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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Будь-яке підприємство, незалежно від масштабу чи 

специфіки своєї бізнесової діяльності, потрапляє під вплив нових викликів 

жорсткої конкурентної боротьби. Нині активізація бізнесової діяльності 

передбачає зростання ступеня відкритості та взаємодії з партнерами. Сьогодні 

поява нових інформаційно-комунікаційних систем свідчить про зростання 

значення комунікацій у функціонуванні підприємств різних сфер діяльності. 

Водночас розвиток сучасних цифрових технологій, забезпечивши формування 

активних інформаційних й бізнесових комунікацій між підприємствами, 

суттєво розширив можливості їх взаємодії. Комунікаційний процес має вагоме 

значення для конкурентоспроможності підприємств, оскільки від його 

ефективності залежить їх розвиток й результативність. На практиці, з 

переходом в епоху інформаційної цивілізації та широкого використання 

цифрових технологій, управління комунікаціями в підприємствах стрімко 

розвивається та постійно удосконалюється. Гармонізація комунікаційних 

каналів на підприємствах є необхідною умовою для їх адаптації до нових 

запитів сьогодення й успішного здійснення необхідних стратегічних 

перетворень. Розбудова комунікаційних ланцюгів й каналів та взаємодій в 

підприємствах   можлива лише на підґрунті якісно нових концептуальних засад 

розвитку управління комунікаціями на основі широкого використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Теоретико-методичним базисом формування, оцінки та удосконалення 

управління комунікаціями в підприємствах є наукові здобутки іноземних і 

вітчизняних вчених. Серед них слід відзначити таких: О. Апарова, Б. Берлесон, 

Д. Баюра, О. Безчасний, Д. Берд, Дж. Бернет, С. Боняр, Н. Ботвина, Т. Булах, О. 

Ващенко, М. Верескун, О. Виноградова, О. Гривківська, Д. Горовий, О. Гудзь, 

О. Гусєва, О. Жам, І. Зеліско, Н. Євтушенко, Т. Єжижанська, О. Князєва, В. 

Колосок, Ф. Котлер, Ж. Крисько, Л. Лазоренко, С. Легомінова, Н. Любченко, 

Д. Никифорчук, В. Орел, І. Охрименко, Ю. Половинчак, Н. Прокопенко, А. 

Сорока, П. Стецюк, Т. Сьомкіна, І. Троц, Т. Халімон, Л. Шваб та інші. У 

наукових працях названих авторів розкрито питання формування та організації 

управління комунікаціями в підприємствах, окреслені взаємопов'язані підходи 

функціональної їх взаємодії, накопичення та передачі інформації для 

перспективного комунікаційного прориву в управлінні підприємствами. Проте, 

як показує практика, сучасні комунікаційні реалії ускладнили раніше існуючі 

моделі з переходом до більш інтенсивних комунікацій та потребують більш 

детальнішого розгляду цієї важливої проблематики. Це й визначило важливість, 

наукову актуальність та прикладну цінність обраної теми дисертаційного 

дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного 

університету телекомунікацій за темами: «Методичні підходи щодо формування 

та реалізації сталого розвитку галузі зв’язку, інформації та інформатизації» 
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(№0114U002053), в межах якої автором запропоновано пріоритетні напрями 

розвитку комунікацій в підприємствах; «Методологічні засади побудови 

процесно-орієнтовного підприємства телекомунікацій» (№0114U001500), в 

межах якої умотивовано особливості, завдання й механізм управління 

комунікаціями в підприємствах й наукові підходи щодо оцінки ефективності 

управління комунікаціями в підприємствах; «Інноваційні засади розвитку 

телекомунікаційних підприємств» (№0120U100021), в межах якої обґрунтовано 

методичний інструментарій щодо формування та оцінки комунікаційних 

каналів у підприємстві. Результати наукових досліджень відображені у розділах 

наукового звіту, підготовлених дисертантом індивідуально.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є обґрунтування 

теоретико-методичного базису та науково-організаційних рекомендацій щодо 

удосконалення управління комунікаціями в підприємствах. 

Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки й вирішення 

наступних дослідницьких завдань: 

розкрити сутність комунікацій підприємств та їх класифікацію; 

визначити складові та особливості механізму управління комунікаціями в 

підприємствах;  

сформувати методичні підходи до оцінки управління комунікаційними 

каналами підприємства; 

охарактеризувати стан та виявити тенденції розвитку комунікацій в 

підприємствах; 

визначити ефективність механізму управління комунікаціями в 

підприємствах; 

оцінити управління комунікаційними каналами підприємств;  

обґрунтувати методичний інструментарій ухвалення стратегічних рішень 

щодо удосконалення управління комунікаціями в підприємствах; 

удосконалити наукові підходи до формування комунікаційної політики 

підприємства;  

розробити концепт гармонізації комунікаційних каналів підприємства. 

Об'єктом дослідження є процес управління комунікаціями в 

підприємствах. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 

прикладних засад щодо управління комунікаціями в підприємствах. 

