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У статті проаналізовані існуючі проблеми державного регулювання та підтримки галузі телекомунікацій. Визначено, що телекомунікаційна інфра-
структура формується, з одного боку, під тиском потреб споживачів різних сегментів ринку послуг, з іншого – внутрішніх організаційних, кадрових, 
наукових, фінансових ресурсів виробників телекомунікаційних послуг. З одного боку, виробництво телекомунікаційних послуг має порівняно низький 
фінансовий поріг входження в бізнес, що є привабливим для розвитку приватного підприємництва. З іншого боку, телекомунікаційна індустрія 
потребує глобалізації, дотримання міжнародних стандартів, що не завжди може бути доступно для підприємств галузі. Сучасний етап станов-
лення і розвитку української телекомунікаційної інфраструктури характеризується реорганізацією структури основних операторів на всіх рівнях 
управління. Так, на розвитку регіонального телекомунікаційного ринку сильно позначаються рішення, що приймаються на державному рівні. На 
державному рівні вибудовується нова інституційна структура управління телекомунікаційною сферою, пов'язана з укрупненням організаційних 
структур. Всі підприємства, що працюють на ринку телекомунікаційних послуг (як правило, незалежно від проголошуваних цілей), основну увагу 
приділяють споживачам, готовим платити гроші за послуги. Прибуток і доходи – це основний критерій діяльності підприємства, це центральний 
фактор виживаності на конкурентному ринку. Водночас така природна схильність призводить до завищення тарифів, нерівномірності розподілу 
послуг по районах і категоріях споживачів. У мотивації діяльності телекомунікаційних компаній на друге місце йде соціальний фактор, за залишко-
вим принципом здійснюється телекомунікаційне забезпечення реалізації прикладних питань державного управління.
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конкурентоспособности предприятий телекоммуникаций

