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Стаття присвячена актуальним питанням формування механізму управління конвергентно-орієнтованим
розвитком телекомунікаційних підприємств. Досліджено сутність господарського механізму, в якому визначе
но місце конвергентно-орієнтованого розвитку. З огляду на особливості телекомунікаційної галузі побудовано
модель забезпечення конвергентно-орієнтованого розвитку телекомунікаційних підприємств та на цій основі
сформовано організаційно-економічний механізм управління цим розвитком.
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Статья посвящена актуальным вопросам формирования механизма управления конвергентно-ориенти
рованным развитием телекоммуникационных компаний. Исследована сущность хозяйственного механизма,
в котором определено место конвергентно-ориентированного развития. Учитывая особенности телекомму
никационной отрасли, построена модель обеспечения конвергентно-ориентированного развития телекомму
никационных предприятий и на этой основе сформирован организационно-экономический механизм управ
ления этим развитием.
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ment of telecommunication enterprises with considering features of their activities, and on this basis organizational
and economic mechanism for managing this development.
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Постановка проблеми у загальному
вигляді. Глобалізаційні зміни, під впливом
яких відбувається трансформація діяльності
телекомунікаційних підприємств, зумовлені
загостренням конкуренції на світовому ринку
телекомунікаційних послуг. У процесі конку
рентної боротьби підприємства телекомуні
каційної галузі шукають шляхи задоволення
потреб споживачів телекомунікаційних послуг
з огляду на шляхи раціонального накопичення
та оптимального використання ресурсів.
У сьогоднішніх кризових умовах телекому
нікаційні послуги в Україні відрізняються від
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інших одночасно і рівнем конкуренції, і рівнем
технічних інновацій. Вагомого значення для
економічного прориву вітчизняних телекому
нікаційних підприємств набуває нова пара
дигма управління конвергентним розвитком –
теорія конвергенції, основоположниками якої
визначають американських учених Р. Барро
і Х. Сала-і-Мартіна. Теорію конвергенції було
створено для виявлення рівня розвитку окре
мої галузі в регіоні та формування напрямів
подальшої її співпраці з метою зближення
і нарощення потенціалу. Так, налагодження
збалансованості у процесах розвитку вітчизня
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них телекомунікаційних підприємств в окремих
регіонах буде сприяти соціально-економічному
зростанню не тільки в регіонах, а і країни зага
лом. У зв’язку з цим актуалізуються питання,
пов’язані з дослідженням закономірностей
конвергентного розвитку телекомунікаційних
підприємств в Україні, які можливо вирішити
у процесі формування механізму управління
конвергентно-орієнтованим розвитком відпо
відно до галузевих особливостей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо проблематики теоретич
них аспектів категорії «механізм» (зокрема,
«господарський механізм» та інших регуля
торних механізмів) досліджувались у працях
багатьох учених. Такі науковці, як Л.І. Абал
кін, В.Я. Амбросов, Г.В. Астапова, А.Г. Гонча
рук, М.Х. Корецький, Ю.Я. Лузан, І.І. Лукінов,
А.П. Макаренко, Т.Г. Маренич, В. Марцин,
С.В. Мочерний, П.Т. Саблук, М.К. Пархомець,
В.Р. Прауде, Б.А. Райзберг, В.А. Худавердієва,
А. Чухно та інші внесли суттєвий вклад у роз
виток категоріального апарату різних видів
регуляторних механізмів підприємства, прин
ципів формування їх складників та методів
управління ними.
Проблемним питанням щодо управління
розвитком вітчизняних телекомунікаційних
підприємств присячено праці таких відо
мих учених, як Л.Н. Беркман, Т.Л. Бойко,
І.В. Булах, О.В. Виноградова, П.П. Воробієнко,
В.М. Гранатуров, Н.А. Калугіна, О.В. Костюнік,
А.В. Кузьмінов, Д.В. Оніщенко, В.М. Орлов,
Є.М. Стрельчук, Л.О. Стрій, О.В. ТерСтепанян, М.М. Філон, Н.А. Хрущ та ін.