Методи дослідження. Теоретико-методичною платформою дослідження 

виступали загальнонаукові та спеціальні економічні методи пізнання, 

фундаментальні положення теорії управління і загальні принципи економічної 

науки. Для досягнення поставленої мети та розв’язання дослідницьких завдань 

були використані наступні методи і підходи: метод дедукції – для формування 

логічної структури наукового пошуку; логічний та історичний методи – для 

розкриття сутнісних характеристик та уточнення завдань комунікацій 

підприємств; метод систематизації – для уточнення класифікаційних ознак 

комунікацій підприємства; метод системно-функціональних підходів – для 

визначення складових та особливостей механізму управління комунікаціями в 

підприємствах; метод системного підходу та компаративного аналізу – для оцінки 
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управління комунікаційними каналами підприємства та формування системи 

показників; розрахунково-конструктивний метод – для характеристики стану та 

виявлення тенденцій розвитку комунікацій в підприємствах; економіко-

математичні методи – для ідентифікації ефективності механізму управління 

комунікаціями в підприємствах; експертних оцінок, якісного та кількісного 

аналізу – для оцінки управління комунікаційними каналами підприємств; метод 

порівняння, ранжування та ієрархій і ситуаційний підхід – для визначення 

методичного інструментарію ухвалення стратегічних рішень щодо 

удосконалення управління комунікаціями в підприємствах; багатовимірний 

факторний аналіз – для вибору рівня стратегічних перспектив управління 

комунікаціями підприємства; сценарний метод – для формування 

комунікаційної політики підприємства; методи економічного моделювання та 

цільовий й системно-креативний підходи – для гармонізації комунікаційних 

каналів підприємства та їх прогнозування; метод індукції – при формуванні 

загальних висновків щодо проведеного дослідження; абстрактно-логічний метод – 

для формування висновків; графічний метод – для наочного відображення 

результатів дослідження.   

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти України, офіційні публікації Державної служби статистики України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, міжнародних організацій, дані статистичної, фінансової та 

нефінансової звітності телекомунікаційних підприємств, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених з проблем дослідження управління 

комунікаціями в підприємствах, нормативно-довідкова література, експертні 

оціночні судження аналітиків, фахівців і спеціалістів телекомунікаційної сфери, 

інформаційні ресурси мережі Internet, а також авторські розрахунки та 

спостереження.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методичного базису та науково-організаційних рекомендацій щодо 

удосконалення управління комунікаціями в підприємствах. Найбільш вагомими 

науковими результатами, які містять елементи наукової новизни, є наступні: 

удосконалено: 

методичні підходи до оцінки управління комунікаційними каналами 

підприємства, які на відміну від існуючих враховують композицію, 

структуризацію і регламентацію комунікаційного середовища та ґрунтуються 

на синтезі процесного, системного й кумулятивного підходів, що забезпечить 

дієвість планування, складання графіків, розробку сценаріїв, імітаційного 

моделювання та вертикальну й горизонтальну координацію комунікацій на усіх 

ієрархічних рівнях; 

методичний інструментарій ухвалення стратегічних рішень щодо 

удосконалення управління комунікаціями в підприємствах, які на відміну від 

існуючих будуються на модульному підході, включаючи технологічний, 

інформаційний, організаційний, комунікаційний, інтелектуальний та 

проблемно-креативний модулі, що дозволить виявити оптимальний сценарій 

розвитку комунікацій підприємства, окреслити альтернативні шляхи 
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досягнення цілей та реалізації заходів, спрогнозувати динаміку використання 

ресурсів та результативності;  

наукові підходи до формування комунікаційної політики підприємства, 

які на відміну від існуючих передбачають впровадження нових комунікацій 

організації бізнес-процесів, які успішно використовують сучасні цифрові 

технології: віртуальну, багатовимірну, кругову, інтелектуальну, що дає змогу 

максимально швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, що в свою 

чергу підвищує результативність комунікацій підприємства;  

концепт гармонізації комунікаційних каналів підприємства, який на 

відміну від існуючих окреслюються незалежністю від просторових, часових, 

ресурсних обмежень і ґрунтується на широких можливостях сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій та управлінської моделі «вулику», 

яка використовує кастомізовану платформу для взаємодії і спілкування 

співробітників, управління завданнями, клієнтськими проєктами, що сприятиме 

функціональному синтезу та формуванню гнучких комунікаційних каналів з 

елементами штучного інтелекту, що надасть якісно нові можливості для їх 

керованості й прогнозованості; 
 
набули подальшого розвитку: 
сутність комунікацій підприємств, які на відміну від існуючих визначень 

розкривають їх конституційні характеристики у бізнесовому, технічному й 

семантичному зрізі, що дозволило систематизувати їх за класифікаційними 

ознаками: сферою охоплення, способом виникнення, способом здійснення, 

обсягом і місцем одержання інформації, типом та формою комунікацій, що 

сприятиме пошуку нових можливостей удосконалення управління 

комунікаціями; 

концептуальні засади формування механізму управління комунікаціями в 

підприємствах, які на відміну від існуючих ґрунтуються на принципах 

гнучкості, інтелектуалізації, інноваційності, інформаційної універсальності, 

мобільності, відкритості, ієрархічності, сумісності різноманітних компонентів 

(інтерфейс, дизайн, рекурсивність, ітеративність, мережевість процедур), що 

дозволить здійснювати імітаційне моделювання комунікаційних процесів та 

підвищити якість управління; 

система показників визначення ефективності механізму управління 

комунікаціями в підприємствах, яка на відміну від існуючих формується за 

такими критеріями: адекватності, оптимальності, оперативності, адаптивності, 

надійності, гнучкості і динамізму, економічності, спеціалізації, пропорційності, 

що сприятиме об’єктивній їх ідентифікації, аналітичній оцінці та 

прогнозуванню на тривалих часових інтервалах; 

науково-організаційні засади вибору рівня стратегічних перспектив 

управління комунікаціями підприємства, які на відміну від існуючих 

використовують триадну модель управління (стратегічну, тактичну, 

оперативну), що створює додаткові можливості для досягнення мети, реалізації 

управлінських рішень та заходів, оптимального розподілу обмежених ресурсів, 
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адаптації до коливань економічного простору, внутрішньої координації, 

гармонізації взаємодій та комунікаційних каналів.  