В статье проанализированы существующие проблемы государствен-
ного регулирования и поддержки отрасли телекоммуникаций. Опре-
делено, что телекоммуникационная инфраструктура формируется, 
с одной стороны, под давлением потребностей потребителей различ-
ных сегментов рынка услуг, с другой – внутренних организационных, 
кадровых, научных, финансовых ресурсов производителей телекомму-
никационных услуг. С одной стороны, производство телекоммуника-
ционных услуг имеет сравнительно низкий финансовый порог вхожде-
ния в бизнес, что является привлекательным для развития частного 
предпринимательства. С другой стороны, телекоммуникационная 
индустрия нуждается в глобализации, соблюдении международных 
стандартов, что не всегда может быть доступно для предприятий 
отрасли. Современный этап становления и развития украинской те-
лекоммуникационной инфраструктуры характеризуется реоргани-
зацией структуры основных операторов на всех уровнях управления. 
Так, на развитии регионального телекоммуникационного рынка силь-
но сказываются решения, принимаемые на государственном уровне. 
На государственном уровне выстраивается новая институциональ-
ная структура управления телекоммуникационной сферой, связанная 
с укрупнением организационных структур. Все предприятия, работа-
ющие на рынке телекоммуникационных услуг (как правило, независи-
мо от провозглашаемых целей), основное внимание уделяют потре-
бителям, готовым платить деньги за услуги. Прибыль и доходы – это 
основной критерий деятельности предприятия, это центральный 
фактор выживаемости на конкурентном рынке. Вместе с тем, такая 
естественная склонность приводит к завышению тарифов, неравно-
мерности распределения услуг по районам и категориям потребите-
лей. В мотивации деятельности телекоммуникационных компаний на 
второе место выходит социальный фактор, по остаточному принци-
пу осуществляется телекоммуникационное обеспечение реализации 
прикладных вопросов государственного управления.
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of telecommunication enterprises
The article analyses existing problems of state regulation and support of the 
telecommunication industry. It shows that the telecommunication infrastruc-
ture is formed, on the one hand, under the pressure of needs of consumers 
of various service market segments, on the other – internal organisational, 
personnel, scientific and financial resources of producers of telecommunica-
tion services. On the one hand, production of telecommunication services has 
a comparatively low financial threshold of entering into business, which is at-
tractive for development of private entrepreneurship. On the other hand, the 
telecommunication industry needs globalisation and correspondence with 
international standards, which is not always accessible for enterprises of the 
industry. The modern stage of establishment and development of the Ukrai-
nian telecommunication infrastructure is characterised with reorganisation 
of the structure of basic operators at all levels of management. Thus, deci-
sions made at the state level exert significant influence upon development 
of the regional telecommunication market. A new institutional structure of 
management of the telecommunication sphere, connected with enlargement 
of organisational structures, is being built at the state level. All enterprises 
that work in the market of telecommunication services (as a rule, indepen-
dently from the declared goals) pay main attention to consumers that are 
ready to pay for services. Profit and income are the main criteria of enterprise 
activity. They are central factors of survival in the competitive market. At the 
same time, this natural inclination leads to overpricing the tariffs, irregularity 
of distribution of services by districts and categories of consumers. The social 
factor takes the second place in motivation of activity of telecommunication 
companies. Telecommunication coverage of realisation of applied issues of 
the state management is carried out residually.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах швид-
кого розвитку сфери інформації, світового ринку праці, 
капіталу й виробництва змінюються засоби забезпечення 
державного суверенітету, роль держав як суб’єктів між-
народної політики. Динаміка суспільних процесів, що роз-
ширює можливості кожної людини, підприємства, країни 
і водночас підвищує ризики, пов’язані з маніпулюванням 
інформацією, саме тому, одним з основних завдань держав-
ного управління стає визначення та послідовна реалізація 
стратегічних напрямків діяльності в телекомунікаційній 
сфері, забезпеченні вільного доступу населення до сучас-
них телекомунікаційних послуг та підтримка телекомуніка-
ційних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Загаль-
ні питання, що стосуються генезису інформаційного сус-
пільства, аналізуються у працях Р. Абдєєва, С. Алстрома, 
Р. Барнета, Д. Белла, К. Боулдинга, Т. Вороніної, У. Дай-
зарда, Р. Дарендорфа, Ж. Еллюля, А. Етционі, В. Інозем-
цева, Г. Кана, І. Курносова, О. Лактіонова, Дж. Ліхтхайма, 
А. Ракітова, Р. Сейденберга, Т. Стоуньєра, О. Тоффлера, 
А. Турена та ін. Проблеми комунікації в державному управ-
лінні досліджують окремі українські науковці: В. Бакумен-
ко, В. Дзюндзюк, Н. Корабльова, В. Корженко, Ю. Куц,  
В. Мамонова, В. Мартиненко, О. Машков, Н. Мельтюхова, 
Н. Нижник, Г. Одінцова, Л. Савенко, Т. Хомуленко, С. Се-
рьогін, В. Цвєтков, О. Чаплигін, Ю. Шаров та ін. Серед за-
рубіжних авторів слід виділити Д. Голдмана, Дж. Кларка, 
П. Девіса, В. Кі, Д. Розенблюма та ін. Питання державного 
регулювання телекомунікацій та їх використання в діяль-
ності органів влади розглядаються у працях таких фахів-
ців, як А. Голобуцький, Г. Головко, С. Зуєв, Н. Корнілов-
ська, Ю. Машкаров, О. Мельник, О. Мостовенко, О. Орлов, 
В. Стеклов, В. Тронь, О. Шевчук та ін. Проте, зазначені та 
інші наукові праці здебільшого присвячені або суто тео-
ретичним і методологічним проблемам, що стосуються 
розвитку інформаційного суспільства, або загальним пи-
танням державно-управлінських відносин, нормативно-
правовому регулюванню телекомунікацій з боку держави 
чи виключно технічним аспектам впровадження телекому-
нікаційних технологій. 

