник»
[3, с.63].
Крім заробітної плати до матеріальних мотиваторів відносять так звані додаткові
пільги - відпустка, оплата по непрацездатності, пенсійне й соціальне забезпечення, медичне
обслуговування, додаткові вихідні дні, ощадні фонди, страхування життя працівників і
членів їхніх родин, членство в клубах, заміські поїздки й пікніки, кредити, підвищення
кваліфікації, субсидії на харчування, знижки на покупку товарів фірми, безкоштовні
консультації, забезпечення транспортом і оплата транспортних витрат. При мотивації за
допомогою додаткових стимулів враховують запити різних груп працівників – від молоді до
людей похилого віку.
Нематеріальні стимули більш різноманітні. Серед них можна відзначити – соціальні,
моральні, творчі, соціально-психологічні.
Соціальні стимули пов'язані з потребами працівників у самоствердженні, а також з
їхнім прагненням займати певне суспільне становище.
Моральні стимули до праці пов'язані з потребами людини в повазі з боку колективу, у
визнанні його як працівника, як особистості, яку схвалюють оточуючі.
Творчі стимули виходять із потреб працівника в самореалізації, самовдосконаленні і
самовираженні.
Соціально-психологічні стимули виходять із тієї особливої ролі, що грає спілкування
в житті людини. Трудова діяльність у суспільному виробництві, з одного боку, дає
можливість спілкування, а з іншого боку – самореалізується тільки через спілкування.
Причетність до справ трудового колективу, приналежність до нього сприяють задоволенню
потреб людини в стабільності й усталеності свого існування. Для деяких соціальних груп
(самотні люди, пенсіонери) спілкування стає ледве не головним стимулом участі в праці.
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Така характеристика стимулів праці в залежності від тих особистих потреб
працівників, на задоволення яких вони спрямовані і задоволення котрих можливо у сфері
праці.
Відповідно до зазначених вище видів стимулів - виділяють наступні форми
стимулювання праці:
1. Оплата по тарифних ставках і окладах (у відповідності зі складністю і
відповідальністю праці).
2. Доплати й компенсації (враховують ті виробничі і соціальні характеристики праці,
шо не залежать від працівників).
3. Надбавки й премії, додаткові виплати. Вони вводяться для стимулювання
сумлінного відношення до праці, підвищення якості продукції й ефективності виробництва і
відбивають результати власних досягнень працівника. Доплати і надбавки частіше усього
характеризують особливі умови роботи окремого працівника. Премії ж розраховані звичайно
на те, щоб стимулювати досягнення на виробництві якогось видатного результату.
Усі види доплат, надбавок і виплат можна розділити на дві групи: стимулюючі і
компенсаційні. До стимулюючих відносяться виплати, спрямовані на посилення матеріальної
зацікавленості працівників у поліпшенні виробничих результатів: премії, надбавки,
винагорода за загальні результати роботи підприємства за рік, за вислугу років; інші виплати
стимулюючого характеру за індивідуальні досягнення працівників.
В даний час усі види компенсаційних доплат і надбавок можна розділити дві великі
групи. У першу групу входять доплати: за роботу у вихідні і святкові дні, у понаднормовий
час, за відхилення від нормальних умов виконання роботи, що сталися не з вини працівника.
До другої групи відносяться надбавки за додаткову роботу, не пов'язану
безпосередньо з основними функціями працівника, за роботу з несприятливими умовами
праці, за особливий характер виконуваної роботи.
Премії (бонуси) можуть бути двох основних видів: за якісне і своєчасне виконання
роботи та за особистий творчий внесок працівника (авторські винагороди за ріст
ефективності, винагороди за активну участь в освоєнні нових технологічних і організаційних
нововведень).
4. Соціальні виплати включають повну або часткову оплату витрат по таких статтях:
транспорт; медична допомога; відпустка і вихідні дні; харчування під час роботи;
підвищення кваліфікації; страхування працівників та членів їхніх родин; знижки на покупку
товарів фірми; кредитування; членство в клубах; в профспілкових організаціях; оплата
непрацездатності; надбавки до пенсій та інші витрати.
5. Девіденди по акціях організації (участь у прибутках). Доходи від участі в прибутках
слугують як матеріальним стимулом для працівників (додаткові кошти), так і моральним участь у керуванні.
Отже, матеріальні і нематеріальні стимули взаємно доповнюють і збагачують один
одного. Їх виважене поєднання дає можливість ефективно керувати організацією, домагатися
переваг над конкурентами, залучати в організацію нових співробітників, мінімізувати
«плинність кадрів» організації, контролювати витрати на персонал і забезпечувати рівень
прибутків працівників на рівні вимог законодавства.
Соціологічні дослідження в колективах підприємств показали, що серед мотивів
діяльності матеріальне заохочення складає значну питому вагу (73,8%). Найбільш вагомими
мотивами є пільгове харчування на підприємстві – 82%, премії – 58%, можливість отримання
кредиту на придбання житла – 55%.
Із показників нематеріальної мотивації пріоритетними для персоналу є медичне
страхування – 83 %, можливість кар'єрного зростання – 55%, можливість оздоровлення за
рахунок підприємства – 42%. Менша потреба виявлена в таких показниках, як участь в
управлінні короткочасного відпочинку в робочий час – 11%.
Формування мотиваційного механізму в підприємстві має здійснюватись на основі
системного підходу для забезпечення підвищення мотиваційного впливу на суб‘єктів
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діяльності і передбачає виділення таких структурних елементів: єдина цільова спрямованість
розвитку підприємства, системи управління та системи мотивації; задачі та функції системи
управління мотивацією; ресурсне й інформаційне забезпечення, суб‘єкти та об‘єкти
мотиваційної системи, методологія системи мотивації. Даний підхід до формування
мотиваційного механізму сприятиме прийняттю вірних управлінських рішень щодо
мотивації працівників та дозволить підвищити результати діяльності підприємств.
Таким чином, необхідність розробки дієвої системи мотивації персоналу в
телекомунікаційній галузі є актуальною проблемою, вирішення якої буде сприяти
підвищенню якісних результатів роботи і забезпеченню конкурентних переваг підприємства
на ринку продукції та послуг.
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АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНИ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУПРОВОДІ УПРАВЛІННЯ
У сучасному світі перевагу здобувають держави, які швидко реагують на зміни у
зовнішньому середовищі, адаптуються до нових умов, приймають виважені рішення
відносно реалізації національних інтересів на міжнародній арені, аналізуючи при цьому свої
ресурсні можливості та цілі.
Формування стратегії політики держави вимагає врахування багатьох структурних
елементів сучасної політичної системи. Виклики, які постають перед державою на
міжнародній арені зумовлюють розробку експертних оцінок здатних вирішити конфліктну
ситуацію або запропонувати оптимальний варіант для її врегулювання. Кожна держава
намагається привнести інтелектуальну складову до розробки власної зовнішньої політики,
залучаючи новітні розробки в інформаційній сфері та використовуючи напрацювання
експертів з актуальних проблем політики держави. Вагомою складовою елементом у
розробці державної політики виступають «мозкові центри», що пропонують свої шляхи та
способи вирішення проблем міжнародного характеру та розробку стратегічних програм.
Метою даної статті є вивчення сучасних аналітичних центрів, інформаційно аналітичних агентств, інформаційних служб, інститутів як суб‘єктів суспільно - політичного
життя, розкриття сутності та значення цих аналітичних структур, аналіз їх функцій та
інформаційних продуктів діяльності, розробка класифікації інформаційно - аналітичних
структур в Україні.
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Аналітичні центри — це організації, що займаються дослідженням та аналізом
публічної політики, готують рекомендації з питань внутрішньої та зовнішньої політики,
надаючи політикуму і суспільству можливість приймати обґрунтовані рішення з політичних
питань.
Аналітичні центри відіграють суспільну роль незалежних джерел інформації, що
перекладають прикладні та теоретичні дослідження на зрозумілу, надійну и доступну для
політичного керівництва та суспільства мову.
Виникнення «фабрик думок» можливе за демократичного розвитку держави,
наявності ринкової економіки і сформованого громадянського суспільства, оскільки їх
діяльність передбачає можливість вільного висловлення ідей, концепцій, наукових підходів
[2, с. 9].
На сьогодні існує п'ять груп "фабрик думки", учасниками яких є експертипрофесіонали:
• неурядові, що уклали довгострокові договори з урядовими відомствами;
• внутрішньоурядові для розробки довгострокових проблем;
• незалежні дослідницькі центри, що мають базу при університетах;
• комерційні, орієнтовані на отримання прибутку, консультаційні фірми (самостійні
чи окремі відділення великих промислових концернів);
• незалежні, що орієнтуються не на уряд чи великі промислові концерни, а на широку
громадськість [9, с. 276].