Практичне значення одержаних результатів. Наукові положення та 

прикладні рекомендації дисертації схвалені та прийняті до впровадження у 

роботі: ТОВ «Воля-кабель» (довідка № 1-44/12 від 05.12.2020 р.); ПАТ 

«Укртелеком» (довідка № 40/910-09 від 09.09.2020 р.); ТОВ «Максимум-Нет» 

(довідка № 45-20 від 12.02.2020 р.); ПрАТ «Київстар» (довідка № 08-113 від 

11.06.2019 р.); Українська Національна Інтернет-Асоціація (довідка № 352 від 

18.12.2018 р.) та в навчальному процесі Інституту менеджменту та 

підприємництва Державного університету телекомунікацій при написанні 

кваліфікаційних наукових (курсових, бакалаврських, магістерських) робіт, а 

також при викладанні таких навчальних дисциплін: «Менеджмент», 

«Менеджмент і адміністрування», «Менеджмент в ТК», «Інформаційний 

менеджмент», «Стратегічний менеджмент» (довідка №02/436 від 28.02.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні 

рекомендації, висновки та пропозиції, отримані в ході проведення дослідження та 

подані в дисертації, розроблено здобувачем самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

результати прикладних досліджень доповідались на 18 наукових та науково-

практичних конференціях, семінарах і круглих столах, зокрема: «Сучасні 

інформаційно–телекомунікаційні технології» (м. Київ, 2015 р.); «Світ 

телекомунікацій та інформатизації» (м. Київ, 2016 р.); «Світ телекомунікацій та 

інформатизації» (м. Київ, 2016 р.); «Актуальні проблеми управління та 

економічного розвитку в умовах інформації суспільства» (м. Київ, 2016 р.); 

«Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та 

світі» (м. Київ, 2017 р.); «Проблеми інформатизації» (м. Київ, 2017 р.); 

«Маркетинг майбутнього: виклики та реалії» (м. Київ, 2017 р.); «Використання 

технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами» (м. 

Тернопіль, 2017 р.); «Інноваційний менеджмент як наука управління 

інноваціями та фінансування інноваційних підприємств в Україні» (м. Київ, 

2018 р.); «Цифровое будущее на основе 4G/5G» (м. Київ, 2018 р.); «Інновації і 

сучасні бізнес–технології в економіці та управлінні (союз науки і практики)» 

(м. Суми, 2018 р.); «Високі наукові цілі '2018» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 

2018 р.); «Науково-технічна революція ХХІ століття» (м. Карлсруе, 

Федеративна Республіка Німеччина, 2019); «Практичне значення сучасних 

наукових досліджень '2019» (м. Одеса, 2019 р.); «Актуальні проблеми розвитку 

сучасної науки» (м. Софія, Республіка Болгарія, 2019 р.); «Телекомунікаційний 

простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес» (м. Київ, 2019 р.); 

«Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та 

перспективи розвитку» (м. Київ, 2020 р.); «Цифровий простір XXI сторіччя: 

ринок, держава, бізнес» (м. Київ, 2020 р.).  

Публікації. Основні наукові положення й результати дисертаційного 

дослідження викладено у 31 наукових працях, з яких 9 статей у наукових 

фахових виданнях України, 4 статті опублікованих у наукових фахових 

http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-572-8797-vseukrainska-naukovo-praktichna-internet-konferenciya-cifroviy-prostir-xxi-storichchya-rinok-derzhava-biznes
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-572-8797-vseukrainska-naukovo-praktichna-internet-konferenciya-cifroviy-prostir-xxi-storichchya-rinok-derzhava-biznes
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періодичних виданнях іноземних держав, які включено до міжнародних 

наукометричних баз (Index Copernicus) та 18 тез наукових доповідей. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 253 сторінки. Робота містить 17 таблиць, 61 рисунків, 16 

додатків. Список використаних джерел містить 241 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, 

об’єкт та предмет дослідження; відображено наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів; наведено дані про особистий внесок здобувача 

та апробацію основних положень.  

У першому розділі – «Теоретичний базис дослідження управління 

комунікаціями в підприємствах» ‒ розкрито сутність комунікацій 

підприємств та уточнено їх класифікацію, визначено складові й особливості 

механізму управління комунікаціями в підприємствах та запропоновано 

методичні підходи до оцінки управління комунікаційними каналами 

підприємства. 

Досліджено, що комплекс комунікацій являє собою цілісну сукупність 

керованих комунікаційних елементів, маніпулюючи якими підприємство має 

можливість представити свої послуги у привабливому світлі для цільової 

аудиторії. Процес комунікації включає в себе елементний ряд комунікацій на 

підприємстві, який може різнитися за характером і за напрямком впливу 

комунікацій підприємства. Розглянуто та доповнено класифікацію комунікацій 

на підприємстві. 