Мета статті полягає у проведенні дослідження сис-
теми державного регулювання сучасних підприємств те-
лекомунікацій та розробці пропозиції по вдосконаленню 
цього процесу з метою підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств галузі

Виклад основного матеріалу дослідження Сучасні 
розвинені держави приділяють величезну увагу як розви-
тку галузі телекомунікацій, так і плануванню цього роз-
витку, розробці відповідних стратегій. Дослідження рівня 
впровадження телекомунікацій в економічну, правову, со-
ціальну й іншу сфери життя суспільства, а також основні 
напрямки державної політики країн-лідерів у даній області: 
США, ЄС, Індії і Росії, дозволяє виділити наступні основні 
види стратегій, проведених цими державами [3; 6]: 

США. Стратегія інноваційного лідерства: націленість 
на науково-технологічне лідерство; ріст інвестицій в осві-
ту, нематеріальні активи; оптимальна взаємодія державної 
частки секторів; державна підтримка інноваційної діяль-
ності.

ЄС. Стратегія соціальної спрямованості: освіта і пе-
репідготовка; доступність телекомунікацій для всіх грома-
дян; фінансування науки й досліджень в області телекому-
нікацій; створення транс-європейських мереж муніципаль-
них органів, охорони здоров'я і освіти.

Індія. Стратегія активної участі в розвитку телеко-
мунікацій: створення сприятливих податкових, інвести-
ційних, адміністративних режимів, експорт телекомуніка-
ційних послуг; формування наукових парків; субсидування 
освіти в сфері телекомунікацій і її прив'язка до конкуренції 
виробництва.

Росія. Стратегія вибіркової участі в побудові інфор-
маційного суспільства: державна програма інформатиза-
ції; наука й наукомісткі технології – пріоритетні напрямки 
в економіки; реалізація проектів побудови наукових парків; 
концепція створення єдиного інформаційного простору.

Кожній із країн притаманні власні ритм, темп та про-
філь розвитку сфери телекомунікацій як однієї з галузей, 
що найбільш динамічно розвиваються у світі, в тому числі 
в Україні, яка на сьогодні не тільки стабільно утримує свої 
позиції у світових рейтингах, але має значний потенціал 
для розвитку галузі телекомунікацій. Тому стратегічним 
завданням на сучасному етапі має бути визначений пріори-
тетний розвиток галузі та державна підтримка діяльності 
підприємств галузі [2]. Своїм зростанням сфера телекому-
нікацій зобов'язана активному проникненню інформацій-
них технологій в бізнес-процеси організацій, механізми 
державного управління та повсякденне життя людей. 

На сьогодні (04.2013, згідно з даними НКРЗІ) сфера 
телекомунікацій в Україні – це [4]:

2114 операторів, що мають ліцензії на певний вид  
діяльності у сфері телекомунікацій;
1 482 суб'єктів господарювання, що надають по- 
слуги з доступу до мережі Інтернет; 
13 % від середньої кількості працівників на під- 
приємствах сфери послуг – працівники підпри-
ємств, зайнятих у галузі телекомунікацій; 
43,5 % жителів України, що мають доступ до ме- 
режі Інтернет;
35 % домогосподарств, які мають широкосмуго- 
вий доступ до мережі Інтернет; При цьому, за-
гальноєвропейський показник широкосмугового 
доступу населення до мережі Інтернет становить 
близько 65 % (до 2020 року має становити 75 %);
1/5 частина українських домогосподарств мають  
доступ до послуг кабельного телебачення;
148 вищих навчальних закладів здійснюють  
підготовку кадрів для галузі телекомунікацій; 
46967 осіб – загальний ліцензований обсяг сту-
дентів для галузі;
майже повне покриття території країни рухомим  
(мобільним) зв`язком, рівень проникнення якого, 
за даними операторів телекомунікацій, становить 
130,3 % від усієї чисельності населення України.