Сучасні «фабрики думок» висувають перед собою завдання перебудови суспільства
на основі інтелектуально обґрунтованих ідей, проектів у вигляді консультативних текстів,
програм суспільної діяльності у сфері публічної політики. Вони просувають свої
напрацювання в конкретні законодавчі чи виконавчі рішення, є генераторами ідей,
альтернативних прогнозів, висновків,
модераторами публічної комунікації, лобістами суспільних інтересів. Ідейна
продукція «фабрик думок» – прикладна політична експертиза, аналітичні статті,
фундаментальні політичні праці.
«Фабрики думок» є агентами реформ та змін, що відбуваються у суспільстві, зокрема
модераторами публічних комунікацій та консультантами
інституційної політики. Важливим напрямом роботи «фабрик думок» поряд з
аналізом є консультування, в рамках якого вони пропонують практичне втілення своїх ідей.
Розробки «фабрик думок» завжди мають прикладне вираження. Консультативний
текст – основний вид тексту, який вони продукують. Цей текст містить аналітику, яка
стосується конкретних розробок для тих чи інших ситуацій та пропозицій щодо
впровадження цих розробок [2, с. 11].
Ще однією структурою що діє на ринку інформаційно - аналітичних послуг є
інформаційні агентства.
Особлива роль щодо збирання, обробки, створення, зберігання, підготовки інформації
до поширення, випуску та розповсюдження інформаційної продукції належить в Україні та
світі саме інформаційним агентствам.
Інформаційними агентствами згідно з Законом «Про інформаційні агентства» є
зареєстровані як юридичні особи суб'єкти інформаційної діяльності, що діють з метою
надання інформаційних послуг.
Продукція інформаційного агентства - це матеріалізований результат його діяльності,
призначений для розповсюдження з метою задоволення інформаційних потреб громадян,
юридичних осіб, держави, і, як правило, є власністю агентства. Основними видами продукції
інформаційних агентств є: електронна, друкована, фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукція [11].
На сьогодні потужними структурами що займаються аналітикою являються науководослідні інститути. Свіжу аналітику, результати досліджень, статистичні дані, наукові статті
та монографії, матеріали круглих столів, інформаційні бюлетні, звіти та багато іншої
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інформації науково - аналітичні центри розміщують на своїх веб - сайтах, а також працюють
та готують аналітику на замовлення як державних , так і приватних структур.
Інформаційно - аналітичні структури класифікують за комплексом ознак: за функціями в
суспільстві (орієнтовані на упередження подій, прогностичні, аналітичні, адвокатського типу,
локально орієнтовані); за видами продукту (інформаційні, наукові, аналітичні, освітні,
дослідницькі, експертні); за організаційною структурою (академічні дослідницькі центри
(фінансування за рахунок фондів), державні дослідницькі центри (фінансування з державного
бюджету), фабрики думок політичних партій (фінансування політичними партіями, корпораціями),
асоційований дослідницький центр профільних груп (фінансування за рахунок підприємців,
корпорацій, асоціацій); за видами аналітики (первинна, вторинна, оперативна).
Кількість суб'єктів публічної політики сьогодні є дуже великою. Взаємодія між ними
збільшується й урізноманітнюється. Процес прийняття оптимального рішення за такої
ситуації ускладнився в рази. Всі ці суб'єкти нагально потребують експертно-аналітичного
забезпечення своєї діяльності у змінному середовищі. Виходячи з цих позицій збільшується
кількість аналітичних організацій, які орієнтуються на політичний процес, а відповідно й
збільшується їх вплив на політику загалом. Потреба в якісній аналітиці стає важливою
проблемою успішного управління у будь-якій сфері суспільного життя.
Основними актуальними напрямами роботи сучасних українських аналітичних центрів є
економіка, внутрішня та зовнішня політика, соціальна сфера.
Аналітичні центри, застосовуючи інструменти здійснення практичної політики,
аналізують, досліджують актуальні проблеми суспільного розвитку, виробляють
рекомендації для діяльності основних суб‘єктів політики, провадять відповідні кампанії на
загальнодержавному та місцевому рівнях.
Перспектива подальших наукових досліджень полягає в детальному вивченні
інтелектуальних продуктів інформаційно - аналітичних структур України, які приносять
істотну користь державі, виявляючи недоліки урядової роботи, і використовуються у
процесах державного управління.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Юридична діяльність як окремий вид соціальної діяльності характеризується певними
рисами. Вона відбувається в галузі дії права з використанням правових засобів, здійснюється
спеціально уповноваженими на те суб‘єктами, які володіють юридичними знаннями. Її
метою є упорядкування, узгодження суспільних відносин щодо вимог права, вирішення
конкретних життєвих ситуацій та задоволення на цій основі індивідуальних, групових і
загальнолюдських потреб та інтересів [1].
Характеризуючи юридичну діяльність, І.В. Бризгалов виокремлює такі її основні
ознаки:
єдність процесів пізнання юридичних явищ та їх використання в інтересах
людей;
здійснюється юристами, тобто професійно підготовленими спеціалістами, які
знають право і вміють реалізовувати його;
її об‘єктами є юридичні явища, тобто опосередковані правом дії (дія і
бездіяльність) людей та результати цих дій;
її сутність полягає в діях юристів, спрямованих на досягнення певних
юридичних цілей (вирішення юридичної справи, роз‘яснення норми права адвокатом тощо) з
використанням юридичних засобів, дотримуючись в установлених законом випадках
юридичної форми;
її призначення полягає в розв‘язанні різних юридичних проблем.
Таким чином, юридична діяльність – це вид соціальної діяльності, яку здійснюють
юристи з використанням юридичних засобів, дотримуючись у встановлених законом
випадках юридичної форми з метою розв‘язання різних юридичних проблем. Юридична
діяльність характеризується наявністю двох складових – змісту та форми [1].
Вивчення інформатики передбачає тісний зв‘язок із загальними та спеціальними
юридичними дисциплінами, який може бути досягнутий шляхом включення в зміст останніх
окремих питань і тем, що торкаються застосування ЕОМ. Поява таких міждисциплінарних
зв‘язків предметів, що вивчаються, і математизація загальнонаукових і спеціальних
дисциплін дозволить студентам гуманітарних вузів оволодіти сучасними методами і
засобами наукової діяльності. При цьому комп‘ютер виступатиме переважно як засіб,
інструмент навчання юридичних дисциплін і водночас як об‘єкт вивчення –
поглиблюватимуться знання про нього самого, закріпляться практичні навики роботи з ним і
тим самим буде реалізований принцип безперервності та системності вивчення інформатики,
що дасть можливість студентам юридичних вузів досягти необхідного сучасного рівня
інформаційної компетентності для вирішення другої складової потенційного завдання
інформатики – правозабезпечення інформатизації [2].
Інформаційно-правова діяльність реалізується шляхом здійснення правотворчих
функцій і полягає в удосконаленні законодавства, участі у розробці проектів нормативних
актів, систематизації законодавства України. Має на меті забезпечення відповідності
положень діючого законодавства держави об‘єктивно необхідним правовідносинам,
розбудові правової держави, демократичного суспільства та узагальнення окремих положень
чинного законодавства України, що потребує перегляду та поновлення. Здійснюється
шляхом узагальнення практики застосування законодавства і розробки пропозицій щодо
його вдосконалення, системного аналізу рішень, що приймались за відповідний період,
виявленням недоліків та суперечностей у певних сферах, що обумовлюють прийняття
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рішення про удосконалення законодавства. Крім того повинні виконуватися завдання щодо
аналізу чинних інструктив- них та інших нормативних актів з питань правового забезпечення
юридичних та фізичних осіб, охорони правопорядку та громадської безпеки, проведення
ревізій, перевірок, ведення відповідного облікового реєстру [1].
У сучасних умовах практично у всіх сферах юридичної діяльності - від суто наукової
до самих різноманітних форм правозастосовчої діяльності - юристу будуть доступні ті або
інші можливості з арсеналу комп'ютерних технологій. Становлення спеціалізованих
правових комп'ютерних технологій у свою чергу служить поштовхом до розвитку як
інформаційних потоків, які беруть участь у вирішенні юридичних завдань, так і підходів до
їх коректному формування і використання. Використання математичного апарату у сфері
юридичної діяльності почалося задовго до винаходу комп'ютера. Але особливе значення
математичного апарату проявилося в комп'ютеризації юридичної (як, втім, і будь-який
інший) діяльності. Значення застосування математичних засобів і методів у процесі пізнання
визначається наступними обставинами [2].