Спираючись на науковий доробок іноземних та вітчизняних вчених, 

доходимо до  переконання, що управління комунікаціями в підприємствах 

забезпечує підтримку системи зв'язку (взаємодій) між учасниками бізнесових 

процесів, передачу управлінської інформації, направленої на забезпечення 

досягнення цілей підприємства. Опираючись на загальне тлумачення поняття 

«управління комунікаціями» та зважаючи на завдання дослідження, уточнено, що 

під управлінням комунікаціями в підприємствах варто розуміти процес обміну 

комунікаційними даними в середині колективу та передачу повідомлення по 

комунікаційним каналах управлінському апарату підприємства, що дозволяє 

забезпечити надійне з’єднання всіх структурних підрозділів підприємства та 

організувати їх інформаційну взаємодію в комунікаційному середовищі 

підприємства з різними контактними аудиторіями. Фактично, метою 

управління комунікаціями в підприємствах є забезпечення взаєморозуміння 

працівників. 

З’ясовано, що механізм просування комунікацій на підприємстві є 

необхідним, а інформація може надходити безпосередньо до виконавців 

управлінського процесу через різні комунікаційні ланцюги й канали. Профіль 

механізму управління комунікаціями в підприємствах представлено на рисунку 

1. 
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Рис. 1. Профіль механізму управління комунікаціями в підприємствах 

 (запропоновано автором) 
Примітка: ВЦІ – внутрішня циркуляція інформації на підприємстві 

 

Ключовими перевагами використання такого механізму управління 

комунікаціями в підприємствах слід вважати: підвищення ступеня керованості, 

зниження впливу суб’єктивних чинників; скорочення паперових носіїв; 

підвищення оперативності та достовірності інформаційних потоків; зниження 

витрат; оптимізація процедур моніторингу, аналізу, обліку, контролю, 

прогнозування та моделювання; забезпечення комунікаційної прозорості та 

зниження комунікаційної асиметрії; можливість нарощення компетентностей та 

конкурентних переваг. 

Розроблена система показників ефективності механізму управління 

комунікаціями в підприємствах дає змогу більш достовірно визначити 

ефективність в поточному періоді та стратегічному горизонті і виявити 

комунікаційні взаємодії, можливості й латентні загрози.  

З’ясовано, що найвагомішим чинником управління підприємств є 

комунікаційні канали. В комунікаційному каналі телекомунікаційних 

підприємств підкріпляються фази взаємодії комунікації на підприємстві, як-от 

інтегрованість (зосередження на інформаційний контент та на техніку 

проходження комунікації), конвергентність (наближеність комунікаційного 

процесу до закінченої дії) та інформованість (стан контактної групи по 

відношенню необхідної інформації з її засвоєнням під час комунікаційного 

процесу) для злиття із засобами комунікації в єдиний комунікаційний ресурс 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Модель комунікаційного каналу підприємства (запропоновано автором) 

 

Аргументовано, що в системі управління комунікаційними каналами 

мають окреслюватися ключові показники діяльності самого підприємства і саме 

тому система комунікацій на підприємстві повинна бути добре спланованою і 

ефективною для продуктивного обміну комунікаціями та охарактеризовуватися 

як процес розрахунку показників результативності і ефективності обміну 

комунікаціями між керівниками і працівниками для досягнення цілей 

підприємства. Доведено, що оцінку управління комунікаційними каналами 

підприємства доцільно визначати на якісно новій основі з урахуванням 

специфіки функціонування підприємства, композиції, структуризації та 

регламентації комунікаційного середовища та комунікаційних і 

компетентнісних можливостей у певному часовому інтервалі. 

У другому розділі – «Діагностика управління комунікаціями в 

підприємствах» – ідентифіковано стан та виявлено тенденції розвитку 

комунікацій в підприємствах, визначено ефективність механізму управління 

комунікаціями в підприємствах та оцінено управління комунікаційними 

каналами підприємств.  

Діагностика управління комунікаціями в підприємствах здійснювалась на 

прикладі телекомунікаційних підприємств. Аналіз їх діяльності продемонстрував, 

що вони розвиваються досить динамічно і цьому сприяють інноваційна 

діяльність, стабілізація фінансового сектора економіки, розвиток електронної 

комерції, удосконалення комунікаційного середовища підприємства. 

Управління комунікаціями в підприємствах дає змогу поєднати можливості 

комп’ютера, телефону, різних відеозв’язків та спрямувати комунікаційні 

звернення працівників так, щоб заздалегідь був налагоджений управлінський 

процес на підприємстві. Стан та тенденції розвитку телекомунікаційних 

підприємств проілюстровано на рисунках 3 та 4. Демонструються висхідні 

тренди частки доходів від трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, 



9 

 

технічного обслуговування та експлуатації обладнання в мережах мовлення, 

надання інтернет-послуг та поштової та кур’єрської діяльності. 
  

 
 

 

Рис. 3. Динаміка кількості  

телекомунікаційних підприємств 

України у 2015-2019 рр., од. 

 

Рис. 4. Динаміка прибуткових і збиткових 

телекомунікаційних підприємств України 

у 2015-2019 рр., % 

 

Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

підприємствах протягом 2016-2019 років показав, що за останні роки динамічно 

збільшується кількість задіяних фахівців у галузі телекомунікацій та сфери 

інформатизації, та покращується стан розвитку комунікацій в підприємствах за 

допомогою новітніх цифрових технологій (рис. 5). 