На даний час понад 16,6 тис. суб’єктів господарюван-
ня різних форм власності, на яких працює понад 240  тис. 
осіб, здійснюють діяльність у галузі телекомунікацій. Це 2 % 
від усього зайнятого населення держави, діяльність яких 
на сьогодні формує 4,6 % ВВП країни, 3 % загальноукраїн-
ського обсягу інвестицій в основний капітал. Разом з  тим, 
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за дослідженнями Міжнародного союзу електрозв'язку 
розвитку телекомунікаційної галузі в 155 країнах світу [3], 
Україна за індексом розвитку телекомунікацій у 2011 році 
посідала 67 місце (у 2010 році – 65 місце). Однією із причин 
невисокого місця України в зазначеному рейтингу є нерів-
номірність доступу до телекомунікаційних послуг в регіо-
нах, що підтверджують результати аналізу стану розвитку 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури та впрова-
дження послуг телекомунікацій в різні сфери життєдіяль-
ності регіонів.

Основні бар'єри, що на сьогодні стримують стрімкий 
розвиток галузі телекомунікацій, пов'язані з низкою таких 
обставин [7]:

низький рівень правозастосування в галузі теле- 
комунікацій (недосконалість нормативної бази, 
пов’язана з реалізацією конституційних прав 
і свобод при застосуванні телекомунікаціій, ін-
формаційній взаємодії громадян, суспільства 
і держави); 
нерівномірність забезпечення можливості досту- 
пу населення до комп’ютерних і телекомунікацій-
них засобів, поглиблення «цифрової» нерівності 
між окремими регіонами, галузями економіки та 
різними верствами населення;
відсутність інституційного забезпечення коорди- 
нації діяльності державних органів з питань впро-
вадження нових телекомунікаційних послуг; 
недосконалість системи державного регулювання  
та нагляду за галуззю;
недостатній рівень розвитку телекомунікаційної  
інфраструктури та відсутність механізму спільно-
го використання інфраструктури;
недостатньо розвинута система національних  
стандартів з телекомунікацій, гармонізованих із 
міжнародними стандартами;
відсутність системи моніторингу розвитку галузі; 
високий рівень залежності українського ринку те- 
лекомунікацій від зарубіжної продукції;
відсутність цілеспрямованої підтримки профіль- 
них вузів; 
повільне впровадження нових методів навчання  
із застосуванням сучасних телекомунікацій.

Таким чином, можна констатувати, що на даний час 
виникла необхідність запровадження механізмів сприяння 
підвищенню рівня використання телекомунікацій в країні 
та актуалізації завдань суттєвого підвищення дієвої коор-
динації зусиль держави щодо розробки та реалізації стра-
тегії розвитку галузі. Першочерговими завданнями розви-
тку галузі телекомунікацій, як однієї з умов прискорення 
економічного розвитку, на сьогодні мають стати [1; 11]:

вдосконалення та гармонізація формування за- 
конодавчої бази, орієнтованої на пріоритетний 
розвиток галузі телекомунікацій, створення кон-
курентного ринкового середовища і розвиток 
державно-приватного партнерства;
створення інфраструктури широкосмугового до- 
ступу на всій території України, сприяння розши-
ренню бездротового широкосмугового доступу; 
інституційне забезпечення координації діяльнос- 
ті державних органів з питань розвитку галузі те-
лекомунікацій, підвищення ефективності роботи 

державних органів щодо реалізації пріоритетних 
урядових програм галузі;
розвиток національної інформаційно-комуніка- 
ційної інфраструктури та її інтеграція зі світовою 
інфраструктурою;
розробка системи стандартизації у сфері інфор- 
маційних технологій та телекомунікацій; 
створення ефективних механізмів стимулювання  
розвитку сфери телекомунікацій, заохочення кон-
куренції, боротьба з монополізмом у галузі;
забезпечення умов для прискорення розвитку те- 
лекомунікаційних мереж і збільшення переліку та 
обсягів телекомунікаційних послуг, які надаються 
широким верствам населення; забезпечення кон-
вергенції телекомунікаційних мереж та послуг;
підвищення якості послуг широкосмугового до- 
ступу з використанням новітніх технологій та за-
безпечення покриття вказаними послугами всієї 
території України;
забезпечення ефективного використання радіо- 
частотного ресурсу;
удосконалення системи показників розвитку галу- 
зі телекомунікацій та системи державних статис-
тичних спостережень, запровадження постійного 
моніторингу основних показників галузі з метою 
розвитку;
стимулювання населення щодо підвищення  
комп'ютерної та інформаційної грамотності, орі-
єнтованої на використання новітніх технологій; 
широке впровадження технологій дистанційного  
навчання, телемедицини, відділеної роботи;
забезпечення суб'єктам господарювання можли- 
вості віддаленого контролю виробництва, торгів-
лі та логістики;
збільшення довіри та інформаційної безпеки ви- 
користання сучасних телекомунікаційних послуг.