Головним елементом розуміння інформаційного суспільства як феномена є те, що це
не нова форма політичної організації, що не нова форма виробництва і споживання
матеріальних благ (тобто економічної організації суспільства) і не нова форма суспільного
устрою (у соціальному вимірі), а нове стан виробництва і використання знань про
навколишню дійсність, засноване на досягненнях технічного прогресу.
Стан виробництва та використання знань прийнято визначати як сукупність окремих
параметрів процесу виробництва, отримання та використання особливого роду інформації,
що відображає смислове значення об'єктів існуючої дійсності - знань. Для того щоб
суспільство набуло нової якості або новий стан, який характеризує його як інформаційне,
воно повинно ґрунтуватися на міцному фундаменті знань.
Знання, за визначенням Платона, – «це щось грунтовне, стійке, достовірне, що
залишається і стоїть поруч з тим, що «простує, несеться і тече», що дозволяє знімати міру
омани» [1].
Разом із тим, слід зазначити, що у низці літературних джерел відзначається, що
юридичній діяльності притаманні спрямованість на організацію дій інших суб‘єктів,
досягнення бажаних правових результатів; вона тісно пов‘язана з державною діяльністю, в
процесі її здійснення виявляються елемен- ти індивідуального підходу, творчості,
врахування під час формулювання конкретного процесуального рішення загальної моделі
поведінки. У цьому зв‘язку І.В. Бризгалов розуміє під юридичною діяльністю один із
різновидів соціальної діяльності, що здійснюється юристами-фахівцями з метою отримання
правового результату, задоволення законних потреб та інтересів соціальних суб‘єктів
відповідно до вимог права. До змісту юридичної діяльності входять суб‘єкти, учасники,
об‘єкти, юридичні дії та операції, засоби і способи їх здійснення, результати юридичних дій
[1].
Всі керовані системи, що функціонують у сфері юридичної діяльності, структурно
можна підрозділити на суб‘єктів і об‘єкти управління або на керуючі і керовані підсистеми.
Керуючі підсистеми здійснюють керуючі, що регулюють і інші дії. До них належать
відповідні органи державної влади, управління, суду, прокуратури, громадські організації
тощо. Керовані системи піддаються управлінським діям. Об‘єктом управління (керованої
підсистемою) служить поведінка суб‘єкта – підприємств, установ, організацій, посадових
осіб, громадян і т. д. Керуючі та керовані підсистеми мають канали прямих і зворотних
інформаційних зв'язків [2]. Канали прямих зв‘язків йдуть від керуючої підсистеми до
керованої, а зворотний зв'язок - від керованої підсистеми до керуючої. Поза інформаційного
обміну неможливо ні функціонування системи, ні управління нею.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ІТ-БІЗНЕСУ
Структурна реформа економіки України вимагає прискореного розвитку ринкової
інфраструктури, до якої відносять ринок інформаційних продуктів і послуг, сучасні
телекомінкаційні системи зв‘язку та комп‘ютерні інформаційні технології.
Як свідчить сучасна практика науково-технічного розвитку економічних систем,
інформація та економіка тісно пов'язані між собою, а сучасні інформаційні технології стали
рушійними силами технологічного та економічного розвитку нашої країни [1].
Метою даної роботи є визначення основних тенденцій, переваг та загроз
використання інформаційних технологій в Україні, в фінансовій, інноваційній сфері, сфері
страхування та бізнесу.
Дослідження у сфері економічного, науково-технічного й інноваційного розвитку,
технологічного оновлення та впливу інформації на процеси розвитку проводили такі відомі
іноземні вчені як В.І. Борисевич, П.Ф. Друкер, О.Є. Варшавский, Г.Я. Гольдштейн,
Я.А. Жаліло, М. Кастельс, В.Г. Климов, М.Д. Кондратьєв, Б.Я. Панасюк, М. Портер,
В.М. Рижих, Б. Санто, Р. Солоу, та вітчизняні дослідники, а саме такі як В. Гриценко та
О. Мельничук.
Інформаційні технології – одне з найважливіших досягнень діяльності людства. Їх
використання дає можливість:
полегшити організацію комунікацій на всіх рівнях управління;
стимулювати зростання продуктивності праці та підвищення заробітної
плати;
створити сприятливі умови для розвитку економіки;
створити основу для прискореного розвитку інформаційного суспільства та
укріплення демократії;
швидко знижувати енергоємність окремого виробництва та національної
економіки в цілому.
Сучасний етап розвитку економіки України і бізнесу характеризується широким
застосуванням для обробки інформації та комп'ютерної підтримки рішень новітніх засобів
інформаційної технології.
Україна накопичила значний потенціал в інформаційних технологіях. Однак
відсутність обґрунтованої державної політики може призвести до втрати цієї переваги, і
Україна як товаровиробник буде витиснута з найбільш перспективних світових ринків з
відповідною втратою валютної виручки [1].
Розв'язання проблем відсталості інформаційних технологій в Україні вимагає
загальнодержавного підходу, а саме:
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формування національної стратегії, міжнародної та внутрішньої політики,
сприятливої законодавчої, суспільної, економічної атмосфери у сфері використання
інформаційних технологій;
забезпечення потенційної можливості технологічного доступу населення до
інформаційних комп'ютерних технологій за рахунок об'єднання зусиль державного та
приватного секторів економіки щодо розвитку інформаційної інфраструктури;
сприяння збільшенню та розповсюдженню кількості послуг населенню і
бізнесу, наданих за допомогою інформаційних комп'ютерних технологій;
концентрація зусиль держави і суспільства для створення загальнодоступних
електронних ресурсів на основі врахувань національних, політичних, економічних,
мовних, культурних та релігійних аспектів розвитку України;
забезпечення можливості отримання знань, умінь та навичок використання
інформаційних комп'ютерних технологій у процесі одержання освіти.
Якщо розглядати управління фінансовими ресурсами в Україні, то безпосередньо воно
залежить від бізнес-процесів, які функціонують на підприємстві. Кожне підприємство може
містити малоефективні, зайві, витратні бізнес-процеси, що потребують значних фінансових
ресурсів та є збитковими, яких варто позбутись. Особливу роль відіграють інформаційні
технології серед інструментів, які використовуються в управлінні фінансовими ресурсами,
адже в сучасних умовах функціонування суб'єктів господарювання потрібно отримувати
точні дані, швидко обробляти великий обсяг інформації, використовувати складні алгоритми
розрахунку.
Для досягнення максимального ефекту від впровадження інформаційних технологій в
управлінні фінансовими ресурсами та виробництвом потрібен системний підхід з
використанням усього потужного інструментарію. Це особливо актуально для великих
підприємств України з державною формою власності, що містять неефективні бізнеспроцеси із часів планової економіки [4].
Дослідження проблеми впливу інформації на процеси оновлення техніки і технологій
та аналізу в час взаємозв'язку інформаційних технологій з процесами технологічного
оновлення економіки на інноваційній основі є необхідною умовою розвитку економіки
України на сучасному етапі. Оскільки, аспекти взаємозв'язку інформаційних технологій та
впливу інформації на сучасні процеси технологічного оновлення економіки на інноваційній
основі досліджені недостатньо.
Наявність технологічних меж визначає необхідність постійної зміни технологій,
застосування інноваційних технологічних прийомів для вирішення технічних проблем
розвитку, як окремого виробництва, так і економіки країни у цілому [5].
Щоб залишатися конкурентоспроможними в умовах прогресивного еволюційного
ринку, що швидко змінюються, поряд з новими застосуваннями вже існуючих технологій і
рішень працівникам галузі страхування України також необхідно використовувати всі
переваги новітніх технологій.
Першопричиною, що викликала грандіозні зміни в технологіях, які застосовуються у
страховому бізнесі, стала поява і широке розповсюдження Інтернету[2].Змінилася модель
управління бізнесом, радикально змінилась поведінка споживача.
Для України – молодої незалежної держави – вкрай важливо, що застосування
інформаційних технологій дозволяє в певну кількість разів підвищити якість підготовки та
прийняття важливих рішень виконавчої влади. Слід сказати, що саме сьогодні нашій країні
гостро необхідна певна політика у сфері інформатизації, бо, крім успіхів у розвитку
інформаційних технологій, в Україні є ще деякі перешкоди, які слід усунути, а саме:
гостра нестача кваліфікованих кадрів;
непридатність існуючої моделі відношення до інформаційних технологій з
боку влади для впевненого збереження досягнутих позицій на світовому ринку;
недієвість захисту прав інтелектуальної власності;
занадто дорога й неякісна інфраструктура.