Незважаючи на кількість досліджуваних
питань, поки що не розглядалися проблеми
щодо конвергентного розвитку телекомуніка
ційних підприємств та формування механізму
управління ними з позиції орієнтації на конвер
гентний розвиток. Ці обставини доводять, що
механізм управління конвергентно-орієнтова
ним розвитком телекомунікаційних підприємств
потребує науково-теоретичного обґрунтування
та розроблення його змістовної структури.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Мета статті полягає у проведенні
аналізу дефініцій механізму, формування
механізму управління конвергентно-орієн
тованим розвитком та обґрунтуванні доціль
ності його змістовних складників для телеко
мунікаційних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес формування механізму
управління конвергентно-орієнтованим розви
тком телекомунікаційних підприємств потребує
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проведення теоретичного аналізу ґенези спо
ріднених категорій поняття «механізм». Дове
дено, що серед найбільш поширених катего
рій механізму відокремлюють «господарський
механізм», який ще наприкінці 1980-х років
набув необхідності у зв’язку з удосконален
ням методів економічного управління, системи
планово-оціночних показників і порядку плану
вання; підсиленням використання структурноорганізаційних факторів росту ефективності
економіки; підвищенням ролі цін в управлінні
виробництвом; удосконаленням фінансового
забезпечення та організаційних форм науковотехнічного прогресу; самоокупністю і вирішен
ням фінансово-кредитних проблем відтво
рення виробничих фондів; запровадженням
заохочувальних фондів та мотиваційних меха
нізмів; оптимізацією господарського механізму
у сфері експорту [1].
Низка вчених стверджують, що господар
ський механізм є складником національної
економіки, який регулює її функціонування, від
творення та розвиток, який включає систему
засобів, методів і важелів, на засадах яких
здійснюється організація, управління і регулю
вання національної економіки з метою досяг
нення поставлених цілей і завдань. Господар
ський механізм став забезпечувати досягнення
стихійного чи свідомого порядку (або їх поєд
нання) виробничої діяльності людей [2].
На погляд відомих вчених-економістів
Л.І. Абалкіна та П.А. Прауде [3; 4], господар
ський механізм є способом організації сус
пільного виробництва. Вони наголошують
на забезпеченні за допомогою нього вироб
ництва, розподілу, обміну та споживання
життєвих благ у суспільстві. Більш повно, як
систему подає його С.В. Мочерний [5], вважа
ючи, що це система основних форм, методів
та інструментів використання економічних
законів, розв’язання протиріч суспільного
способу виробництва, реалізації власності,
а також всебічного розвитку людини, форму
вання її потреб, створення системи стиму
лів та узгодження економічних інтересів. Це
визначення охоплює різні аспекти, проте не
має чіткого зв’язку з організаційно-економіч
ним змістом його функціонування.
Близьке до цього визначення В.Д. Базиле
вича, який так само вважає, що «господарський
механізм являє собою сукупність організацій
них структур і конкретних форм господарю
вання, методів керування і правових норм,
за допомогою яких товариство використовує
економічні закони з урахуванням обстановки»
[6, с. 136-138]. Саме на ролі методів і засобів
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у структурі господарського механізму робиться
наголос у дефініції, запропонованій О.О. Іва
ницьким і В.В. Косенко [7], які розглядають
господарський механізм як взаємозв’язану
і взаємозумовлену систему форм, методів,
законодавчих актів, а також державних органів
та організацій, покликаних створити умови для
ефективного господарювання.
Найбільш повно враховано соціально-еко
номічні, організаційно-економічні та науковотехнологічні аспекти функціонування госпо
дарського механізму у роботі А. Чухно [8]:
«Господарський механізм – це спосіб орга
нізації та управління виробництвом із при
таманними йому формами, методами і засо
бами, які реалізують соціально-економічні,
організаційно-економічні та науково-техноло
гічні принципи та відносини в інтересах задо
волення потреб як кожного господарюючого
суб’єкта, так і суспільства загалом».
Погоджуємося з поглядом ученого-еконо
міста О.М. Супрун [9] щодо ролі господарського
механізму як організаційно-функціонального
складника ринку, що дає змогу визначити цей
механізм як ланцюг послідовних ланок обміну,
як взаємодію учасників паралельних організа
ційних полів, запропонованих В.В. Радаєвим,

у межах яких діють механізми встановлення
умов обміну, відбувається інституціональне
його оформлення [10].