Шляхами вирішення поставлених завдань є:
удосконалення законодавчої та нормативно- 
правової бази, в частині утворення Фонду загаль-
нодоступних телекомунікаційних послуг; 
визначення мінімальної межі швидкості для широ- 
космугового доступу, включення послуги доступу 
до мережі Інтернет на швидкості 2 Мб/с до перелі-
ку загальнодоступних телекомунікаційних послуг; 
спрощення умов користування радіочастотним  
ресурсом шляхом зменшення кількості дозвільних 
документів та скорочення термінів проходження 
процедур для отримання права на користування 
радіочастотним ресурсом;
запровадження механізмів спільного використан- 
ня інфраструктури телекомунікаційних мереж;
визначення та аналіз відповідних ринків послуг  
електронних комунікацій, які є потенційним 
предметом очікуваного регулювання та створен-
ня ефективних механізмів;
приведення системи адміністрування доменів  
.UA, .УКР до кращих світових зразків;
врегулювання питань запровадження електро- 
нної комерції;
розробки та затвердження нормативно-правових  
актів, нормативних і нормативно-технічних доку-
ментів, які сприяють зниженню адміністративних 



145Проблеми економіки № 1, 2014

економіка та управління національним господарством

бар’єрів для розвитку мереж та побудови інфра-
структури мереж доступу, стимулюють розвиток 
інфраструктури широкосмугового доступу;
створення дієвого механізму координації за фор- 
муванням та реалізацією державної політики в га-
лузі телекомунікацій;
продовження процесу лібералізації ринку телеко- 
мунікацій, спрощення умов для виходу та діяль-
ності на ринку телекомунікацій шляхом поступо-
вого переходу від ліцензування видів діяльності 
до реєстрації;
забезпечення реалізації проекту щодо розбудови  
Національної інформаційно-комунікаційної інф-
раструктури України, який задовольнить попит 
держави та суспільства щодо якісних та доступ-
них інформаційних послуг та забезпечить сталий 
розвиток галузі телекомунікацій;
забезпечення реалізації проекту зі створення  
Єдиної інформаційно-комунікаційної платформи, 
який має стати дієвим інструментом забезпечен-
ня реалізації адміністративної реформи та модер-
нізації системи державного управління;
державна підтримка регіональних заходів, спря- 
мованих на ліквідацію «цифрового розриву»;
визначення контрольних значень показників роз- 
витку галузі телекомунікацій в Україні;
стимулювання використання послуг телекомуні- 
кацій для розвитку дистанційної освіти, телеме-
дицини, електронної торгівлі тощо;
запровадження обов'язкової науково-технічної  
експертизи (аудиту) великомасштабних систем-
них проектів створення та розвитку галузі телеко-
мунікацій на відповідність їх нормам національ-
них стандартів, гармонізованих із міжнародними;
розробка та впровадження національних стандар- 
тів і технічних регламентів застосування телеко-
мунікаційних послуг, гармонізованих із відповід-
ними стандартами держав – членів ЄС;
впровадження міжнародної системи об’єктних  
ідентифікаторів.

На сьогоднішній день існує така нормативна база 
у сфері телекомунікацій [1; 5; 6; 8; 9]:

Закон України «Про внесення змін до деяких за- 
конодавчих актів України щодо національних ко-
місій, що здійснюють державне регулювання при-
родних монополій, у сфері зв'язку та інформати-
зації, ринків цінних паперів і фінансових послуг»;
Закон України «Про телекомунікації»; 
Закон України «Про радіочастотний ресурс Укра- 
їни»;
Закон України «Про поштовий зв'язок»; 
Закон України «Про телебачення і радіомовлення»; 
Закон України «Про інформацію»; 
Закон України «Про внесення змін до деяких за- 
конів України щодо спрощення умов доступу на 
ринок телекомунікаційних послуг».