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Інформаційне суспільство - комплексне поняття, що складається з множини
різноманітних аспектів.
Щоб залишатися конкурентоспроможними в умовах прогресивного еволюційного
ринку, що швидко змінюються, поряд з новими застосуваннями вже існуючих технологій і
рішень організаціям нашої країни необхідно використовувати всі переваги новітніх
технологій.
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ВПЛИВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА
Нині особливого значення набуває галузь зв‘язку, справляючи величезний вплив на
соціально-економічний розвиток суспільства. Інформація дедалі більше стає повноправним
учасником виробничих процесів і вирішальним чинником науково-технічного прогресу.
Розвиток соціально-економічних систем привів до того, що людина дістала
можливості формування в новому соціумі. Вона стає соціально-активним, суспільним
суб‘єктом – особою зі психологічним складом, дієздатністю і роллю в суспільстві. В цих
умовах важливе місце в житті людини, в її соціальній діяльності займає зв'язок. Він не лише
перестає бути галуззю економіки, але й безпосередньо включеним в органіку людини.
Людина як особа сама створює і будує свої відносини, бере участь у соціальному
спілкуванні. За допомогою засобів зв‘язку людина здійснює комунікацію як у сфері
виробництва так і в соціальних відносинах. Зв‘язок поєдную людей для спілкування, яке є
однією з найбільш важливих потреб людини.
Сфера телекомунікацій особливу роль відіграє в забезпеченні управління економіки
України. Створена така інформаційна система, яка дозволяє забезпечити соціальне,
функціональне, організаційне і економічне узгодження та досягнення цілей управління
телекомунікацій.
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Телекомунікації відіграють важливу інфраструктурну роль у суспільстві,
забезпечуючи оперативний обмін і розповсюдження інформації в процесах соціальної і
економічної діяльності суспільства. Телекомунікації виконують роль комунікаційної основи
при побудові інформаційного суспільства в Україні. Розвиток телекомунікацій повинен
відбуватись випереджаючими темпами, порівняно з розвитком економіки, з тим, щоб не
обмежувати соціальний та економічний розвиток суспільства [1].
Ми живемо в епоху інформаційного суспільства, де особливо важливо зрозуміти
інформацію про світ і зміни, які в ньому відбуваються. Саме таке розуміння допомагають
нам сформувати фахівці гуманітарних спеціальностей, а саме соціологи.
Будь-яка людина постійно стикається з терміном «соціологія», в нашому житті вона,
можна сказати, «на слуху». Газети, радіо, телебачення, повідомляють про підсумки
соціологічних опитувань населення з найрізноманітніших проблем. Соціологічні служби
президента, парламенту, різноманітних дослідницьких центрів аналізують громадську думку
з найголовніших економічних, соціально-політичних питань, тощо.
Соціологія – одна з багатьох суспільних та технічних наук, які вивчають життя
суспільства, функціонування громадських інститутів, поведінку людини. Хоча предмет
соціології відрізняється від предметів інших суспільних та технічних наук, вона активно
взаємодіє з ними, впливаючи на них і відчуваючи вплив у відповідь.
Поле діяльності соціології надзвичайно широке, від аналізу випадкових зіткнень
індивідів на вулиці до досліджень глобальних соціальних процесів [2].
Відмінності між науковими дисциплінами не є відображенням природних
відмінностей в людському світі. Навпаки, саме поділ праці між вченими, які вивчають дії
людей (поділ, який підтримується взаємним поділом сфер компетенції і особливих прав
вирішувати, що відноситься до сфери компетенції кожної групи), і проектується на картку
людського світу, яку ми зберігаємо в своїй свідомості і потім використовуємо в нашій
діяльності. Тобто поділ праці між різноманітними науками відповідно структурує світ, в
якому ми живемо.
Мистецтво мислити соціологічно може надати кожному з нас найважливішу послугу,
а саме: зробити нас більш чуйними; загострити наші почуття, ширше розкрити нам очі, і тоді
ми зможемо дослідити людські ситуації, що залишились для нас до сих пір не помітними. Раз
ми стали краще розуміти, як за допомогою використання влади і людських ресурсів
здійснюються, реалізуються на перший погляд природними, неминучими, непереробними,
вічними аспектами нашого життя, то вже навряд чи зможемо погодитись з тим, що вони
недосяжні для людської дії, в тому числі і нашого власної. Соціологічне мислення саме по
собі, можна сказати, по праву володіє власною силою.
Мислити соціологічно – значить трохи більше розуміти всіх людей, що оточують нас,
їх пристрасті, мрії, їх побоювання і нещастя. Більше того, ми зможемо не тільки краще
розуміти людей, але навіть, можливо, і більше поважати їх право робити те, що робимо і чим
дорожимо ми – їх право самим вибирати той спосіб життя, який їм найбільше подобається,
будувати свої життєві плани, самовизначатись і, нарешті (але не в останню чергу), всіма
засобами захищати свою гідність. Ми зможемо тоді зрозуміти, що, роблячи все це, інші люди
наштовхуються на перешкоди того ж роду, що й ми самі, і так само, як і ми, дізнаються
гіркоту невдач. Фактично соціологічне мислення може сильно сприяти на нашу спільну
солідарність, засновану на взаєморозумінні та повазі, солідарності нашого протистояння
страждань і загальної приреченості. Якщо такий результат буде досягнуто, то справа свободи
зміцниться і буде зведена в ранг спільної справи [3, с. 47].
Соціологія також тісно пов‘язана з технічними науками, не виняток і телекомунікації.
За допомогою технічних наук ми можемо дослідити техніку і явища, пов‘язані з її
утворенням, розвитком і взаємодією з природою і головне з людиною. Технічні науки
забезпечують перенесення знань людини в фізичну середу за допомогою створення техніки,
сукупність якої складає штучну, свідомо створене середовище проживання для людини –
техносферу. Ці науки пов‘язані з природними і суспільними науками, оскільки, хоча техніка
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є продуктом виключно людської творчої діяльності, але підпорядковується вона тим же
об‘єктивним законам, що й природні об‘єкти.
Тому уявити нинішнє сучасне покоління без телекомунікаційних технологій просто
неможливо. Ці технології настільки «в‘їлись» в наше життя, що уявити без них наше
існування просто нереально. Але деякі люди навіть не помічають ці важливі сучасні
технології.
Все те вище сказане пов‘язане один з одним, все взаємодіє і доповнює один одного.
Тому соціологія допомагає звичайній людині, заглянути за горизонти власного досвіду, всіх
тих нових і швидких змін та показати, як можна по-новому інтерпретувати, здавалось б,
знайомі сторони життя, побачити їх в іншому світлі.
Багато хто вважає, що гуманітарні науки, а особливо соціологія, яку мало хто розуміє
– непотрібна наука. З точки зору більшості людей, які вчяться в технічних вузах, наявність
гуманітарних предметів – вселенське зло. І дуже часто рівень їх викладання цю позицію
підтверджують [4].
Але знову-таки, якщо виходити з мети конкретної людини, наприклад, навчиться
програмувати, використовувати телекомунікаційні системи і прибори, то дійсно, гуманітарні
предмети ні до чого – будуть лише дратувати і відволікати. Але якщо мета – навчитись
мислити критично і знаходити причинно-наслідкові зв‘язки, розуміти хоча б на базовому
рівні як працюють процеси в економіці і політиці, то гуманітарні дисципліни однозначно
потрібні.
Технічні спеціалісти з широким кругозором більш затребуваний, більш ефективний, і
у нього набагато більше варіантів розвитку кар‘єри, як для кожного іншого спеціаліста в
іншій сфері.
У багатьох робочих ситуаціях технічні фахівці повинні вміти доносити свої ідеї, брати
участь в складних обговореннях, дохідливо пояснювати свою точку зору, і, врешті-решт,
розмовляти однією мовою з нетехнічними фахівцями тощо. Без відповідної базової
підготовки технічного фахівця буде складно побудувати кар‘єру як в сервісних, так і в
продуктових компаніях, не кажучи вже про відкриття бізнесу. Звичайно ж є винятки з правил
– талановиті люди, які не отримали такого утворення, але побудували успішний бізнес. Але
винятки лише підтверджують правило.
При підготовці IT-фахівців в програмах немає необхідних soft skills, таких як: навички
комунікації, презентації, роботи в команді, особистої комунікації і тд. Тому всі науки є
важливими в нашому житті.