Проведений аналіз викладених вище
визначень «господарський механізм» дає
підстави для створення власного бачення
цієї дефініції. На наш погляд, господарський
механізм – це системна організація виробни
цтва щодо розподілу, обміну та споживання
його результатів з урахуванням методів управ
ління, правових норм, можливостей і загроз із
метою вирішення поставлених стратегічних
завдань щодо процесів відтворення (визначено авторами).
Із позиції макроекономіки господарський
механізм є складником національної еконо
міки та має практичний вираз виробничих від
носин у системі управління підприємствами
з урахуванням сукупності важелів, методів
управління та державних регуляторів вироб
ництва. Глобалізаційні зміни в економіці бага
тьох країн закладають у господарській меха
нізм національної економіки, окрім наявних
складників державного регулювання, політику
конвергентно-орієнтованого розвитку.
Припускаємо, що вирішення стратегічних
завдань господарського механізму буде реа
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Рис. 1. Місце конвергентно-орієнтованого розвитку
у структурі господарського механізму національної економіки
Джерело: побудовано авторами за джерелом [9]
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лізовуватися через конкретні форми вироб
ничих відносин, що мають свій практичний
складник у таких економічних категоріях, як
ціна, прибуток, заробітна плата, нормативи,
плани, податкові ставки, кредити тощо. При
цьому політика конвергентно-орієнтованого
розвитку, будучи одним із напрямів держав
ного регулювання економіки, тісно пов’язана
з такими політиками держави, як інвестиційноінноваційна політика, інфраструктурна полі
тика, фінансово-кредитна політика, бюджетна
політика, соціальна політика та політика
у сфері відносин власності.
Пропонуємо визначити місце конвер
гентно-орієнтованого розвитку у структурі
господарського механізму економіки України
(рис. 1).
Отже, господарський механізм поєднує
у своєму складі організаційно-економічний
механізм та інституційний механізм. Державне
регулювання формує нормативно-законо
давчу регуляторну базу у складі інституцій
ного механізму національної економіки, тоді як
організаційно-економічний механізм впливає
на політику конвергентно-орієнтованого роз

витку через інструменти та важелі розвитку
виробничих, організаційно-економічних і тех
ніко-економічних відносин. Від гармонічного
поєднання цих двох механізмів – інституцій
ного та організаційно-економічного – залежить
функціонування господарського механізму
національної економіки загалом. Зазначені
особливості дають підстави для підтвер
дження об’єктивної необхідності розширеного
відтворення у господарському механізмі, реа
лізація якого відбувається через відтворення
сукупного суспільного продукту, виробни
чих відносин, природних ресурсів та робочої
сили. З огляду на ці обставини вважаємо, що
порушення взаємозв’язку між видами розши
реного відтворення породжує проблеми різ
ного характеру, які обов’язково вирішуються
у процесі реалізації господарського меха
нізму на макро- та мікрорівнях. Основними
умовами, що є характерними для зростання
обсягів виробництва в національній еконо
міці у процесі реалізації господарського меха
нізму, є безперервність та переорієнтація
економіки на політику конвергентно-орієнто
ваного розвитку. Вважаємо, що взаємозв’язок
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ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Політика конвергентноорієнтованого розвитку
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Рис. 2. Модель забезпечення конвергентно-орієнтованого розвитку
телекомунікаційних підприємств (розроблено авторами)
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мікро- та макрорівнів господарського меха
нізму національної економіки повинен бути
збалансованим та відбуватися за законами
сучасного ринку, який обов’язково повинен
враховувати політику конвергентно-орієнто
ваного розвитку.
У процесі дослідження було встановлено
особливості функціонування підприємств
телекомунікаційної галузі. Їхня діяльність, як
і більшості підприємств різних галузей, відбу
вається у межах господарського механізму на
макро- та мікрорівнях та організаційно-еконо
мічного механізму управління конвергентноорієнтованим розвитком (рис. 2).
Розгляд вищенаведених питань дає змогу
виявити головну ознаку господарського меха
нізму, яку розглядають як сукупність організа
ційно-управлінських структур та державних
інституцій, що формують зміст організаційноекономічного механізму управління телекому
нікаційними підприємствами через встанов
лення умов функціонування їх економічної
системи з метою створення ефективної вза
ємодії на ринку послуг. Вважаємо, що зміст
організаційно-економічного механізму теле
комунікаційного підприємства у процесі реа
лізації характеризується системою відносин
(організаційною, правовою, технічною, еконо
мічною, соціальною тощо).