 

Рис. 5. Кількість підприємств, які мали фахівців у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій 

 

З’ясовано, що телекомунікаційні підприємства стикаються з великими 

ризиками при виборі найкращого каналу комунікації, оскільки не знають 

заздалегідь, наскільки ефективно буде їх розміщення. Результати оцінки 

ефективності механізму управління комунікаціями в підприємствах в ПрАТ 

«Київстар», ПрАТ «ВФ-Україна» та ПАТ «Укртелеком» свідчать про достатній 

рівень ефективності, а саме - рівень вищий за середній. Результати проведеної 

оцінки ТОВ «Lifecell», ТОВ «Інтертелеком», ТОВ «Воля-кабель»  свідчать про 

середній рівень ефективності, де потрібно звернути увагу на необхідне 

вдосконалення або покращення даної ситуації на підприємстві (рис. 6).  
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Рис. 6. Ефективність механізму управління комунікаціями в підприємствах 

 

Виявлено, що посилюється вагомість комунікаційного середовища, 

взаємоузгодження технологій діяльності підприємств від каналів постачання до 

надання послуги чи продукту цільовому споживачу, зростають інформаційно-

технологічна системність і кооперація, що підвищує інтелектуалізацію 

діяльності підприємства через капіталізацію інтелекту і масове поширення 

інновацій; зростає адаптивність, креативність і мобільність персоналу; 

примножується наукомісткість, динамічність, вагомість цифрових комунікацій 

та компетенцій і освіти як неодмінних чинників комунікаційного розвитку 

підприємств. З’ясовано, що досліджувані підприємства використовують 

переважно електронні комунікаційні канали, які входять до комунікаційної 

системи підприємства та мають ефект впливу на усі бізнесові процеси (рис.7). 

 
Рис. 7. Оцінка використання комунікаційних каналів досліджуваних 

підприємств 

 

Встановлено, що телекомунікаційні підприємства України розширюють 

спектр комунікаційних каналів за рахунок нових цифрових технологій, 

платформ, додатків.  
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У третьому розділі – «Концептуальні засади удосконалення управління 

комунікаціями в підприємствах» – обґрунтовано методичний інструментарій 

ухвалення стратегічних рішень щодо удосконалення управління комунікаціями 

в підприємствах, запропоновано наукові підходи до формування 

комунікаційної політики підприємства та розроблено концепт гармонізації 

комунікаційних каналів підприємства. 

Доведено, що управління комунікаціями в підприємствах здійснюється на 

всіх рівнях управління та проявляється через ухвалення стратегічних рішень з 

аналізом схем, рекомендацій, правил та вибору стратегій. Ухвалення 

стратегічних рішень щодо удосконалення управління комунікаціями в 

підприємствах повинно бути направленим на комунікаційне середовище, з 

розглядом складових комунікаційного процесу: цілі, методи та ресурси 

підприємства (рис. 8). 

 
Рис. 8. Методичний інструментарій ухвалення стратегічних рішень щодо 

вдосконалення управління комунікаціями в підприємствах (запропоновано 

автором) 

 

Обґрунтовано, що виявлення вагомості модулів ухвалення стратегічних 

рішень щодо сценаріїв удосконалення управління комунікаціями в 

підприємствах має ґрунтуватися на синтезі багатовимірного факторного 

аналізу, цільового й системного підходів з використанням сукупності якісно-

кількісних індикаторів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Аналітичні моделі виявлення вагомості модулів ухвалення стратегічних рішень 

щодо сценаріїв удосконалення управління комунікаціями в підприємствах  
Функціональні модулі maxib  minib  Залежність 

Технологічний модуль 0,80 0,43 Y3 = -0,0484x + 2,1058 

Інформаційний модуль 0,69 0,50 Y5 = -0,0107x + 1,2346 

Організаційний модуль 0,88 0,26 Y1 = -0,0566x + 0,7636 

Комунікаційний модуль 0,65 0,45 Y6 = -0,0566x + 4,4772 

Інтелектуальний модуль 0,87 0,57 Y4 = -0,0173x + 1,3705 

Проблемно-креативний модуль 0,75 0,38 Y2 = -0,0316x + 1,2415 
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Обґрунтовано, що комунікаційна політика підприємств направлена на 

здійснення та вдосконалення заходів комунікаційного забезпечення з 

розширенням їх привабливості та з необхідним урахуванням етапів підготовки 

комунікаційної політики підприємств (рис. 9). Визначено основні 

характеристики інструментів комунікаційної політики досліджуваних 

підприємств. 

 
Рис. 9. Формування комунікаційної політики підприємства (запропоновано 

автором) 

 

Удосконалено концепт гармонізації комунікаційних каналів 

підприємства, який передбачає технологічну автоматизацію бізнес-процесів на 

підприємствах; автоматизація бізнес-комунікацій; глибинний розвиток ІТ-

інфраструктури; впровадження системи бюджетування та єдиного 

електронного документообігу; забезпечення офісів підприємств сучасними ІТ-

інструментами та механізмами: новими каналами зв'язку, мережами, центрами 

обробки даних і серверами; перехід на хмарний серверний простір.   
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано теоретико-методичний базис 

та науково-організаційні рекомендації щодо вдосконалення управління 

комунікаціями в підприємствах, що сприятиме підвищенню їх 

конкурентоспроможності та якості управління. Результати дослідження слугують 

підставою для формування наступних висновків: 

1. З’ясовано, що сучасні комунікації виникли та функціонують завдяки 

технічним досягненням: швидкодійним та містким засобам зберігання 

інформації (жорсткі та лазерні диски, флеш-пам’ять); цифровим засобам 

зв’язку, які не накладають суттєвих обмежень на відстань та час (глобальні 

комп’ютерні мережі); апаратним та програмним засобам автоматизованого 

опрацювання інформації (вибірка, сортування, подання в потрібній формі). 