Отже, кожна глава – це спроба спонукати до роздумів, але не для того, щоб
«виправити» ваші знання, а з тим, щоб розширити їх; не для того, щоб замінити оману
незаперечною істиною, а щоб підштовхнути до критичного осмислення всіх знань, щоб
прищепити смак до самоаналізу і звичкою брати під сумнів погляди, які претендують бути
самі собою зрозумілими.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ОСВІТОЮ
Актуальність нашої теми полягає у розгляді державних та недержавних установ, котрі
здійснюють управління освітою.
Головні теорії та принципи аналітичного забезпечення управління та їх застосування
на практиці належать видатним вченим, таким як: У.М. Глушков, Р.А. Коваль, Л.Є. Яшенко,
Л.В.Санкіна, С.А. Дацюк, Дж. Макганн, Т.І. Виноградова, Ф.Г. Войтоловский Г. Булдіоскі,
Ч.С. Мотт та інші.
Проблемна ситуація полягає у визначенні найактуальніших центрів аналітичної
підтримки освіти.
Мета дослідження – розкриття основних аспектів аналітичного забезпечення при
прийнятті управлінських рішень у сфері освіти
Аналізуючи забезпечення розвитку інформаційного суспільства, а також
інформатизації управління як одного з його основних напрямів, слід зазначити, що вже зараз
гостро відчувається необхідність детальної й у той же час масштабної наукової розробки
теоретичних основ аналітичної діяльності. У науковому відношенні ця тема розроблена
недостатньо повно. Аналітика як предмет наукового знання досліджена лише частково, а
дослідження минулих років не можуть з‘явитися достатньою основою для осмислення
складних і багаторівневих інформаційних процесів, з якими нашій державі доводиться
сьогодні стикатися.
Перед Україною стоїть найважливіше стратегічне завдання – виробити ефективну
державну інформаційну політику, засновану на потужній державній ідеології. Для цього
необхідні нові структури державної служби, зокрема, інформаційно-аналітичні підрозділи,
які здійснюють діагностику, прогнозування та моделювання інформаційних подій і процесів
різних типів і рівнів. Без знання основних методів діагностики, прогнозу та моделювання
масових і спеціалізованих інформаційних подій і процесів вироблення та коригування
основних принципів освітньої політики є неможливим. Якість роботи підрозділів багато в
чому визначається рівнем теоретичної підготовки їх співробітників у сфері аналітики [3].
В Україні, орган котрий безпосередньо відповідає за розвиток освіти, це Міністерство
освіти і науки України [4]. Як приклад, у міністерстві освіти і науки функціонує Департамент
науково-технічного розвитку. Він діє у напрямі запровадження у життя державної політики у
сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності департаментом забезпечується
виконання повноважень щодо координації діяльності інших органів виконавчої влади у цій
сфері.
На теперішній час існує низка спеціалізованих аналітичних центрів, котрі можуть
стати невід‘ємною складовою успішного управління освітою України [5] . Наприклад, зараз в
Україні ефективно веде свою діяльність Державне підприємство "Державний центр
інформаційних ресурсів України" - котре є державним унітарним підприємством і діє як
державне комерційне підприємство, засноване на державній власності. Підприємство
створено Наказом № 58 від 20 квітня 2000 року Державного комітету зв‘язку та
інформатизації України з метою задоволення потреб держави і суспільства в розвитку і
впровадженні новітніх інформаційних технологій в Україні.
Також,в Україні діє Державна установа «Науково-методичний центр інформаційноаналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» [2]. Як
приклад, статистично-аналітична робота центру включає наступні звітові відомості:
форми зарахування у 2016 році
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-

інформація про результати зарахування студентів до аграрних ВНЗ
іт вищого навчального закладу на початок 2016/17 навчального року;
статистично-аналітичний збірник про діяльність внз на початок 2015-2016

н.р.
Значення мозкових центрів як для зовнішньої, так і для внутрішньої освітньої та іншої
політики держав протягом багатьох років залишається незмінним. Вони оперують
інформацією найвищого рівня, а їх аналітичні матеріали використовують політики вищого
ешелону влади. Дослідження останніх років відрізняються глибиною аналізу, оскільки
орієнтовані на виявлення специфічних рис, притаманних діяльності тільки мозкових центрів,
визначення особливостей їх роботи як консультативних, дослідницьких, посередницьких
центрів, включених у процеси опрацювання рішень.
Неурядові аналітичні центри через різні механізми залучаються до експертизи та
розробки державних документів різного рівня. До позитивних прикладів такої участі можна
віднести:
традиційну практику залучення неурядових експертів до підготовки
щорічних послань;
присутність
представників
неурядових
аналітичних
центрів
у
консультативно-дорадчих органах при міністерствах і відомствах України;
виконання неурядовими аналітичними центрами робіт на замовлення органів
влади.
Важливою установою, котра має неабиякий досвід та вагомий статус на українській
арені аналітичних установ є Центр Разумкова [6]. Саме він готує аналітичні доповіді, статті,
соціологічні дослідження, коментарі з актуальних проблем державної політики. Результати
досліджень розміщуються у журналі «Національна безпека і оборона», на Інтернет-сторінці,
представляються на публічних обговореннях, друкуються у ЗМІ.
Непрямий вплив неурядових аналітичних центрів здійснюється через формування
громадської думки. Нині, аналітичні центри часто використовують відкриті брифінги,
публічні виступи експертів для поширення власних ідей. Велика кількість друкованих
матеріалів у вигляді доповідей, журналів, монографій, прес-релізів, освітніх матеріалів
розповсюджується у суспільстві (зокрема, через інші неурядові організації). Численні центри
мають тісний зв‘язок із засобами масової інформації. Мета цих заходів – якомога глибше
акумулювати в суспільство конгломерат ідей, сформований дослідниками, аналітиками,
експертами «мозкових центрів». Саме тому, аналітичне забезпечення є найважливішою
складовою ефективного функціонування державних установ, зокрема у сфері освіти, і
залучення щонайбільшої кількості центрів та установ забезпечать стабільність та розвиток
освітньої політики України.
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СОЦІОЛОГ & SMM
Соціальні мережі сьогодні – один з найпопулярніших способів розваги і спілкування.
Вони швидкі, зручні і прості у вживанні. З співрозмовником можна листуватися, говорити і
навіть бачити його. Соціальні мережі доступні всім і кожному в будь-який час доби. Потрібні
лише комп‘ютер і підключення до Інтернету.
Соціальні мережі стають універсальним майданчиком, як для розваг (спілкування,
перегляд відеоконтенту, прослуховування музичного контенту, вбудовані онлайн ігри), так і
для здійснення покупок, що є значним потенціалом для розвитку бізнесу в мережі.
Оскільки, соціальні мережі є одним з найбільш швидко зростаючих каналів
комунікацій, розглянемо особливості роботи ними саме з точки зору аналізу купівельної
поведінки. За даними компанії GFK Ukraine активними користувачами соціальних мереж є
більше ніж 11 млн. українців. При цьому більше половини користувачів, а саме 63%,
вважають соціальні мережі основною причиною підключення до Інтернет мережі. Тобто, має
місце тенденція до популяризації соціальної взаємодії користувачів в Інтернеті за допомогою
соціальних мереж. Лідером серед соціальних мереж за охопленням є російська мережа
Vkontakte, яка утримує лідерські позиці в Україні та більшості пострадянських країн.
З появою інтернету багато великих компаній стали розуміти, що за ним майбутнє, але
якщо ще років 10 тому перспективи різних професій в інтернеті були туманними, то з
появою соціальних мереж, та посилення їх впливу, остаточно стало зрозуміло — буде
величезний попит на хороших фахівців. Такими спецами раніше були SEO оптимізатори, а
ця година все більше і більше компаній робить упор на просування і створення позитивного
іміджу в соціальних мережах. Саме для цього їм потрібні SMM-щики. Як ви розумієте,
спеціаліст, в якій би сфері він не працював, завжди цінувався. Інтернет не є винятком.
Сьогодні майстер соціального просування може заробляти від 3000 доларів в місяць і з
кожним днем можливості для заробітку, а відповідно і прибуток, тільки зростає. Тут головне
вчасно зайняти свою нішу, поки ще є хороший попит і є можливість зробити собі пристойне
ім‘я.
Переваги просування через соціальні мережі

При просуванні послуг в соціальних мережах відкривається можливість
продемонструвати роботу перед постійною і великою аудиторією.

У соціальних мережах вийти на цільову аудиторію можна з більшою точністю,
ніж використовуючи пошукові системи, оскільки в першому випадку застосовується більше
напрямних параметрів.