Іншими важливими законодавчими змінами на рин-
ку телекомунікаційних послуг були:

Розробка спільно з учасниками ринку Проекту  
Постанови КМУ «Про затвердження Правил на-
дання та отримання телекомунікаційних послуг».

Рішення НКРЗІ № 393 від 11.08.2011 (зареєстрова- 
но в Мін'юсті під № 1046/19784 05.09.2011) про за-
твердження «Порядку реєстрації абонентів отри-
мують телекомунікаційні послуги без укладення 
договору в письмовій формі», яким регламенту-
ється процедура реєстрації абонентів, включаючи 
перелік наданої інформації та її захист.
Введення в дію нових тарифів на загальнодоступні  
телекомунікаційні послуги, що повинно покращи-
ти фінансовий стан окремих операторів на ринку 
телекомунікацій.
Прийняття НКРЗІ 05.07.2012 за основу Законо- 
проекту № 329 «Про внесення змін до деяких 
законів України у зв'язку зі створенням Фонду 
загальнодоступних телекомунікаційних послуг». 
Документ дозволить вишукати ресурси на роз-
виток телекомунікацій у сільській місцевості за 
рахунок самих операторів мобільного зв'язку (від-
раховуватимуть до Фонду частину коштів), однак 
у нинішній редакції помітно обмежує права Пен-
сійного фонду.

Телекомунікаційна галузь є однією з найбільш ви-
сокотехнологічних і наукомістких галузей промисловості, 
в  сучасних умовах одним з головних чинників збільшення 
конкурентоспроможності телекомунікаційних організацій 
є можливість оперативно реагувати на зміни у зовніш-
ньому середовищі. Необхідність корегування діяльності 
у відповідності з високими темпами розвитку технологій 
і запекла конкуренція вимагає від телекомунікаційних під-
приємств максимальної гнучкості та оперативності. У цих 
умовах доцільним для державної підтримки телекомуні-
каційних підприємств стає використання комп'ютерних 
систем підтримки прийняття рішень (СППР). В основі 
побудови таких систем лежить використання імітаційних 
моделей організацій, вивчення яких дозволяє проаналізу-
вати наслідки вибору і прийняття управлінських рішень 
з великої кількості альтернативних варіантів використання 
виробничих і фінансових можливостей, а також гарантова-
но давати відповідь про найбільш раціональний або опти-
мальний вибір з безлічі альтернативних варіантів рішень. 
Саме це, на наш погляд, дає можливість державі реально 
оцінити становище підприємств на ринку телекомунікацій 
та обрати дійсно обґрунтовані та необхідні рішення дер-
жавного управління. 

Сучасні підходи до створення систем управління за-
сновані на застосуванні інтелектуальних технологій, які 
використовують способи подання знань для побудови ін-
тегрованих моделей підприємств. Мультиагентна техноло-
гія – це програмна технологія, яка для вирішення складної 
задачі або проблеми використовує системи, що складають-
ся з безлічі взаємодіючих агентів. Одним з найважливіших 
завдань управління телекомунікаційними організаціями є 
вибір стратегії розвитку, включаючи в загальному випадку 
рішення таких задач, як:

1. Вибір регіонального бізнес-майданчика.
1.1. Вибір варіанту входження на новий ринок, вклю-

