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Проаналізовано причини та наслідки світових економічних криз, особливості кризи 

2008-2009 рр. та тенденції розвитку телекомунікаційної галузі України. Досліджено 

фактори, що негативно впливають на діяльність телекомунікаційних компаній. 

Охарактеризовано зміни, які відбулися на телекомунікаційному ринку, що були спричинені 

кризовими явищами. На основі оцінки результатів комерційної діяльності основних 

телекомунікаційних компаній запропоновано заходи щодо коригування негативних 

наслідків кризи у галузі телекомунікацій в цілому.  

 Проанализированы причины и последствия мировых экономических кризисов, 

особенности кризиса 2008-2009 гг. и тенденции развития телекоммуникационной 

отрасли Украины. Исследованы факторы, которые негативно влияют на деятельность 

телекоммуникационных компаний. Охарактеризованы изменения какие состоялись на 

телекоммуникационном рынке, что были вызваны кризисными явлениями. На основе 

оценки результатов коммерческой деятельности основных телекоммуникационных 

компаний предложены мероприятия относительно корректировки негативных 

последствий кризиса в отрасли телекоммуникаций в целом. 

The paper reveals main causes and preconditions for short, medium and long-term 

cycles.  The most important reasons and effects of last six economic crises all over the world are 

systematized. On the features, internal and external appearance factors of world economic crisis 

of 2008-2009 is focused particular attention. The main trends of telecommunication industry of 

Ukraine the past seven years are analyzed.  The structure of telecommunication services is listed. 

The major participants of the Ukrainian market of mobile services before world economic crises 

are characterized. The most significant changes of telecommunication market which caused by 

last crisis are studied. Financial and operating activities of main telecommunication outfits in 

post-crisis conditions are presented. The factors which influence negatively on activity of 

telecommunication companies were researched. The own anti-crisis measures of 

telecommunication companies are given. The authors offer measures for correction negative 

effects of world economic crisis in telecommunication industry in whole on the base of analysis 

of commercial activity of main telecommunication companies of Ukraine. 
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Вступ. Телекомунікації виступають ключовою компонентою 

інфраструктури сучасного бізнесу. Досягнення сучасного рівня 

інтернаціоналізації та глобалізації господарських відносин було б неможливе 

без засобів комунікації. Світова торгівля товарами та послугами, міжнародні 



фінансові ринки, міжнародний рух факторів виробництва розвивалися, в 

тому числі, завдяки прогресу у галузі телекомунікацій.  

Розвиток світового господарства характеризується нерівномірністю у 

просторі та часі. Періоди з високими темпами зростання, які спричинені 

змінами у освоєнні людством певних факторів виробництва або появою 

нових, можуть чергуватися з періодами порівняно низьких темпів зростання, 

які характеризуються вичерпанням потенціалу традиційних факторів. В 

цьому й проявляється непостійний, змінний характер економічного розвитку, 

який прийнято пов’язувати з кон’юнктурними циклами. 

Кризові явища в Україні протягом 20 років незалежності носять 

перманентний та системний характер. Економіка країни не змогла успішно 

адаптуватися до ринкових умов, адже її показники у натуральному вимірі ще 

не досягли рівня 1990р. Перша п’ятирічка нового тисячоліття 

характеризувалася зростанням економіки України, проте залежність 

промисловості від зовнішньої кон’юнктури, експортна орієнтація багатьох 

видів бізнесу, неефективна її структура призвели до нівелювання здобутих 

значень макроекономічних показників світовою економічною кризою 2008-

2009 рр.  

Виявлення передумов на макрорівні та прогнозування наслідків кризи 

на мікрорівні сприяє формуванню ефективної системи антикризових явищ 

для компаній. Саме виявленню змін та тенденцій, спричинених останньою 

економічною кризою, у діяльності телекомунікаційних компаній України 

присвячена дана стаття.  

Різні аспекти управління діяльністю телекомунікаційних компаній та 

вивчення причин і наслідків економічних криз, циклічності економічного 

розвитку знайшли своє відображення у роботах відомих вчених: Анікіна О. 