Об’єктивна доцільність їх використання сучасними підприємствами зумовлена 

наступними чинниками: глобалізацією, загостренням конкуренції, необхідністю 

переходу на інноваційні засади діяльності, громіздкої організаційної структури, 

якісними змінами відносин власності та розподілу. Уточнення сутності 

комунікацій підприємств та їх класифікації дає змогу сформувати комфортне 

комунікаційне середовище та побудувати проактивну систему управління 

комунікаціями в підприємствах, що забезпечить гнучкість, унікальність та 

адаптивність управління комунікаціями підприємств, успішну партнерську 

взаємодію, підвищить клієнтоорієнтованість, ціннісну орієнтацію та розширить 

конкурентні переваги через нарощення компетентностей підприємств. 

2. Умотивовано, що формування адекватного механізму управління 

комунікаціями в підприємствах створює можливості для спрощення процесу 

комунікацій між працівниками, своєчасного виявлення загроз, впровадження 

мережевих комунікацій, здійснення контролю за витратами, пришвидшення 

руху документообігу, оперативного інформування керівництва, використання 

новітніх електронних комунікацій, забезпечення деталізованою інформацією, 

виявлення оптимуму для використання обмежених ресурсів, моделювання 

різних сценаріїв комунікаційного розвитку. Розроблена система показників 

ефективності механізму управління комунікаціями в підприємствах дає змогу 

більш достовірно визначити ефективність в поточному періоді та стратегічному 

горизонті та виявити комунікаційні взаємодії, можливості й латентні загрози.  

3. Доведено, що оцінку управління комунікаційними каналами 

підприємства доцільно визначати на якісно новій основі з урахуванням 

специфіки функціонування підприємства, композиції, структуризації і 

регламентації комунікаційного середовища та комунікаційних і 

компетентнісних можливостей у певному часовому інтервалі. Обґрунтовані 

авторські пропозиції дозволяють більш деталізовано та об’єктивно надавати 

практичні рекомендації стосовно вибору комунікаційних каналів, що сприятиме 

мінімізації загроз та уникненню втрати контролю. 

4. Визначено, що стан розвитку комунікацій в підприємствах завдяки 

сучасним цифровим технологіям покращується та став невід’ємною частиною 

управління підприємством, оскільки забезпечує створення, збереження, 

обробку і доступ до комунікації, а при цьому доходи від надання 
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телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг демонструють висхідні 

тренди. Обсяги наданих послуг за 10 років збільшилися на 10 266, 7 млн. грн. 

(56%). Кількість підприємств, що використовували локальну комп’ютерну 

мережу зростає (з 1396 у 2016 році до 1503 у 2019 році, тобто на 92,9 відсотки). 

Загальний обсяг доходів від надання телекомунікаційних послуг 

підприємствами у 2019 році склав 71598,5 млн. грн. Тільки у 2019 році мало 

місце невелике (на 1,3 % порівняно з попереднім роком) уповільнення обсягів 

реалізації телекомунікаційних послуг. Це пояснюється розвитком цифрової 

інфраструктури та тим, що більше використовуються нові цифрові 

комунікаційні канали завдяки впровадженню конвергентних рішень, що 

вплинуло на підвищення якості послуг, зменшення асиметрії доступу 

підприємств до Інтернету в різних регіонах та потужності трафіка.  

5. З’ясовано, що в сучасних телекомунікаційних підприємствах, 

комунікація перестала бути просто способом передачі інформації, а стала 

важливим і потужним інструментом управління бізнесом. Результати оцінки 

рівня ефективності механізму управління комунікаціями в ПрАТ «Київстар» ‒ 

54, ПрАТ «ВФ-Україна» ‒ 47, та ПАТ «Укртелеком» ‒ 44, засвідчили достатній 

рівень ефективності, а саме, рівень вищий за середній, а у ТОВ «Lifecell» ‒ 43, 

ТОВ «Інтертелеком» ‒ 38 та ТОВ «Воля кабель» ‒ 41 рівень ефективності  

нижчий за середній, і їм потрібно звернути увагу на необхідне вдосконалення 

або покращення даної ситуації на підприємстві. Підвищення ефективності 

механізму управління комунікаціями в досліджуваних підприємствах протягом 

2016-2019 років сприяло зростанню їх прибутковості й ефективності 

комунікаційного впливу.  

6. Зростання використання технологічних програм, цифрових технологій і 

аудіовізуальних платформ у свою чергу зумовлює розвиток комунікацій в 

досліджуваних підприємствах: розширення комунікаційних ланцюгів й 

комунікаційного середовища підприємства. Оцінено якість управління 

комунікаційними каналами досліджуваних підприємств, узагальнюючий індекс 

у ПрАТ «Київстар» ‒ 0,88, ПрАТ «ВФ-Україна» ‒ 0,83, ТОВ «Lifecell» ‒ 0,74, 

ТОВ «Інтертелеком» ‒ 0,69, ПАТ «Укртелеком» ‒ 0,84, ТОВ «Воля кабель» ‒ 

0,73. Водночас завдяки цифровим комунікаційним каналам утверджується 

новий тип конкуренції, зростає необхідність безперервного підвищення 

кваліфікації працівників, збільшується кількість різноманітних бізнесових 

комунікаційних ланцюгів, що супроводжується зростанням комунікаційної 

зрілості, гнучкості й впровадженням дискретності контролю.  