Просування бренду в соціальних мережах відбувається швидше, ніж в
пошукових системах, оскільки користувачі швидше отримують інформацію.

У соцмережах стратегія SMM просування дозволяє відстежувати думки і
відгуки про продукт і компанії і підтримувати з клієнтами зворотний зв‘язок, тобто
успішно управляти репутацією у соціальних мережах.

Активність компанії в соцмережі, регулярне оновлення текстів у спільнотах
підігрівають до неї інтерес.

Завдяки тісному взаємозв‘язку обізнаних в соціальних мережах користувачів
власна інформація швидше і постійно до них доходить, як і в зворотному напрямку. СММ
просування в соцмережах нагадує принцип роботи вірусного маркетингу, тільки тут корисна
і цікаво оформлена інформація поширюється самими користувачами.
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Завдяки ефективному просуванню в соцмережах рейтинг компанії зростає і в
пошукових ведучих. Нерідко спільноти в соцмережі визначаються пошукачами раніше, ніж
власний сайт підприємства.
У найкоротший строк можна привернути на свій сайт тисячі відвідувачів завдяки
вірусного ефекту при передачі інформації. Після розміщення цікавого матеріалу він може
залучити дюжину користувачів, які поділяться ним із своїми друзями, а ті – зі своїми, і так
далі. Через короткий час виявиться, що з матеріалом ознайомилося кілька тисяч чоловік. На
нераскрученном сайті такого результату дуже складно домогтися, використовуючи SEO, а
застосування контекстної реклами обійдеться у багато разів дорожче.
Сьогодні на соціологію попит значною причиною збільшився прикладом цього є те,
що соціологічні дослідження почали проводитися на комерційній основі, спостерігається
прагнення з боку правлячої влади і тих, «хто платить».
В Україні створено велику кількість соціологічних центрів, інститутів, груп, окремих
осіб, які проводять опитування громадської думки, моніторинги, маркетингові дослідження,
і, на жаль, не завжди на професійному рівні. Отже, перед інститутом науки виникає ряд
завдань з удосконалення соціологічної освіти, формування в суспільстві соціологічного
мислення, масової подготки фахівців-соціологів.
Актуальним є створення нових комп‘ютерних програм з соціології, які допоможуть їй
набрати ще більше розвитку та актуальності на сьогодні. Соціологія в Україні, як в системі
науки, так і в системі освіти, переживає своє становлення, знаходиться в стані пошуку своєї
ідентичності і, насамперед, вимагає більшої уваги з боку держави та суспільства. А при
взаємодії телекомунікаційної сфери з соціологією можливий прогрес нових прикладних
досліджень. У свою чергу соціологія зможе надати гідну відповідь і допомогу в емпіричному
плані для сфери телекомунікацій.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КІБЕРЗЛОЧИНИ У СВІТІ
Важливу роль у житті кожної людини відіграють інформаційні технології, які
використовуються у різних сферах життєдіяльності. Завдяки ним у сучасний час людство
може спілкуватися, здійснювати торгівлю, отримувати заробітну плату, не виходячи зі своїх
власних домівок. Однак, не дивлячись на зручність і швидкість сучасних засобів зв‘язку,
використання інформаційних технологій сприяло появі нового виду злочинів не в реальному,
а у віртуальному світі.
Кіберзлочини (комп‘ютерні злочини)- це протиправне втручання в роботу
кібернетичних систем, основною управляючою ланкою яких є комп‘ютер[1]. Більшість країн
світу, в яких досить суттєве значення мають інформаційні технології, впродовж багатьох
років намагаються знайти методи і способи вирішення цієї проблеми.
Найперший крок у напрямку захисту комп‘ютерної інформації зробила Швеція. 4
квітня 1973 року в країні було прийнято закон «Про дані»[2]. Згідно з цим законом
встановлювалася юридична відповідальність за інформаційні зловживання. У США, у 1978
році у штаті Флорида було прийнято закон «Про комп‘ютерні злочини» («Computer crime act
of 1978»). Згідно з цим законом протиправні дії, пов'язані з модифікацією, знищенням,
несанкціонованим доступом або вилученням комп'ютерних даних, програм визнавалися
злочином і каралися п'ятьма роками позбавлення волі або штрафом у розмірі 5000 доларів[2].
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Ці самі дії, які були вчинені з метою розкрадання будь-якої власності, каралися
п‘ятнадцятьма роками позбавлення волі або грошовим штрафом у розмірі 10 000 доларів[2].
Конгресом США було прийнято у 1986 році і внесено зміни у 1996 році закон «Про
комп‘ютерне шахрайство і зловживання». Відповідно до нього, за зміну чи знищення
інформації встановлювалася кримінальна відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення
волі на строк до 5 років. Законодавством ФРН у 1994 році був прийнятий закон «Про захист
інформації». У ньому йшлося про застосування грошового штрафу до 50-и тисяч марок або
позбавлення волі на строк від 1 до 2 років[2].
23 листопада 2003 року в Будапешті підписана Конвенція Ради Європи про
кіберзлочинність, яка була прийнята для протидії комп‘ютерним злочинам та для
співробітництва
й
координації
діяльності
правоохоронних
органів
різних
держав[3].Відповідно до цієї Конвенції за вчинення кіберзлочинів передбачається
кримінальна відповідальність, причому кожна сторона вживає такі законодавчі та інші
заходи,які можуть бути необхідними для її встановлення.
У 2005 році Україна ратифікувала Конвенцію про кіберзлочинність. У Кримінальному
кодексі України, міститься декілька статей, в яких йдеться про злочини, що вчиняються з
використанням комп‘ютера. Сьогодні в Україні важливим стоїть питання, щодо доповнення
Кримінального кодексу статтями про кіберзлочини та створенням нових органів і
організацій, що здійснюють боротьбу з кіберзлочинністю. За вчинення злочинів з
використанням комп‘ютерів передбачатиметься покарання у вигляді позбавлення волі на
термін 3-5 років, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на певний строк. У 2012 році в Україні було створено відділ по боротьбі з
кіберзлочинністю, який здійснює оперативно-розшукову діяльність та притягнення до
відповідальності за вчинені кіберзлочини.
Як висновок ми можемо сказати, що питання боротьби з кіберзлочинністю
залишається актуальним і зараз. Вона потребує активного втручання правових органів як на
національному так і на міжнародному рівні. Однак, ми сподіваємося, що світ під загрозою
небезпек, які виникають унаслідок впливу інформаційних відносин зуміє об‘єднати сили для
боротьби з кіберзлочинністю.
Список використаної літератури
1.
Копан О.В. Словник термінів з кібербезпеки / О.В. Копан, Є.Д. Скулиш за загальною
редакцією О.В.Копана,Є.Д. Скулиша. – К. : ВБ «Аванпост-Прим», 2012. – 214 с.
2.
Класифікація злочинів у сфері комп’ютерної інформації // Розвитокі становлення
вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства у сфері комп'ютерної
інформації
[Електронний
ресурс].
http://uareferat.com/Кваліфікація_злочинів_у_сфері_комп%60ютерної_інформації.
3.
Бельський Ю. Щодо визначення поняття кіберзлочину / Ю. Бельський // Юридичний
вісник. – 2014. – №6. – С. 414-418
Васильєв О., Труш І.,
Наук. керівн. Труш М.С.;
Державний університет телекомунікацій
ІНФОКОМУНІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ
СТАБІЛЬНОСТІ Й МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВИ
В основі існуваннята розвитку сучасної цивілізації лежить особлива нематеріальна
субстанція, яка умовно іменується «інформацією», що має властивість взаємодіяти як з
духовним, так і з матеріальним світом людини.
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У ХХІ ст. на основі досягнень науково-технічного прогресу відбувається прискорення
руху до нової постіндустріальної фази розвитку людства – інформаційного суспільства, в
якому інформація стає одним з найцінніших компонентів національного надбання,
найважливішим соціально-економічним, соціокультурним, політичним і військовим
ресурсом.
Глобальний інформаційний простір, де одне з провідних місць займає мережа
Інтернет, а в цілому засоби масової комунікації, – це віртуальний, несприйманний
свідомістю людини світ, керований інформацією.
Основний ефект глобалізації, що відчувається наразі, – стискування навколишнього
світу в просторі та часі. Світ стає суб‘єктивно «меншим», доступнішим, процеси в ньому
протікають швидше, й більшза те – вони відбуваються одночасно, оскільки технічні засоби
дозволяють дізнаватися про події за допомогою обміну інформацією в будь-якому куточку
практично в режимі реального часу.