Б., Вечери С., Гальчинського А. С., Геєця В. М., Герасимчука В. Г.,                               

Гурієва С. М., Жюгляра К., Карвацкої Н. С., Кітчина Д., Кондратьєва М. Д., 

Кузнеця С., Куликова Ю. С., Лєбєдєва С. О., Рєзнікової Н. П.,                      

Трубецкова Д. І., Юрія С. І. та інших авторів.     

Постановка завдання. Основною метою дослідження є вивчення 

передумов та наслідків світових економічних криз, їх особливостей, а також 

тенденцій розвитку телекомунікаційного ринку України в умовах кризи 2008-

2009рр., аналіз діяльності основних компаній за несприятливої кон’юнктури 

та розроблення рекомендацій щодо заходів для подолання наслідків кризових 

явищ у галузі. 

Методологія. Теоретичною основою дослідження є системний підхід до 

аналізу умов протікання та причинно-наслідкових зв’язків світових 

економічних криз, телекомунікаційного ринку та антикризових заходів 

телекомунікаційних компаній України. У дослідженні використані методи 

системного, факторного та порівняльного аналізу, теоретичного 

узагальнення. 

 

 



Результати дослідження.   1. Причини та умови протікання 

світових економічних криз. Явище економічної кризи являє собою 

циклічний процес змін в економіці, які призводять до перебудови старої, або 

побудови абсолютно нової економічної системи. Кризові процеси призводять 

до формування таких умов, коли система опиняється в точці біфуркації, 

тобто в критичному стані. Для даного стану характерна нестійкість 

економічної системи до періодичних змін, тобто виникає невизначеність 

щодо подальшого існування даної системи [1]. Функціонування системи 

можливе лише у двох варіантах: існуюча система перебуватиме в хаотичному 

стані або ж вона перейде на абсолютно новий, більш високий рівень 

впорядкованості [2]. 

Кожна криза має свої причини та передумови. Залежно від характеру 

кризового явища причини можуть бути абсолютно різними. Хоча всі кризи за 

своєю сутністю є економічними (через взаємопов’язаність соціально-

економічних процесів), можна виділити свої специфічні причини, характерні 

для кожної з них. Визначення передумов надасть змогу сформувати найбільш 

ефективні антикризові заходи та не досягти повторення передкризової 

ситуації у майбутньому. 

Відомо, що усі кризові явища відтворюють циклічний процес. Отже є 

певна закономірність виникнення криз в економіці. Дана закономірність 

проявляється через цикли, які залежно від терміну їх повторюваності 

класифікують як: 

- короткострокові або цикли Кітчина тривалістю 3-5 років [3]; 

- середньострокові або цикли Жюгляра тривалістю 7-11 років [4]; 

- ритми Кузнеця тривалістю 15-25 років, які теж відносяться до 

середньострокових циклів [5]; 

- довгострокові або цикли Кондратьєва, тривалість яких становить 42-

66 років [6]. 

Для кожного з наведених циклів є типові передумови. Наприклад, 

найчастіше причиною короткострокових криз виступає пожвавлення 

діяльності у фінансовому секторі. Причинами середньострокових криз можна 

вважати структурні зрушення в економіці. Довгострокові кризи пов’язані з 

докорінними змінами в технологічній базі всієї світової економіки. 

Починаючи з XVIII ст. у світі спостерігалося 4 довгострокові цикли, які 

були характерні, насамперед, для економік розвинутих країн: 1789 – 1848 рр., 

1849 – 1896 рр., 1896 – 1938 рр., з 1952 року по сьогоднішній день. 

Проте, незважаючи на загальні передумови виникнення криз одного 

циклу, кожну кризу доцільно розглядати окремо. Конкретна криза має свої 

особливості та причини виникнення, відмінні від причин виникнення інших 

криз того ж самого циклу. 

Причини виникнення та особливості протікання 6 останніх 

економічних криз, які можна вважати світовими, систематизовано  у табл. 1 

(за даними [7]). 

 

 



Таблиця 1 

Характеристика останніх світових економічних криз 
Період Назва Причини/особливості 

1987 – 

1991 рр. 

Чорний 

понеділок 

Дана криза стосувалася фондового ринку США, який 

знизився на 22,6%, що викликало падіння на ринках 

Австралії, Канади та Гонконгу. Імовірною причиною можна 

вважати так звану «масову поведінку», коли після раптового 

зниження капіталізації кількох крупних компаній 

відбувається масовий відтік інвесторів з різних ринків. 