У контексті цієї тематики узагальнимо
погляди окремих учених на трактування
та економічний зміст категорії «організаційноекономічний механізм». За Б.А. Райзбергом
[11] «організаційно-економічний механізм»
є сукупністю організаційних структур і кон
кретних форм та методів управління, а також
правових форм, за допомогою яких у кон
кретних умовах реалізуються у дійсні еко
номічні закони та процес відтворення. Цим
організаційно-економічний механізм майже
ототожнюється із розглянутою раніше катего
рією «господарський механізм». П.Т. Саблук,
М.Й. Малік, В.А. Валентинов [12] також роз
глядають організаційно-економічний меха
нізм із народногосподарської позиції як інте
гровану систему економічних, організаційних,
правових форм і методів управління народ
ним господарством.
З огляду на роль людського фактору,
С.В. Мочерний [13] пропонує розглядати цей
механізм як відносини між людьми з при
воду організації виробництва (у т. ч. обміну,
розподілу і споживання) матеріальних благ
та послуг).
На думку Г.В. Астапової, Є.А. Астапової,
Д.П. Лойка [14], організаційно-економічний
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механізм є системою елементів організацій
ного та економічного впливу на управлінський
процес. Організаційно-економічний сенс у це
поняття вкладають такі вчені, як М. Крупка, яка
господарський механізм подає як «сукупність
організаційних структур і конкретних форм
господарювання, методів управління і пра
вових норм, за допомогою яких суспільство
застосовує економічні закони з метою впливу
на стан економіки та вирішення завдань, що
стоять перед нею» [15, с. 148-149].
Найбільш повне трактування поняття
«організаційно-економічний механізм» дає
вчений Л.Є. Довгань [16], характеризуючи його
як систему формування цілей і стимулів, які
дають змогу перетворити у процесі трудової
діяльності рух (динаміку) матеріальних і духо
вних потреб членів суспільства на рух засо
бів виробництва і його кінцевих результатів,
спрямованих на задоволення платоспромож
ного попиту споживачів. Організаційно-еконо
мічний механізм управління підприємствами
розглядається як один із основних елементів
системи адаптації суб’єктів господарювання
до умов зовнішнього середовища, орієнтова
ний на пошук і реалізацію можливостей під
приємств, що забезпечать сталий розвиток
та виживання підприємств у період трансфор
маційної економіки.
Встановлено, шо за своєю сутністю дефі
ніція «організаційно-економічний механізм»
дійсно є складником більш узагальнюю
чого поняття – «господарський механізм»,
який супроводжується процесами управ
ління системи. Низка авторів під механізмом
управління [17, с. 108] розуміють внутрішню
будову системи управління, взаємозумовлену
зв’язками, в яку входить апарат вироблення
цілей та завдань управління виробництвом;
засоби реалізації законів і принципів управ
ління; система функцій і методів управління.
Інші вчені [18, с. 354] визначають механізм
управління як складну категорію управління,
яка об’єднує такі елементи, як цілі управління;
критерії управління; фактори управління (еле
менти об’єкта управління та їх зв’язки, на які
здійснюється вплив в інтересах досягнення
поставлених цілей); методи управління;
ресурси управління (матеріальні і фінансові
ресурси, соціальний та організаційний потен
ціал, під час використання яких реалізується
обраний метод управління і забезпечується
досягнення поставленої мети).
Закордонні вчені теж досліджували меха
нізм управління, який, на думку Дж. К. Лафта,
досліджувався як засоби впливу (комплекс
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важелів), що використовуються в менедж
менті [19, с. 45]. Є.В. Третьяков тлумачить
зміст категорії «механізм управління» як
сукупність взаємодіючих елементів (ста
нів, процесів, соціально-економічних норм
і правил), об’єднаних спільною метою, що
є інструментами впливу на об’єкт управління
[20, с. 12]. В.М. Мішин пропонує також допо
внення – це комплекс організаційних та еко
номічних складників, що забезпечують узго
джене, взаємозалежне і взаємопов’язане
функціонування елементів системи для
досягнення цілей організації [21, с. 17].