чаючи визначення цільових сегментів, вибір оптимального 
варіанту розширення телекомунікаційної інфраструктури 
в регіоні (оренда, прокладка), визначення маркетингової 
стратегії.
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Перераховані завдання можна охарактеризувати ви-
сокою невизначеністю і динамікою бізнес-середовища, іс-
нуванням великої кількості взаємозв'язків і залежностей 
між учасниками телекомунікаційного ринку, складністю 
в обчисленні, необхідністю врахування великої кількості 
факторів різної природи, нелінійністю поведінки, залежніс-
тю рішення від історії процесів і т. д., що зумовлює актуаль-
ність використання для їх вирішення агент-орієнтованих 
технологій. Необхідно також відзначити, що рішення по-
дібних завдань у математиці в даний час здійснюється за 
допомогою використання і розвитку нових напрямків, спо-
ріднених мультіагентним системам за своєю методологією, 
пов'язаних з теорією хаосу, генетичним програмуванням, 
нейронними мережами та ін. Використання багатоагент-
ного підходу до моделювання систем дозволить домогтися 

більш високої деталізації за рахунок обліку більшого числа 
факторів індивідуальних агентів.

У рамках вищезазначених завдань і обраного підходу 
до моделювання можна запропонувати для вибору бізнес-
майданчиків телекомунікаційним підприємствам структу-
ру мультиагентної системи, наведену на рис. 1.

Як видно з представленого рисунку, виділені на-
ступні основні агенти: агент підприємства, агенти осно-
вних конкурентів, агенти окремих суб'єктів, які диктують 
поведінку регіональних ринків з урахуванням їх різних 
характеристик, агент, що моделює особливості державної 
політики у сфері телекомунікацій, і агент органів місцевого 
самоврядування, що враховує діяльність місцевої влади з 
підтримки українських підприємств та протидії жорсткос-
ті конкуренції. На рис. 2. наведена структура моделі мульті-

Підприємство 
Агент

Конкурент 1 
Агент

Агент
Суб’єкт 1

Конкурент 2 
Агент

Агент
Суб’єкт 2

Держава
Агент

Агент
Суб’єкт 3

Агент влади місцевого 
самоврядування

Стратегічне рішення щодо 
освоєння нових ринків

Агентне поле

Агент регіональне 
управління

Агент головне 
управління

Агенти системи управління 
підприємством

Споживач 2 
Агент

Споживач 3  
Агент

Конкурент 2 
Агент

Споживач 1  
Агент

Конкурент 1 
Агент

Конкурент 3 
Агент

Агент влади місцевого 
самоврядування

Агент влади місцевого 
самоврядування

Стратегічне рішення щодо 
освоєння нових ринків

Агентне поле

Рис. 1. Структура мультіагентної системи для вибору нових ринків телекомунікаційного підприємства

Рис. 2. Структура мультіагентної системи для вибору варіанта виходу на обраний ринок  
телекомунікаційного підприємства
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агентної системи вибору варіанту входження на конкрет-
ний обраний ринок.

Як видно з представленого рисунка, в рамках сис-
теми виділяються наступні види агентів: агенти системи 
управління підприємством, включаючи центральний та ре-
гіональний управлінський апарати, агенти споживачів, які 
відображають поведінку окремих сегментів ринку (кіль-
кість даних агентів є достатньою, якщо вони відображають 
повну структуру споживання на ринку), агенти конкурен-
тів, як національного, так і регіонального масштабу, агенти 
місцевого та державного рівнів управління, що описують 
впливи різних законопроектів, заходів і програм на розви-
ток на конкретному ринку. Побудова системи підтримки 
прийняття рішень на основі моделювання розвитку теле-
комунікаційного підприємства на підставі рішення пред-
ставлених задач за допомогою агентоорієнтованих тех-
нологій дозволить збільшити ефективність стратегічного 
управління за рахунок підвищення обґрунтованості при-
йнятих рішень, обліку більшої кількості факторів, а також 
аналізу різних сценаріїв взаємодії суб'єктів телекомуніка-
ційного ринку.