1994 – 

1995 рр. 

Мексиканська 

криза 

З кінця 1980-х рр. до 1994 року уряд Мексики активно 

проводив політику залучення інвестицій до країни. Було 

залучено значну кількість іноземних інвестицій. Після 

вступу Мексики до ОЕСР економічна ситуація в країні 

погіршилася і, побоюючись кризи, інвестори почали 

згортання інвестиційних проектів. Цим було спричинено 

кризу банківської системи. 

1997 р. Азіатська криза 

Дана криза охопила нові індустріальні країни Азії. Через 

девальвацію національних валют азіатських країн та 

високий рівень дефіциту платіжного балансу почав 

спостерігатися відтік інвесторів з даного регіону. В цей час 

відбулося найбільш масштабне падіння фондового ринку 

Азії. 

1998 – 

1999 рр. 
Російська криза 

Причинами даної кризи були: високий державний борг 

країни; зниження світових цін на сировину (зокрема нафти 

та газу); невчасна виплата урядом країни державних 

короткострокових облігацій. Мала місце девальвація рубля 

за даний період у 3 рази. Також сильних потрясінь зазнав 

російський фондовий ринок. 

2001 – 

2003 рр. 

Криза «Дот 

комів» 

Відбувалося падіння інтернет-компаній (доткомів) – 

спочатку дрібних, а пізніше й крупних компаній, які 

займалися послугами b2b. Головна причина кризи виявилася 

у завищеному рівні інвестування сектору ІТ, а також 

низьких показниках фінансового розвитку таких компаній. 

2008 – 

2009 рр. 

Світова 

фінансово-

економічна 

криза 

Передумови кризи були помітні ще у 2007 р. і пов’язані з 

перенасиченням ринку іпотечного кредитування. Внаслідок 

чого, у 2008 році через масове неповернення виданих 

кредитів банки почали виставляти на продаж заставне 

житло, що в свою чергу призвело до падіння цін на 

нерухомість. Це був початок кредитної кризи в США. 

Послідовно за ринком іпотечного кредитування були 

втягнуті у кризові явища й товарні ринки, що призвело до 

зниження продаж. 

 

Таким чином, як бачимо, протікання усіх світових криз відбувалося за 

схожою послідовністю: одна умова спричинювала появу іншої, аж поки це 

все не виливалося у кризу однієї країни чи групи країн. Згодом наслідки криз 

торкалися більшої частини світу. 

Спільною ознакою всіх вищевказаних криз є однакова поведінка 

суб’єктів ринку. Під час наближення до кризової ситуації споживачі, 

інвестори, фінансисти в переважній більшості піддаються паніці, що й 



спричиняє масштабність кризи, – відбувається так зване «проколювання 

мильної бульбашки». Зазначені процеси певним чином пояснює та вивчає 

поведінкова економіка – галузь економічної науки, яка займається 

дослідженням впливу психологічних факторів на прийняття рішень людьми у 

різноманітних економічних ситуаціях [8, 9]. Серед дослідників поведінкової 

економіки варто назвати представників різних країн: Д. Аерелі, К. Камерера, 

Д. Канемана, С. Мулайнатана, Д. Прелеца, А. Тверського. 

Одна з особливостей останньої світової економічної кризи полягає у 

переоцінці майбутніх очікувань. Тобто хибне уявлення, що високі темпи 

зростання доходів за певний період залишатимуться сталими постійно 

(позитивізм у сприйнятті економічного розвитку), стимулює до зростання 

споживання і скорочення заощадження. Усвідомлення хибності суспільних 

очікувань щодо майбутнього є моментом початку незворотного кризового 

процесу. Іншою особливістю є ускладнення структури економік розвинутих 

країн, зокрема, форми ведення бізнесу стать більш складними, тоді як раніше 

у бізнесі переважали торгівельні операції. Таким чином остання світова 

економічна криза стала, в тому числі, результатом переускладнення схем 

ведення бізнесу: зростання ролі похідних елементів у економіці (іпотечне 

кредитування тощо). 