Інформаціясьогодні перетворилася з абстрактного поняття в один і знайкоштовніших
об‘єктів Всесвіту. Всі значиміподії в науці, комерції, соціумі пов‘язанісаме з процесами
виробництва і володіння інформацією. Сучасні засоби інформації та комунікації у поєднанні
з науковими методами дослідження (контент-аналіз, соціометрія) надають науковому
співтовариству інструменти, якими воно раніше не володіло. А це наочно демонструє, що
найважливішим чинником, який визначає розвиток сучасного суспільства, є бурхливі
процеси впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в усі сфери сучасного
життя.
Проте, стрімкий розвиток сучасних інформаційно-комунікативних технологій і
перехід людства (насамперед, найбільш розвинених країн) до глобального інформаційного
суспільства, як і будь-яке інше досягнення науково-технічного прогресу, несе в собі як нові
блага, так і нові ризики, виклики й загрози. Наприклад, ЗМІ і мережі Інтернетвідведена
ключова роль у застосуваннірізноманітних сугестивних і маніпулятивних технологій з
масовою свідомістю, технологій ведення інформаційних війн, тощо.
Якщо бойовим простором війн минулих століть була земля, у ХХ столітті велике
значення мали вода і повітря, то у ХХІ столітті, треба відзначити, що це,– передусім,
ноосфера, тобто розум людини і плоди її інтелектуальної діяльності.
Великий китайський стратег і мислитель Стародавності Сунь-Цзи вважав, що «треба
всіма можливими способами шукати й добувати інформацію про супротивника»[1, с. 35], а
найвища мета мистецтва полководця полягає в досягненні перемоги без застосування
військової сили.
Американський дослідник ХХ ст. М. Маклуен, виходячи зі змісту і ролі інформації в
суспільстві, вивів тезу про те, що істинно тотальна війна – це війна за допомогою інформації
[2, с. 52].
Німецький експерт Р.Бендрат зазначає, що поняття «мережевої війни» сьогодні
більше, ніж що-небудь, віддалене від уявлень, які досі мали місце, про війну і мир: це
модель, при якій вже не тіло супротивника є об‘єктом фізичної атаки, але його воля
безпосередньо змінюється шляхом завоювання інформаційного панування [3, с. 46].
У сучасних умовах на усіх рівнях – ідеології, релігії, історії, освіти, символів ведуться
інформаційні війни.А боротьба в інформаційній сфері має таку ж мету, що і збройні
конфлікти, економічна експансія й інші види агресивних впливів. Новою метою часто
стаєрозумлюдини, і конфліктиможутьвирішуватися не силовими методами, а за
допомогоюзастосування тих чиіншихінформаційнихтехнологій.
Під консцієнтальною війною (війною на поразку свідомості) людство розуміє війну
психологічну за формою, цивілізаційну за змістом та інформаційну за коштами, в якій
об‘єктом руйнування та перетворення є ціннісні установки народонаселення супротивника, в
результаті чого первинні цілі замінюються вторинними, і нижчими за рівнем, з дещо дедалі
більшою ймовірністю їх досягнення, причому ця вірогідність, за рахунок економічних та
інших матеріальних важелів впливу коливається таким чином, що досягнення зміни цілей
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сприймається людиною як її благо.
Сучасне впровадження новітніх інформаційних технологій посилює важливість однієї
з основних складових системи національної безпеки – інформаційної безпеки, для
забезпечення якої необхідний системний комплексний підхід.
Сучасні процеси трансформації міжнародних відносин і геополітичного мислення
суттєво впливають на формування нових підходів до національної безпеки, як до однієї з
центральних проблем геополітики держави. З переходом до постіндустріального суспільства
значно посилюється роль таких невоєнних чинників національної безпеки, як стан її
інформаційних систем, розвиненість стратегічно важливих галузей науки, загальний
культурно-освітній рівень населення, міра його соціальної захищеності.
В сучасних умовах рівень розвитку та безпека інформаційного простору країни є
системоутворюючими факторами у забезпеченні безпеки, що активно впливають на стан
політичної, економічної, воєнної, інформаційної та інших складових національної безпеки
держави.
Одне із головних завдань держави – гарантування інформаційної безпеки особистості,
яка характеризується захищеністю її психіки та свідомості від небезпечних інформаційних
впливів: маніпулювання, дезінформації, а також надійний захист культурного надбання
країни, інтелектуальної власності господарюючих суб‘єктів, спеціальних відомостей, що
становлять державну і професійну таємницю.
В сучасних умовах інформація та інформаційні комунікації стають все більш
важливими факторами забезпечення стратегічної стабільності і міжнародної інтеграції
держави. Рівень інформатизації суспільства, наявність і доступність достовірної інформації
про стан і динаміку розвитку економічних, політичних і соціальних процесів у вирішальній
мірі має визначати можливості суспільства в цілому по виробленню і реалізації ефективних
рішень у військово-стратегічній, екологічній, соціальній та інших сферах.
Сучасні світові процеси глобалізації, впровадження новітніх інформаційних
технологій, формування інформаційного суспільства посилюють важливість такої складової
національної безпеки, як інформаційна безпека.
Таким чином, інформаційна безпека в ХХІ столітті виходить на перше місце в системі
національної безпеки держави, тому лише та держава може розраховувати на лідерство в
економічній, військово-політичній та інших сферах, мати стратегічну і тактичну перевагу,
гнучкіше регулювати економічні витрати на розвиток суспільства, підтримувати
впровадження передових технологій в усі сфери життєдіяльності суспільства, яка має
перевагу в засобах інформації та інформаційної боротьби.
Отже, проблеми інформаційної безпеки в умовах глобальної інформатизації і
розвитку Інтернету набувають стратегічного значення. Тому перед державою постає
актуальна
задача
забезпеченнясвоєїінформаційноїбезпеки
як
однієї
з
основнихскладовихсферинаціональноїбезпеки. Розвиток будь-якої держави як суверенної,
демократичної, правової та економічно стабільної можливий лише за умови забезпечення
інформаційної безпеки всіх суб‘єктів інформаційних відносин.
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ДО ПИТАННЯ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Якщо вербальна комунікація позначає словесне (мовне) вираз того, що відбувається
поза і всередині людини, то під невербальної слід розуміти систему символів, знаків, кодів,
що використовуються для передачі будь-якого повідомлення. Це така система соціально
обумовленого поведінки, в структурі якої переважають мимовільні, неусвідомлювані
комплекси рухів. Ядро невербального взаємодії складають найрізноманітніші жести,
погляди, пози, хода, які пов'язані з мінливими психічними станами людини, його ставлення
до партнера, до ситуації взаємодії. Хоча невербальна інформація може здійснюватися на
несвідомому або підсвідомому рівні, вона несе запас певних відомостей.
Невербальна поведінка досить повно описано американським психологом
Р. Харрісоном. Він характеризує невербальна мова як природний, первинний,
правопівкульний, що має на відміну від вербального мови нелінійну тимчасову
послідовність, а просторово тимчасову цілісність. На відміну від вербального мови, який
легко кодується і декодується, невербальна мова складається з різноманітних рухів, які
взагалі не можуть бути переведені в код будь-якої мови без істотної втрати їх сенсу [1].
Невербальна комунікація може виступати як засіб, що доповнює мова, як
"автономний мову", що існує паралельно мови, а часто в якості єдиної мови спілкування.
Головним компонентом структури тут є кинестетика, що вивчає зорово сприймалася
діапазон рухів тіла, жести рук, рух очей і обличчя. Центральне місце в ній займає
експресивна підструктура, яка поділяється на виразні рухи (поза, жест, міміка, хода,
інтонація) і фізіогноміку (будова обличчя, черепа, тулуба, кінцівок).
Полісенсорна природа невербальної комунікації забезпечує людині сприйняття
біологічно і соціально значимої інформації з зовнішнього світу. Суттєвою особливістю
невербальної комунікації є її незалежність від семантики мови. Практично це проявляється в
тих випадках, коли слово означає одне, а інформація голосу - зовсім інше. За сукупністю між
мовними і немовних повідомленнями можливі співвідношення трьох типів: 1) неречевое
повідомлення узгоджується з мовним, підсилює його: 2) неречевое повідомлення суперечить
мовному; 3) неречевое повідомлення стосується зовсім іншого предмета, ніж мовне.