На основі проведеного аналізу організа
ційно-економічний механізм управління роз
витком підприємства будемо трактувати як
складну систему організації якісних перетво
рень підприємства шляхом безперервного
удосконалення системи управління через
економічні важелі, методи, стимули та заходи
з метою реалізації поставлених стратегічних
завдань, спрямованих на забезпечення висо
кого рівня конкурентоспроможності (визна
чено авторами).
З огляду на специфічні умови телекомуніка
ційних підприємств припускаємо, що у процесі
реалізації організаційно-економічного меха
нізму управлінські рішення будуть ухвалюва
тися відповідно до об’єктивних економічних
законів ринку телекомунікацій та сприяти роз
витку суб’єктів господарювання в межах теле
комунікаційної галузі, що буде задовольняти
інтереси всіх стейкхолдерів. У цих обставинах
швидкість прийняття управлінських рішень
менеджерами телекомунікаційних підприємств
напряму буде залежати від застосування ними
політики конвергентно-орієнтованого розви
тку. За рахунок упроваджуваних нововведень
у діяльність телекомунікаційних підприємств
обов’язково буде відбуватися перехід до
нового рівня їх конкурентоздатності, що дасть
можливість менеджменту телекомунікаційних
підприємств прозоро і сконцентровано форму
вати та реалізовувати як поточні, так і страте
гічні управлінські рішення.
Це дає змогу сформувати інший погляд
на організаційно-економічний механізм як
механізм управління з вираженими систе
мами організації та економіки. На наш погляд,
механізм управління конвергентно-орієнтова
ного розвитку буде трактуватися як складна
система організації виробництва телекомуні
каційних послуг, основою якої є процес збли
ження у часі рівня розвитку телекомунікацій
ного підприємства з іншими підприємствами
за рахунок реалізації сукупності управлін
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ських заходів через економічні важелі, методи
(інструменти) та стимули з метою реалізації
поставлених стратегічних завдань, спрямова
них на забезпечення високого рівня конкурен
тоспроможності телекомунікаційного підпри
ємства (визначено авторами).
Базою для формування організаційно-еко
номічного механізму конвергентно-орієнтова
ного розвитку телекомунікаційного підприєм
ства є теоретико-концептуальний складник,
такий як концепція конвергентно-орієнтова
ного розвитку телекомунікаційних підпри
ємств з урахуванням нормативно-правової
бази та чинників впливу глобальних трансфор
мацій на конвергентно-орієнтований розвиток
телекомунікаційних підприємств України, які
характеризуються розвитком галузевого парт
нерства, та створення умов конвергентного
розвитку з урахуванням процесів посилення
глобалізаційних змін та поширення інтеграції.
Як динамічна система організаційно-еко
номічний механізм управління конвергентноорієнтованим розвитком телекомунікаційного
підприємства має відповідати низці принципів,
які було поділено на загальні та специфічні.
Загальні принципи побудови організаційно-еко
номічного механізму відповідають діалектич
ному методу пізнання і мають риси, притаманні
багатьом економічним явищам та системам,
такі як 1) системність; 2) адекватність (можли
вість відповідати вимогам національної еко
номіки); 3) адаптивність; 4) комплексність;
5) цілеспрямованість; 6) транспарентність і кон
курентоспроможність у міжнародній економіці;
7) інформаційна єдність; 8) зворотний зв’язок.
До специфічних принципів функціонування
організаційно-економічного механізму управ
ління конвергентно-орієнтованим розвитком
телекомунікаційного підприємства належить
1) суворе дотримання технології передачі
інформації з використанням останніх досяг
нень науки та техніки; 2) дотримання норма
тивно-правової бази та етичних норм щодо
інтелектуального права в телекомунікаційній
галузі; 3) тісна співпраця з науково-дослід
ними та консалтинговими установами на умо
вах організаційної компліментарності; 4) суво
рий контроль якості телекомунікаційних послуг
та орієнтація на маркетингову стратегію їх
збуту; 5) соціальна відповідальність у діяль
ності телекомунікаційних підприємств; 6) інтен
сифікація діяльності телекомунікаційних під
приємств на інноваційній основі; 7) реалізація
інноваційних програм та стратегій; 8) реаліза
ція політики конвергентно-орієнтованого роз
витку телекомунікаційного підприємства.