Основними внутрішніми факторами появи кризових явищ в Україні 

були [10, 11]: відсутність реальних зрушень в структурній перебудові 

економіки; приватизація без орієнтації на інноваційний розвиток; 

олігархізація економіки; орієнтація монетарної політики на інтереси великих 

експортерів; неефективна економічна політика уряду, яка була пов’язана зі 

значними податковими пільгами для окремих монополістів та великих 

підприємств, фіскальним валютним курсом тощо; зростання дефіциту 

платіжного балансу; нестача грошових ресурсів для підтримки досягнутих 

напередодні світової кризи темпів економічного зростання; високий рівень 

інфляції; відрив соціальної політики від реальних можливостей економіки. 

До зовнішніх факторів відносять [12]: значна залежність від зовнішньої 

кон’юнктури; падіння попиту на продукції гірничо-металургійного 

комплексу; економічні війни на зовнішніх ринках тощо. 

2. Розвиток ринку телекомунікацій в умовах кризи: фактори та 

тенденції. Останнє десятиліття телекомунікаційний ринок в Україні 

розвивався досить швидкими темпами, але криза внесла корективи в його 

розвиток (рис. 1, розроблено авторами за даними [13]). 

Щороку абсолютний приріст телекомунікаційного ринку становив 

близько 5 млрд. грн, проте відносне зростання скорочувалося – від 30% 

приросту у 2005 році до 14% – у 2008 р. Під час кризового 2009 року приріст 

обсягу ринку був від’ємним і становив -0,8%. Проте порівняння різних 

секторів економіки за даним показником дає змогу зробити висновок, що 

галузь телекомунікацій постраждала від кризи найменше. 
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Рис. 1. Динаміка ринку телекомунікацій в Україні 

 

Через те, що вплив світової економічної кризи на ринок 

телекомунікацій України був незначним, підприємства даної галузі змогли 

легко адаптуватись і швидко організувати свою діяльність таким чином, щоб 

якнайшвидше подолати наслідки кризи. Як бачимо з рис. 1 вже у 2010 році 

ринок продемонстрував зростання на 1,7%. 

Розглядаючи структуру телекомунікаційного ринку України, можна 

простежити внутрішньогалузеві зміни, які були спричинені кризою 2008-

2009 рр. (рис. 2, розроблено авторами за даними [14]).  
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Рис. 2. Структура ринку телекомунікаційних послуг  

 

Зокрема, найбільшу частку в доходах телекомунікаційних компаній займає 

мобільний зв'язок, проте його частка зменшилася на 1% у 2010 році, хоча у 

кризовому 2009 році спостерігалося зростання на 7%. Зменшення частки в 

загальних доходах було помітно у таких сегментах як кабельне телебачення, 

місцева телефонія (падіння частки обох секторів у 2009 р. на 4%), міжміська та 

міжнародна телефонія (зменшення частки у 2009 р. на 1%). Лише частка послуг з 



надання доступу до інтернет в загальних доходах телекомунікаційного ринку 

збільшилася. Обсяг телекомунікаційних послуг інтернету демонструє стабільне 

зростання в середньому на 2% щороку, що є загальносвітовою тенденцією [15]. 

Це свідчить про те, що інтернет користується значним попитом у населення, і 

обсяг цього попиту продовжує зростати. 

Основну частку в доходах компаній телекомунікаційного ринку займає 

мобільний зв'язок, тому розглянемо основних учасників даного сегменту ринку. 

Ще до початку кризи, у 2008 році на ринку діяли такі оператори 

мобільного зв’язку, які представлені в табл. 2. Проте одразу ж з настанням 

кризи почали відбуватися зміни в галузі мобільних телекомунікацій. Злиття 

та поглинання – це основний прояв кризових явищ на будь-якому ринку. 

Адже в умовах кризи загострюється конкуренція і сильніші компанії 

виштовхують з ринку слабших. В такий період проявляється потенціал 

компанії, перспективи її зростання. 

Таблиця 2 

Характеристика основних телекомунікаційних компаній мобільного 

зв’язку України станом на 2008р. 
Назва підприємства Коротка характеристика 

ПрАТ «МТС Україна» 

(оператор МТС) 

Мережа ПрАТ «МТС – Україна» охоплює більше 95% 

території України, на якій проживає 99% населення. 