7. Обґрунтовано, що використання ситуаційного підходу є оптимальним 

інструментом ухвалення стратегічних рішень щодо удосконалення управління 

комунікаціями в підприємствах, що сприяє розвитку гармонійних взаємодій 

між контактними аудиторіями, виходу на нову якість управління комунікаціями 

та дозволяє сформувати комфортне комунікаційне середовище, визначити 

ефективні заходи, швидко приймати рішення, помітно скоротити час на 

адаптацію, керувати невизначеністю шляхом моделювання альтернатив та 

забезпечує випереджальну динаміку комунікаційних перетворень, сприяє 

децентралізації управління, дозволяє спрогнозувати основні напрями й 
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наслідки розвитку комунікаційних процесів з урахуванням індивідуальних 

особливостей функціонування. Доведено, що виявлення вагомості модулів 

ухвалення стратегічних рішень щодо сценаріїв удосконалення управління 

комунікаціями в підприємствах має ґрунтуватися на синтезі багатовимірного 

факторного аналізу, цільового й системного підходів з використанням 

сукупності якісно-кількісних індикаторів, що створює додаткові можливості 

для досягнення мети, реалізації управлінських рішень та заходів, оптимального 

розподілу обмежених ресурсів, адаптації до коливань економічного простору, 

внутрішньої координації, гармонізації взаємодій та комунікаційних каналів. 

8. Визнано, що завданнями формування комунікаційної політики 

підприємства є забезпечення гнучкості, інноваційності, зрілості, мобільності, 

адаптивності, універсальності, своєчасності та адекватності комунікацій. Для 

вирішення цих завдань розроблено наукові підходи до формування 

комунікаційної політики підприємства, які передбачають впровадження нових 

комунікацій організації бізнес-процесів, які успішно використовують сучасні 

цифрові технології, що сприяє: прискоренню руху інформаційних потоків; 

мінімізації інформаційних шумів, запобіганню дублюванню управлінських 

функцій, спрощенню комунікаційної адаптації, нарощенню компетентностей 

персоналу, скороченню часу на ухвалення необхідних стратегічних заходів.  

9. Аргументовано, що потужним інструментом удосконалення управління 

комунікаціями підприємства є гармонізація його комунікаційних каналів 

підприємства, а синтез цільового й системно-креативного підходів для 

розробки відповідного концепту є доцільним та результативним. Його 

практична значимість полягає в нівелюванні латентних загроз, протиріч, 

комунікаційних дисбалансів, виключення несподіванок і виявленні 

стратегічних можливостей за рахунок використання кастомізованої платформи 

для взаємодії і спілкування співробітників, управління завданнями, 

клієнтськими проєктами, що дозволить, на широких можливостях сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій та управлінської моделі «вулику», 

систематизувати комунікаційні перетворення, підтримати раціональну 

взаємодію контактних аудиторій та ієрархічних структурних одиниць, 

здійснювати контроль та пошук унікальних конкурентних переваг.  

Обгрунтованість ключових наукових результатів, концептуальних 

положень та доцільність використання запропонованих теоретико-методичних 

та наукових підходів і прикладних рекомендацій щодо удосконалення 

управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах 

цифрової трансформації підтверджена в управлінській та економічній практиці 

телекомунікаційних підприємств, що засвідчено відповідними актами 

впровадження. 
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АНОТАЦІЯ 

Маковецька І.М. Управління комунікаціями в підприємствах – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Державний університет телекомунікацій, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад та 

обґрунтуванню комунікаційних процесів щодо вдосконалення управління 

комунікаціями в підприємствах. 

У роботі розкрито сутнісні характеристики, складові й завдання управління 

комунікаціями в підприємствах та сформовано модель вибору комунікаційних 

каналів підприємств, де, описуючи різного роду тип каналу, можна 

констатувати, що за своєю характеристикою канали комунікацій є різними і 

впливають по-різному на ефективність виконання завдань та побудову якісної 

системи управління комунікаціями в підприємствах. 

Виявлено основні тенденції управління комунікаціями в підприємствах та 

з’ясовано їх значення, доцільність та вирішення вагомих для підприємства 

завдань по досягненню високої якості та результативності управління 
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комунікаційним процесом на телекомунікаційних підприємствах за рахунок 

рівномірного доступу до інформаційних ресурсів, можливості безперешкодного 

та ефективного управління комунікаціями, формуючи оптимальні умови для 

успішного прийняття рішень, вирішення конфліктів та спільної роботи 

працівників підприємства.  

Доведено, що новітні українські телекомунікаційні підприємства – це 

платформа світового масштабу. Українські підприємства, а більш точніше  

представництва в Україні, є привабливим місцем для розміщення різного роду 

комунікаційних замовлень в індустрії ІТ-послуги. 

Обґрунтовано формування ефективності комунікаційної політики 

підприємства для постановки та реалізації заходів по забезпеченню та 

просуванню комунікацій на телекомунікаційних підприємствах. Завдяки 

аналізу діяльності підприємств інформаційно-телекомунікаційної галузі 

визначено шляхи вдосконалення ефективності використання комунікаційних 

каналів телекомунікаційних підприємств.  

Запропоновано єдиний комунікаційний ланцюг управління комунікаціями 

в підприємствах, що буде поєднувати елементи структури управління 

телекомунікаційними підприємствами та описувати динамічну систему 

управління комунікаціями в підприємствах інформаційно-телекомунікаційної 

галузі для злагодженої комунікаційної роботи апарату управління та його 

комунікаційних процесів бізнес-середовища. 

Ключові слова: управління комунікаціями, комунікаційні канали, 

комунікаційне середовище підприємства, комунікаційна політика 

телекомунікаційних підприємствах, єдиний комунікаційний ланцюг. 