Конкуренція і рівень конфліктності в телекомуніка-
ційній галузі повинні бути добре контрольовані – ця галузь 
потребує більше уваги соціальному і комерційному парт-
нерству, взаємодії, злагодженість дій, конфронтації заці-
кавлених сторін. Українська телекомунікаційна індустрія 
стала найважливішим фактором політичного, економічно-
го, соціального, технологічного та культурного розвитку 
[10; 12]. Сутність її становлення визначається процесами, 
реалізованими на міжнародному, міжрегіональному та міс-
цевому (муніципальному) рівнях:

шукаються шляхи вдосконалення системи дер- 
жавного, регіонального та місцевого управлін-
ня;
формується міжнародний та український міжре- 
гіональний ринок інформаційних і телекомуніка-
ційних послуг як фактора виробництва на рівні з 
ринками природних ресурсів, праці, капіталу;
помітно зростає питома вага галузей діяльності,  
що забезпечують створення, передачу, викорис-
тання та аналітичну обробку знань та інформації;
телекомунікаційна інфраструктура перетворю- 
ється, виникає необхідність враховувати рівень 
конкурентоспроможності продукції та послуг 
промисловості;
впровадження телекомунікаційних технологій  
істотно змінює моделі управління, освіти, праці, 
суспільного життя, відпочинку.

Телекомунікаційні системи все більше використову-
ються на державному, регіональному та місцевому рівнях 
при вдосконаленні управління, інформатизації, охорони 
здоров'я, житлово-комунального господарства, освіти, по-
ліпшення постачання і побуту населення та ін. Разом з тим, 
розвиток телекомунікаційної інфраструктури, даючи зна-
чні переваги в різних напрямках діяльності органів влади 
і управління, несе в собі нові проблеми і ризики. Так, під-
вищення доступності інформації про різні суб'єкти еконо-
мічної діяльності формує проблему інформаційної безпе-
ки, що змушує шукати нові способи забезпечення стійкості 
розвитку підприємств. Саме це питання, на наш погляд, не 

можливо віддати на «відкуп» самим телекомунікаційним 
підприємствам, це питання необхідно регулювати на рівні 
держави.

Висновок. Телекомунікаційна інфраструктура фор-
мується, з одного боку, під тиском потреб споживачів 
різних сегментів ринку послуг, з іншого – внутрішніх ор-
ганізаційних, кадрових, наукових, фінансових ресурсів ви-
робників телекомунікаційних послуг. З одного боку, вироб-
ництво телекомунікаційних послуг має порівняно низький 
фінансовий поріг входження в бізнес, що є привабливим 
для розвитку приватного підприємництва. З іншого боку, 
телекомунікаційна індустрія потребує глобалізації, дотри-
мання міжнародних стандартів, що не завжди може бути до-
ступно для підприємств галузі. Сучасний етап становлення 
і розвитку української телекомунікаційної інфраструктури 
характеризується реорганізацією структури основних опе-
раторів на всіх рівнях управління. Так, на розвитку регіо-
нального телекомунікаційного ринку сильно позначаються 
рішення, що приймаються на державному рівні. На дер-
жавному рівні вибудовується нова інституційна структура 
управління телекомунікаційною сферою, пов'язана з укруп-
ненням організаційних структур. Знову створювані телеко-
мунікаційні системи, як правило, ставлять своєю головною 
метою створення потужних, висококапіталізованих, при-
буткових компаній національного масштабу. Керівництво 
цих утворень має наміри: інтегрувати українські телекому-
нікаційні суб'єкти в міжнародне інформаційне суспільство, 
провести міжнародну стандартизацію і сертифікацію, по-
стійно розширювати спектр і підвищувати якість, знижува-
ти собівартість продукції і послуг, покращувати прозорість 
управління, підвищувати конкурентоспроможність теле-
комунікаційної індустрії. Всі підприємства, що працюють 
на ринку телекомунікаційних послуг (як правило, незалеж-
но від проголошуваних цілей), основну увагу приділяють 
споживачам, готовим платити гроші за послуги. Прибуток 
і доходи – це основний критерій діяльності підприємства, 
це центральний фактор виживаності на конкурентному 
ринку. Водночас така природна схильність призводить до 
завищення тарифів, нерівномірності розподілу послуг по 
районах і категоріям споживачів. У мотивації діяльності 
телекомунікаційних компаній на друге місце йде соціаль-
ний фактор, за залишковим принципом здійснюється теле-
комунікаційне забезпечення реалізації прикладних питань 
державного управління.
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