Компанія володіє ліцензіями надання послуг мобільного, 

стаціонарного та міжміського/міжнародного зв’язку 

ПрАТ «Київстар» (оператори 

Київстар та Діджус) 

Лідер мобільного зв’язку України. Компанія надає 

послуги голосового зв’язку і передачі даних на основі 

бездротового і фіксованого зв’язку, у тому числі 

широкосмугового доступу до інтернет 

ТОВ «Астеліт» (оператор 

life:)) 

Відносно новий конкурент на ринку телекомунікацій. 

Мережа оператора забезпечує покриття території, на якій 

проживає 96,9% населення. Забезпечує населення 

послугами мобільного та фіксованого зв’язку 

ЗАТ «Українські 

радіосистеми» (оператор 

Beeline) 

Мережа даного оператора забезпечує покриття території, 

на якій проживає 86% населення, а також у багатьох 

країнах світу, де діє послуга роумінгу Beeline. Надає 

послуги як приватним, так і корпоративним клієнтам, 

пропонуючи мобільний, фіксований зв'язок та послуги 

інтернету 

ТОВ «Голден телеком» 

(оператори ГТ GSM та UNI) 

Компанія має 12-річний досвід роботи на українському 

ринку. Надає послуги за 4 основними напрямами: 

місцевий, міжміський та міжнародний телефонний зв'язок; 

IP-телефонія; доступ до інтернету; мобільний зв'язок 

ПАТ «Укртелеком» (оператор 

Utel) 

Компанія охоплює близько 71% ринку послуг місцевого 

телефонного зв'язку та 83% ринку послуг міжміського 

та міжнародного телефонного зв'язку. В структурі 

доходів від надання комунікаційних послуг частка 

мобільного зв’язку становить лише 2,8% 

ТОВ «Інтернаціональні 

телекомунікації» 

Перший національний CDMA оператор, який пропонує 

послуги міжміського та міжнародного, фіксованого 

місцевого телефонного зв’язку, а також мобільного зв’язку 

Джерело: дані компаній 



 

Так, зміни на телекомунікаційному ринку України почалися ще у 2008 

році, коли після об’єднання материнських компаній Golden Telecom 

Incorporated та Вимпел-Телекомунікації почалося об’єднання українських 

компаній ТОВ «Голден Телеком» і ТОВ «Українські радіосистеми» та 

переведення послуг компаній під бренд «Beeline». 

Після цього, у 2010 році за рішенням норвезької компанії Теlenor та 

російської Altimo відбулося об’єднання компаній «ВимпелКом» і «Київстар» у 

складі холдингу «VimpelCom Ltd.». Об’єднана компанія тепер надає послуги в 

Україні під брендами «Київстар», djuice, «Київстар-Бізнес», Beeline, Golden 

Telecom, Svitonline і включає в себе колишні українські компанії ТОВ «Голден 

Телеком», ЗАТ «Українські радіосистеми», ПрАТ «Київстар». 

Останньою значною зміною на ринку телекомунікацій вважається 

купівля державного підприємства «Укртелеком» у рамках державної 

програми приватизації у травні 2011 року. 

Таким чином, у посткризовому періоді можна виділити 4 основних 

учасників телекомунікаційного ринку України, основні показники 

ефективності яких представлені в 2010 р. представлені у табл. 3. (за даними 

[16], [17], [18], [19]). 

В перший післякризовий 2010 рік лише дві компанії змогли отримати 

прибуток. Це ті компанії, які мають найбільшу частку ринку. 

Найприбутковішим підприємством являється ЗАТ «Київстар». Дане 

підприємство має найбільшу рентабельність виробництва, частку ринку та 

абонентську базу.  

Аналіз господарської діяльності компаній під час кризи дасть змогу 

зрозуміти за рахунок чого підприємства однієї і тієї ж галузі мають різні 

показники розвитку та по-різному долають кризові ситуації. 

Таблиця 3  

Порівняльний аналіз діяльності компаній за основними показниками у 2010 р. 
Показник Київстар МТС Україна Астеліт Укртелеком 

1. Частка на ринку, % 43,3 29,7 9,3 17,7 (0,7)* 

2. Абонентська база, 

млн. чол. 
24,9 18,1 11,5 1,77 (0,631)* 

3. Чистий дохід, млн. 

