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9. Планирование оптимального  состава машинно-тракторного парка. 
Состав и структура машинно-тракторного парка зависит от почвенно-климатических условий, набора 

культур, технологий и площадей возделывания этих культур.  
В связи с высокой степенью изношенности машинно-тракторного парка важное значение приобретает 

поддержание его в работоспособном состоянии, проведения ремонтов, ТО, СТО. Это возможно только при 
более полном использовании имеющегося потенциала агротехсервисной структуры. 
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Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність телекомунікаційних операторів є важливою складовою 

їх успішного розвитку, що сприяє збільшенню доходу оператора, максимальному задоволенню попиту 
споживачів на телекомунікаційні послуги, збільшенню обсягу послуг та підвищення їх якості, розвитку та 
модернізації телекомунікаційної мережі. 

Аналіз останніх досліджено і публікацій. Теоретичним та практичним аспектам інвестиційної діяль-
ності присвячено роботи багатьох авторів, серед яких Ахметзянов І., Беренс В., Брейлі Р., Віленський П., 
Гітман Л., Грей К., Ларсон Е., Лівшиц В., Майєрс С., Смоляк С., Хавранек П. [2-7]. Проведений аналіз нау-
кових праць дозволив зробити висновок, що для прийняття обґрунтованих рішень щодо інвестиційної дія-
льності телекомунікаційних операторів необхідно надати всім учасникам телекомунікаційного ринку інфо-
рмацію, критеріями якості якої є: репрезентативність, достовірність, точність, надійність, змістовність, ко-
рисність, доступність, щільність, правова коректність, адресність, порівнянність, стійкість, цінність, опера-
тивність. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, не нерозв’язаною залишилась 
проблема побудови системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності телекомунікаційних 
операторів. 

Метою даної статті є формування системи інформаційного забезпечення учасників телекомунікацій-
ного ринку щодо інвестиційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведені дослідження свідчать, що вирішення завдання 
інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності операторів телекомунікацій залежить, по-перше, від 
його цілей, функцій та задач, а по-друге, – від змісту та послідовності інформаційного забезпечення систе-
ми оператора. Саме інформаційне забезпечення системи інвестиційної діяльності операторів телекомуніка-
цій надає можливість надходження достовірної і всеосяжної інформації всім категоріям споживачам щодо 
інвестиційної діяльності, яка є основою процесу розробки і прийняття рішень. 

Про формуванні інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності операторів телекомунікацій не-
обхідно встановити наступні критерії: 

1. Види інформації – місце обліку в інформаційній системі забезпечення інвестиційної діяльності. 
2. Призначення інформації – якісні параметри орєнтовані на прийняття рішень (дорічність, надійність, 

порівняність). 
3. Користувачів інформації – якісні параметри, орієнтовані на споживача. 
В результаті дослідження інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності сформовано систему 

інформаційного забезпечення учасників телекомунікаційного ринку щодо інвестиційної діяльності (наведе-
но на рис. 1). 
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Проведені дослідження інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності телекомунікаційних до-
зволили запропонувати: 

1. Правила подання, затвердження та звітування з інвестиційної діяльності телекомунікаційних опера-
торів. 

2. Форми Звіту про інвестиційну діяльність телекомунікаційних операторів для: 
 операторів фіксованого зв'язку за рівнями мережі: місцевого, міжміського та міжнародного, 
 операторів мобільного зв'язку. 

3. Пояснення до заповнення форми звіту про інвестиційну діяльність телекомунікаційних операторів. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. В резуль-

таті дослідження сформовано систему інформаційного забезпечення учасників телекомунікаційного ринку 
щодо інвестиційної діяльності.  

Варто відмітити, що відчутна наявна необхідність у подальшому дослідженні системи інформаційного 
забезпечення учасників телекомунікаційного ринку щодо інвестиційної діяльності, особливу увагу необхід-
но приділити дослідженню вихідних даних необхідних для системи інформаційного забезпечення. 
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Актуальність проблеми 
Процвітання оператора зв’язку у сучасних умовах залежить від великої кількості різноманітних факто-

рів, зокрема доцільного використання інвестиційних коштів, налагодженої система позиціонування послуг 
оператора на ринку телекомунікацій, якісне надання послуг зв’язку, впровадження найновіших та найперс-
пективніших технологій в процесі функціонування підприємства.  

Але насамперед впровадження усіх цих дій залежить від компетентної, своєчасної та якісної роботи 
трудового колективу оператора зв’язку. Однак особливості управління трудовим колективом у галузі теле-
комунікацій не є досить вивченим питанням, тим паче, що в управлінні колективом необхідно враховувати 
теперішній стан економіки в світі, що наразі знаходиться у кризі.  

Саме цим питанням присвячене подане у  статті дослідження, що піднімає актуальні проблеми сього-
дення стосовно управління трудовим колективом оператора зв’язку. 

Аналіз останніх наукових досліджень 
Пошуку ефективних шляхів удосконалення управління персоналом шляхом системи мотиваційних 

впливів присвячені роботи відомих вітчизняних та зарубіжних вчених: В.Врума, Ф.Герцберга, О.В. Круше-
льницької, О.Є. Кузьмина, Л.Є. Довганя, Г.Ф. Сініоки, В.П. Сладкевича, А.В. Шегди, С.В. Мочерного, В.М. 
Петюха, Ф.І. Хміля, Мак-Грегора, Мак-Клелланда, А. Маслоу та ін. Але виконані дослідження ще не дають 
відповіді на багато теоретичних та практичних питань, які назріли. Стосовно сфери телекомунікацій ці пи-
тання залишаються досить не дослідженими. 

Мета роботи 
Дослідження особливостей управління трудовим колективом оператора зв’язку,  шляхів підвищення 

ефективності управління  та удосконалення механізму активізації та регуляції діяльності трудового колек-
тиву оператора зв’язку в сучасних умовах. 

Викладання основного матеріалу дослідження 
Важливою складовою галузі зв’язку України є сфера телекомунікацій. В сучасних умовах її розвиток 

прискореними темпами розглядається як один з пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу, як 
фактор підвищення життєвого рівня населення.  