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Всебічне концептуальне розуміння підсис
тем організаційно-економічного управління
конвергентно-орієнтованим розвитком та піз
нання його як єдиної системи відбувається за
рахунок керуючої та керованої систем. Завдяки
цим системам здійснюється формування
та реалізація принципів, функцій управління
та цілей організаційного складника механізму,

тоді як методологічна основа управління кон
вергентно-орієнтованім розвитком буде міс
титися в економічному складнику. Організа
ційно-економічний механізм забезпечення
конвергентно-орієнтованого розвитку телеко
мунікаційних підприємств наведено на рис. 3.
Організаційний складник організаційноекономічного механізму управління конвер
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1. Цільова підсистема управління конвергентноорієнтованим розвитком

Управління конвергентно-орієнтованим розвитком через
методи економіко-математичного моделювання

2. Підсистема забезпечення механізму управління
конвергентно-орієнтованим розвитком (нормативне,
ресурсне, технічне та інформаційне забезпечення)

3. Підсистема кадрового розвитку

Оцінка досягнення цілей і результатів конвергентноорієнтованного розвитку підприємства
Обґрунтування пропозицій та вибір стратегічних
альтернатив конвергентно-орієнтованого розвитку
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Функціональна підсистема механізму конвергентно-орієнтованого розвитку
телекомунікаційного підприємства
Рекомендації щодо впровадження механізму управління конвергентно-орієнтованим розвитком у
діяльність ТК підприємств

Рис. 3. Механізм управління конвергентно-орієнтованим розвитком
телекомунікаційного підприємства (розроблено авторами)
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гентно-орієнтованим розвитком телекому
нікаційного підприємства формується як
сукупність управлінських заходів щодо кон
вергентно-орієнтованого розвитку та містить
1) цільову підсистему механізму управління
конвергентно-орієнтованим розвитком; 2) під
систему забезпечення, яка враховує норма
тивне, ресурсне, технічне, та інформаційне
забезпечення; 3) підсистему стимулів розви
тку телекомунікаційного підприємства.
Економічний складник формує методоло
гічну основу механізму управління конвер
гентно-орієнтованим розвитком та перед
бачає послідовне виконання таких етапів,
як 1) управління конвергентно-орієнтованим
розвитком через методи економіко-матема
тичного моделювання; 2) оцінка досягнення
цілей і результатів конвергентно-орієнтованого
розвитку телекомунікаційного підприємства; 3)
обґрунтування пропозицій та вибір стратегіч
них альтернатив конвергентно-орієнтованого
розвитку телекомунікаційного підприємства.
Організаційно-економічний
механізм
управління конвергентно-орієнтованим розви
тком телекомунікаційного підприємства базу
ється на функціональній підсистемі, основна
мета якої – виконання управлінських функцій
щодо підвищення якості телекомунікаційних
послуг, зокрема планування, організації, коор
динації, мотивації та контролю. Однак вплив

зазначених функцій проявляється в залеж
ності не тільки від особливості діяльності
телекомунікаційного підприємства на ринку
послуг, а й від масштабів діяльності та сту
пеня впливу зовнішнього оточення і результа
тів його діяльності та інших чинників.
Висновки з цього дослідження. Таким
чином, сформований для телекомунікацій
них підприємств організаційно-економічний
механізм управління конвергентно-орієн
тованим розвитком є специфічною, бага
тофункціональною і багатокомпонентною
системою, яка у циклічному процесі вироб
ництва телекомунікаційних послуг (продук
тів) створює певну цілісність. Побудований
формат механізму управління передбачає
зацікавленість усіх виконавців телекомуніка
ційного підприємства у реалізації інновацій
них програм щодо конвергентно-орієнтова
ного розвитку через упровадження сучасного
технологічного, інформаційного складників
управління та застосування методів еконо
міко-математичного моделювання для оцінки
цілей розвитку. Вважаємо, що впровадження
механізму конвергентно-орієнтованого роз
витку у діяльність телекомунікаційних під
приємств дасть змогу створити умови для
поширення мережі якісних інформаційних
та телекомунікаційних послуг на всіх рівнях
економіки України.
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