грн. 
11523 8560,3 2688,6 6749,3 

4. Чистий прибуток, 

млн. грн.. 
3901,5 308,7 - 401,1 - 257,2 

5.Капіталізація, млн. 

грн  
19880,0** 27664,0** 7520,0** 12900,0** 

6.Рентабельність, % 51,19 3,74 - - 

7. Акціонери 

100 % - 

VimpelCom 

Ltd. 

100% - 

«Мобільні 

телесистеми» 

54,2% - 

Turkcell; 

45,8% - СКМ 

Україна 

92,79% - 

держава; 

7,21% - фізичні 

і юридичні 

особи 

* Примітка. Дані в дужках характеризують сегмент мобільного зв’язку ПАТ «Укртелеком» 

** Примітка. За даними оцінок Brand Finance Plc. [20] 



 

3. Антикризова діяльність телекомунікаційних компаній України. 

Основні наслідки кризи 2008-2009 рр. були для телекомунікаційних 

компаній наступними [21]: 

1. Відтік абонентів. До початку кризи рівень проникнення 

мобільного зв’язку в Україні становив 120%. Це свідчить про наявність у 

користувачів мобільних послуг декількох сім-карток різних операторів. В 

період, коли криза сягнула свого піку, більшість користувачів перестали 

використовувати другорядні сім-картки, перейшовши повністю на 

використання лише однієї чи двох, але основних. За рахунок цього 

зменшилась кількість абонентської бази телекомунікаційних компаній. Так, 

за кризовий 2009 рік, абонентська база ПрАТ «Київстар» зменшилась на 1,5 

млн., а «МТС – Україна» – на 0,5 млн. абонентів 

2. Падіння доходів компаній. Абоненти почали більше користуватися 

послугами всередині мережі і підключати пільгові тарифні плани, 

орієнтовані на вигідніше спілкування всередині мережі. Дзвінки на інші 

мережі стали рідшими, а це, в свою чергу, помітно знизило доходи 

провідних компаній галузі. 

3. Збільшення витрат на другорядні послуги. Оскільки тарифи 

всередині мережі усі компанії утримували на низькому рівні, субсидуючи їх 

в основному за рахунок дзвінків на інші мережі, то деякі з операторів 

мобільного зв’язку були змушені підвищувати вартість окремих послуг. В 

переважній більшості це були витрати на роумінг, плата за з’єднання, СМС 

та ММС. 

Проте в цілому середня тривалість розмов абонентів по галузі не 

зменшилася і більшість операторів почали дотримуватися однакової 

стратегії – не підвищувати вартість хвилини розмови всередині мережі за 

рахунок збільшення ціни на дзвінки абонентів інших мереж.  

В умовах кризи кожна компанія застосовувала власні антикризові 

заходи, які в переважній більшості були пов’язані з маркетингом. Практичні 

антикризові заходи основних телекомунікаційних компаній на українському 

ринку були та залишаються наступними: 

1. ПрАТ «Київстар» особливу увагу приділяє зниженню вартості 

нових сервісів та тарифів для контрактних абонентів. Завдяки такій стратегії 

компанія не втратила контрактних абонентів, проте зменшила кількість 

користувачів передплатного сегменту, намагаючись здешевити дзвінки на 

інші мережі та відмовившись від ідеї «нульових» тарифів. 

2. ПрАТ «МТС Україна» в період кризи почала активно 

використовувати дешеві сервіси. Було запроваджено дешевий тарифний 

пакет «Супер МТС» та залучено резерви віртуального оператора «Джинс». 

Абоненти отримали змогу користуватися «безкоштовними» хвилинами та 

СМС, але з певним лімітом на день. Ця компанія, на відміну від Київстар, 

втратила корпоративних клієнтів, проте збільшила кількість користувачів 

передплатного сегменту. 



3. ТОВ «Астеліт», яке орієнтувалося, в першу чергу, на молоде 

покоління, в період кризи почало зменшувати кількість «безкоштовних» 

хвилин, СМС та інтернет-послуг,  пропонуючи тарифні плани на нових, 

менш вигідних для користувачів, умовах.  