 

АННОТАЦИЯ 

Маковецкая И.М. Управление коммуникациями в предприятиях – 

На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). - Государственный университет 

телекоммуникаций, Киев, 2021.  

Диссертация посвящена углублению теоретико-методических основ и 

обоснованию коммуникационных процессов по совершенствованию 

управления коммуникациями в предприятиях. 

В работе раскрыто сущностные характеристики, составляющие и задачи 

управления коммуникациями в предприятиях и сформирована модель выбора 

коммуникационных каналов предприятий, где описывая разного рода тип 

канала можно констатировать, что по своей характеристике каналы 

коммуникаций различны и влияют по-разному на эффективность выполнения 

задач и построение качественной системы управления коммуникациями в 

предприятиях.  

Выявлены основные тенденции управления коммуникациями в 

предприятиях и выяснено их значение, целесообразность и решения важных 

для предприятия задач по достижению высокого качества и результативности 
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управления коммуникационным процессом на телекоммуникационных 

предприятиях за счет равномерного доступа к информационным ресурсам, 

возможности беспрепятственного и эффективного управления 

коммуникациями формируя оптимальные условия для успешного принятия 

решений, разрешения конфликтов и совместной работы сотрудников 

предприятия. 

Обоснованно формирования эффективности коммуникационной 

политики предприятия для постановки и реализации мероприятий по 

обеспечению и продвижению коммуникаций на телекоммуникационных 

предприятиях. Благодаря анализу деятельности предприятий информационно-

телекоммуникационной отрасли определены пути совершенствования 

эффективности использования коммуникационных каналов 

телекоммуникационных предприятий.  

Предложена единая коммуникационная цепь управления 

коммуникациями в предприятиях.  

Ключевые слова: управление коммуникациями, коммуникационные 

каналы, коммуникационную среду предприятия, коммуникационная политика 

телекоммуникационных предприятиях, единственный коммуникационный 

цепь. 

 

АNNOTATION 

Makovetska I. M. Management of communications in enterprises - 

Manuscript. 

This dissertation  is for obtaining Degree of Candidate in Economic Sciences in 

specialization coded  08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (according 

to the types of economic activities). – The State University of Telecommunications, 

Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to deepening of theoretical and methodical bases and 

substantiation of communication processes concerning improvement of management of 

communications in the enterprises.  

The paper reveals the essential characteristics, components and tasks of 

communication management in enterprises and forms a model of choice of 

communication channels of enterprises, where describing different types of channels can 

be stated that the characteristics of communication channels are different and affect the 

effectiveness of tasks and building a quality system of communications management in 

enterprises. 

Based on the results of consideration of communication channels, methodical 

approaches to diagnostics of enterprise communication channels are formed, the 

model of enterprise communication channels selection is described and aspects in 

which it is proposed to distinguish communication channels by assessing the 

effectiveness of contextual information direction of communication at a fairly high 

level of growth in the quality of transmitted communication data. 

The main trends of communications management in enterprises are identified. 

Their importance, expediency and solution of important tasks for the enterprise to 

achieve high quality and efficiency of communication process management in 
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telecommunications enterprises due to equal access to information resources, 

opportunities for seamless and effective communication management forming optimal 

conditions for successful decision-making, conflict resolution and joint work of 

employees are highlighted.  

The newest Ukrainian telecommunication enterprises are a platform of world 

scale is proved in this paper. Ukrainian enterprises, or more precisely representative 

offices in Ukraine, are an attractive place to place various types of communication 

orders in the IT services industry. 

It is observed that the main performance indicators of PJSC "Kyivstar", PJSC 

"VF-Ukraine", LLC "Lifecell", LLC "Intertelecom" for the studied periods from 

2016-2019 became more profitable, this is due to lower tariffs for mobile 

communication services, which made them available to individual subscribers and 

not just to business units.  Also, starting from 2009, the mobile market begins to 

grow, the volume of services provided in UAH million for 10 years increased by 

UAH 10,266.7 million (56%), mainly due to an increase in the duration of calls due 

to flexible tariff and marketing policies of operators and the introduction of additional 

services. 

It is described that with the help of communication support of communication 

channels the interconnection of elements of communication process at 

telecommunication enterprises is achieved, and data at their transfer on 

communication channels to telecommunication enterprises carry information about 

risk events at the enterprise, economic stability of the enterprise.  In particular, it is 

noted that the communication support of the impact of risks on the communication 

management mechanism in enterprises is not only a source of data for risk analysis of 

telecommunications enterprises, but also a necessary communication tool to reduce 

risks. The analysis of information obtained in telecommunications enterprises should 

determine the causes of risk in order to prevent it in the future and establishing the 

level of dependence between the probability of risk and the magnitude of their losses. 

The formation of the effectiveness of the communication policy of the 

enterprise for the formulation and implementation of measures to ensure and promote 

communications in telecommunications enterprises is substantiated.  Thanks to the 

analysis of activity of the enterprises of information and telecommunication, branch 

ways of perfection of efficiency of use of communication channels of the 

telecommunication enterprises are defined.  

A single communication chain of communications management in enterprises 

is proposed, which will combine elements of the management structure of 

telecommunications enterprises and describe a dynamic communication management 

system in enterprises of the information and telecommunications industry for 

coordinated communication of the management staff and its communication 

processes. 

Keywords: communication management, communication channels, 

communication environment of the enterprise, communication policy of 

telecommunication enterprises, unified communication chain. 
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