Разом з тим серед дослідників комунікаційних процесів досить давно склалася точка
зору, яка відстоює пріоритет невербальної поведінки як більш економного і ефективного в
порівнянні з вербальним. Проведені дослідження показали, що в суспільній свідомості і
поведінці 85% припадає на невербальну комунікацію і лише 15% - на вербальну (з них 10%
відведено мовній характеристиці і 5% - обслуговування мови). І дійсно, людина в ситуації
спілкування реалізує насамперед невербальну програму, накладаючи на неї вербальну
форму. Крім того, у невербальної поведінки є і своєрідне першість у створенні образу
взаємодіє партнера, а також всієї ситуації спілкування.
Правда, психологічну суть невербального повідомлення складно як спростувати, так і
підтвердити. Тому соціум виробляє вимоги, головним чином стосуються мовної поведінки.
Людина набагато точніше передає мовні сигнали, ніж сприймає і тлумачить їх. Якщо ж брати
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виробничу і невиробничу сфери спілкування, то очевидно, що у представників селянства і
робітників, значної частини інтелігенції та можновладців пріоритет в соціальній комунікації
належить саме невербальному поведінці. Воно є тією частиною спілкування, яка важко
піддається формалізації і за яку людина не несе відповідальності. Незважаючи на це,
невербальні засоби також, як і вербальні, використовуються для організації зворотного
зв'язку в процесі соціальної взаємодії.
Отже, невербальна комунікація виконує функції регуляції, діагностики, корекції і
контролю взаємодії. Поєднання вербальних і невербальних компонентів залежить від
ситуації соціального спілкування, головними чинниками якої є відносини між учасниками, а
також цілями взаємодії і видами спілкування. При цьому невербальна поведінка може
виступати як засіб, що доповнює мова; як "автономний текст", який існує паралельно мови; а
також як єдиний засіб комунікаційного процесу. Для невербальної комунікації важливий
перехід від говоріння і дій одного до дій іншого. Це виборчий акт, в якому важливо не тільки
те, що передається, а й те, що в передачу не включається, але мається на увазі.
Інформаційні технології останнього часу показали, що дослідження невербальної
комунікації має велике значення не тільки в системі "людина - людина", але і в системі
"людина - машина". У комп'ютерному забезпеченні державного управління і бізнесу вельми
важливими є вирішення завдань автоматичного розпізнавання мови, ідентифікації
особистості говорить, контролю за станом людини, що працює в стресових умовах і ін.
Неусвідомлюваний відправником знак, наприклад, випадковий погляд, може бути
сприйнятий одержувачем як сигнал інтересу (або презирства) і викликати певні дії.
Другу половину XX ст. називають "зорею інформаційної ери", коли використання
інформації вважалося важливіше її створення, зберігання або передачі за допомогою
електронних засобів. Однак кінець минулого і початок XXI століття привели до
"телекомунікаційному вибуху", в результаті чого більша частина людства отримала
можливість безпосереднього створення і роботи з інформацією. В даний час межі між
комп'ютерними технологіями і вербальними комунікаціями стають все менш помітними.
Комп'ютери як "розумні механізми" здійснюють різні комунікації, а телекомунікаційні
мережі стають все більш комп'ютеризованими. На додаток до комп'ютерів в
телекомунікаційних системах задіяні різні телевізійні технології, а також бездротові
радіосистеми, що використовують оптоволоконні кабелі [2] .
Що таке електронна комунікація? Інформаційне суспільство з необхідністю виникає
лише на базі телекомунікаційних мереж, основу яких складає електронна
комунікація. Електронна комунікація - це ефективна і продуктивно працює на базі цифрових
IT-технологій система надання послуг населенню і державі. В якості основних засобів тут
використовуються мережеві комп'ютери, електронна пошта, стільникові телефони,
факсимільні апарати, модеми, системи проведення відеоконференцій і ін., за допомогою яких
створюється система державного і соціального управління на базі електронних засобів
виробництва, накопичення, обробки, передачі і розподілу інформації.
Деякі організації (як державні, так і підприємницькі) створюють віртуальні офіси, які
не потребують приміщеннях і робочих місцях. У них основними засобами виробництва є
компактні комунікаційні засоби: електронна пошта, стільникові телефони, портативні
комп'ютери, факсимільні апарати, модеми, системи проведення відеоконференцій. Озброєні
ними, співробітники можуть виконувати роботу не тільки вдома, а й практично в будь-якому
місці - в офісах замовників і підрядників, в автомобілях, в ресторанах і т.д.
Використовувані телекомунікаційні системи припускають, що люди виконують свою
роботу або частину її вдома, а зв'язок з державними установами або підприємницькими
офісами підтримуються за допомогою комп'ютерних ліній зв'язку. Дослідження показують,
що переваги телекомунікацій для працівників полягають у відсутності відволікаючих
моментів (якщо робота проводиться будинку), зменшенні витрат часу і грошей на
спілкування, можливості знизити витрати на робочу одяг, проводити більше часу з членами
сім'ї або забезпечити догляд за ними. Вигода для організацій полягає в підвищенні
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продуктивності праці, в зниженні потреби в робочих площах, в можливості залучення
талановитих людей, які живуть у віддалених місцях, в підвищенні рівня лояльності
працівників. Більш того, в обмін на домашній комфорт деякі індивіди збільшують свій
робочий день і інтенсивність праці [3] .
Важливим засобом в електронній комунікації є "електронна пошта". Вона набула
поширення разом з Інтернетом, стрімко зростаючої інформаційним середовищем, що зв'язує
комп'ютерні мережі в глобальному масштабі. Електронна пошта є комунікативною
комп'ютерну систему, що дозволяє миттєво передавати повідомлення конкретному і безлічі
адресатів, які будуть зберігатися в їх персональному комп'ютері до тих пір, поки їх не
прочитають. За допомогою цієї системи мільйони людей можуть отримувати інформацію
практично про все, що їх цікавить, і потенційно здійснювати комунікації з будь-якою
людиною, що має мережевий комп'ютер.
Крім цього, електронна пошта може бути використана для передачі комп'ютерних
файлів, а також для обміну на електронну стандарту. Організації, що представляють послуги
електронної пошти, мають доступ до різних баз даних, що дає користувачеві можливість
отримувати найсвіжіші новини і фінансову інформацію, звіти про кредитоспроможність,
виробляти електронні банківські операції і навіть купувати товари, не виходячи з дому.
Основними перевагами систем електронної пошти є висока швидкість передачі і зручність
користування.
На додаток до електронної пошти в організаціях все ширше починають
практикуватися інтелектуальні автовідповідачі і електронні дошки оголошень. Вони
використовуються для передачі рутинної інформації, зменшення паперової роботи і
зберігання необхідної інформації.
Створення в Україні інформаційного суспільства з необхідністю поставило питання
про формування "електронного уряду", під яким розуміється ефективна і продуктивно
працює на базі цифрових 1Т-технологій система надання послуг політичним керівникам,
громадянам і бізнесу, а також міжвідомчих послуг.
За даними ООН, при формуванні "електронного уряду" використовуються наступні
функціональні моделі: IEE (Internal Efficiency and Effectiveness), G-С (Government to Citizen),
G-В (Government to Business) і G-G (Government to Government). Вивчення показало, що в тій
чи іншій мірі вони використовуються і в нашій країні, що дозволяє говорити про формування
такої структури. За сукупністю "електронний уряд" - це система державного управління на
основі електронних засобів виробництва, накопичення, обробки, передачі і поширення
інформації в поєднанні з організаційними змінами і новими методами державних послуг.
Соціальна модель інформатизації державного та підприємницького управління
передбачає вирішення найважливішої проблеми інформаційного суспільства - ліквідації
"цифрової нерівності", тобто забезпечення масового доступу до системи Інтернет і
передовим ІТ-технологій. На її основі планується розширення ринку інформаційнокомунікаційних технологій, демонополізацію телекомунікаційної інфраструктури і загальне
підвищення рівня комп'ютерної грамотності населення (в тому числі і державних
службовців).
У розряд головних завдань "електронного уряду" включаються: 1) надання
громадянам певного набору послуг - кредитів, пільг, консультацій, освітніх матеріалів і т.д;
2) забезпечення бізнесу інформацією і послугами з питань економічної взаємодії, торгівлі,
податків, ліцензування, позик, управління активами; 3) впорядкування документообігу
всередині державного апарату, між різними рівнями влади, а також між різними
відомствами; 4) адаптацію кращої комерційної практики з управління кадрами, фінансами та
ін. До практики державного управління. Одним словом, формування ефективної системи
"електронного уряду" вимагає від держави вирішення комплексу технологічних,
економічних, соціальних питань, а також мобілізації суспільства, політичної волі і
відповідальності керівництва країни за подальший розвиток.
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