4. ВАТ «Укртелеком» для боротьби з кризою провела реорганізацію 

своєї діяльності. Зокрема, у 2010 році Фонд держмайна оголосив конкурс з 

продажу акцій Укртелекома. Так у травні 2011 року було продано 92,8 % 

акцій ТОВ «Epic Services Ukraine» [22, 23]. В цілому, компанія тепер 

належить австрійському капіталу, проте менеджмент залишився 

українським. Такий тандем, на думку власників компанії, дозволить більш 

ефективніше управляти Укртелекомом, щоб не допускати від’ємних 

прибутків та низької рентабельності. 

Проаналізувавши основні наслідки кризи та антикризові заходи 

кожної з компаній, можна зробити певні узагальнення та надати пропозиції 

щодо покращення організації діяльності в кризових умовах (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Діяльність телекомунікаційних компаній в умовах кризи 
 Наслідки кризи Заходи їх подолання 

Дефіцит кредитних ресурсів 

для розбудови інформаційної 

інфраструктури 

Застосування вертикальної інтеграції, реорганізації 

своєї діяльності для ефективного залучення іноземного 

капіталу 

Скорочення попиту на послуги 

та відтік абонентської бази 

Проведення диверсифікації внутрішньої діяльності – 

надання користувачам нових послуг на більш вигідних 

умовах шляхом використання інновацій в сфері 

мобільного сервісу, інтернету, комерції, контент-

послуг 

Зниження прибутків 

телекомунікаційних компаній 

Оптимізація витрат компаній шляхом конвергенції 

незалежних послуг: фіксованої та мобільної телефонії, 

широкосмугового доступу до інтернету та телебачення 

Загострення конкуренції між 

компаніями 

Використання горизонтальної інтеграції – злиття, 

поглинання, співпраці різних компаній 

телекомунікаційної галузі для спільного подолання 

наслідків кризи 

 

Висновки.  Результати даного дослідження дали змогу дійти наступних 

висновків: 

1. Причини кризових явищ в економіці будь-якої країни зумовлені коротко-, 

середньо- та довгостроковими циклами, які відображають терміни 

повторюваності тих чи інших макроекономічних процесів. У багатьох 

випадках кризи супроводжуються особливою поведінкою суб’єктів ринку, 

яка лише погіршує несприятливу фінансово-економічну ситуацію. 

2. Телекомунікаційний ринок України є найбільш привабливим та 

швидкозростаючим сегментом вітчизняної економіки, значну частку в якому 

посідає мобільний зв'язок. Порівняно з іншими галузями телекомунікації 

відчули найменший вплив останньої кризи, що пов’язуємо в тому числі й з 

еволюційною зміною відношення споживачів до товару. 



3. Світова економічна криза 2008-2009 рр. виступила індикатором 

телекомунікаційного ринку, виявивши сильних та слабких його учасників. 

Так, серед сильних компаній, які в тому числі й за рахунок впровадження 

антикризових заходів зберегли свої позиції на ринку, були (у порядку 

спадання за розміром абонентської бази): Київстар, МТС Україна та Астеліт. 

4. Основними негативними наслідками кризи для телекомунікаційних 

компаній України стали: загострення конкурентної боротьби, зменшення 

абонентської бази, падіння доходів та збільшення витрат компаній. 

 Наукова новизна дослідження полягає у виявленні локальних ефектів 

від глобальних економічних криз на галузевому рівні та в удосконаленні 

антикризової діяльності телекомунікаційних підприємств із врахуванням 

виявлених вищезазначених ефектів при розробці подальших заходів 

подолання кризових явищ з метою їх недопущення у майбутньому. 

 Теоретичне значення результатів дослідження полягає у можливості їх 

застосування у антикризовому управлінні телекомунікаційними компаніями з  

метою попередження кризових ситуацій. Практичне значення наданих 

пропозицій щодо покращення організації діяльності телекомунікаційних 

компаній в кризових умовах виявляється в усуненні негативних локальних 

ефектів, покращенні фінансово-економічного стану та  зменшенні залежності 

виробничо-комерційної діяльності від глобальних чинників для 

досліджуваних підприємств.  

Подальшого дослідження потребує планування антикризової діяльності 

підприємств телекомунікаційної галузі та оцінка ефективності таких заходів 

в умовах майбутніх зрушень в економіці. 
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