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СТРаТЕгІї ПРОВайдЕРІВ На РиНКу  
ІНфОРМацІйНО-КОМуНІКацІйНих ПОСлуг МІСТа

STRATEGIES OF PROVIDERS IN THE CITY’S MARKET  
OF INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES

У статті розглянуто аспекти формування та використання стратегій, що сприяють під-
вищенню конкурентоспроможності та стійкості позицій провайдерів на ринку інформаційно-
комунікаційних послуг (ІКП) міста. Виявлено особливості стратегій провайдерів на ринку ІКП 
міста, спрямованих на поліпшення якості та зручності надання послуг за умови не зниження 
рівня ефективності господарювання. Ці особливості полягають у використанні провайдерами 
конкурентних та партнерських стратегій. Формування конкурентних стратегій здійснюєть-
ся за допомогою комплексу маркетингу послуг, що включає зовнішній, внутрішній та двосто-
ронній маркетинг. Використання партнерських стратегій зумовлене різними можливостями 
провайдерів реалізувати конкурентну стратегію. Обґрунтовано необхідність урахування умов, 
що складаються у сфері ІКП міста, під час реалізації партнерських стратегій провайдерами.

Ключові слова: провайдери, ринок інформаційно-комунікаційних послуг міста, конку-
рентні стратегії, комплекс маркетингу послуг, партнерські стратегії.

В статье рассмотрены аспекты формирования и использования стратегий, способству-
ющих повышению конкурентоспособности и устойчивости позиций провайдеров на рынке 
информационно-коммуникационных услуг (ИКУ) города. Выявлены особенности стратегий 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Нині на ринку інформаційно-
комунікаційних послуг України діє приблизно 
300 провайдерів, які надають послуги 2,24 млн. 
осіб. Розвиток українського ринку інформаційно-
комунікаційних послуг характеризується такими 
тенденціями. На початок жовтня 2018 р., за дани-
ми Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 
доходи від надання інформаційно-комунікацій-
них послуг (ІКП) становили 1,5 млрд. грн., що на 
12% більше, ніж за аналогічний період 2017 р. 
При цьому кількість абонентів зменшилася на 
5,5% порівняно з показником на початок жовтня 
2017 р. Ринок ІКП України має територіальну 
диференційованість. Так, у великих містах ним 
охоплено дві третини домогосподарств, які мо-
жуть отримувати ІКП, що відповідає середньо-
європейському показнику. У малих містах із на-
селенням менше 50 тис. осіб лише п’ята частина 

домогосподарств є замовниками інформаційно-
комунікаційних послуг [1]. Зазначені обставини 
зумовлюють актуальність та своєчасність роз-
гляду проблем розвитку ринку інформаційно-ко-
мунікаційних послуг на рівні міста та забезпечен-
ня результативної діяльності на ньому основних 
учасників – провайдерів на підставі розроблення 
та реалізації відповідних стратегій. 

аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Вітчизняни-
ми та зарубіжними вченими та практиками до-
кладно досліджено різні аспекти розвитку ринку 
інформаційно-комунікаційних послуг. Зокрема, 
У.Б. Андрусів та О.О. Казанською виявлено 
економічні та правові проблеми розвитку рин-
ку ІКП в Україні та за кордоном [2; 3]; С.В. Гон-
чаренко, Т.М Халімон, О.Е. Цундер визначено 
шляхи конвергенції, умови та чинники конку-
рентоспроможності підприємств-провайдерів, 
що надають ІКП [4-6]; А. Бітельовою, Є. Дергач, 

провайдеров на рынке ИКУ города, направленных на улучшение качества и удобства предо-
ставления услуг при условии не снижения уровня эффективности хозяйствования. Эти осо-
бенности заключаются в использовании провайдерами конкурентных и партнерских стра-
тегий. Формирование конкурентных стратегий осуществляется с помощью комплекса 
маркетинга услуг, включающего внешний, внутренний и двусторонний маркетинг. Исполь-
зование партнерских стратегий обусловлено различными возможностями провайдеров реа-
лизовать конкурентную стратегию. Обоснована необходимость учета условий, складываю-
щихся в сфере ИКУ города, при реализации партнерских стратегий провайдерами.

Ключевые слова: провайдеры, рынок информационно-коммуникационных услуг города, 
конкурентные стратегии, комплекс маркетинга услуг, партнерские стратегии.

In this paper, we examine some aspects of the development and use of strategies that contribute 
to improving the competitiveness and sustainability of providers’ position in the market of information 
and communication services of the city. The city’s market of information and communication services 
and the functions and interests of its participants have been characterized. The main interest of pro-
viders in the market of information and communication services is to provide the competitiveness. 
The competitiveness of providers in the market of information and communication services seriously 
depends on the efficiency of economic management and on the level of quality of services and their 
convenient provision for the subscriber. This can be achieved through the development and implemen-
tation of appropriate competitive strategies. These competitive strategies are developed with the help 
of a marketing mix for services. It includes the external marketing (pricing, communications, product 
distribution channels), internal marketing (motivation of staff to provide high-quality services), and the 
two-way marketing (service quality control). The implementation of a competitive strategy depends on 
the type of a provider. Interregional providers have a significant economic potential, which allows them 
to implement competitive strategies independently. Regional, city and district providers usually add 
partnership strategies to competitive ones. To implement joint projects, the partnership strategies are 
developed on combining the efforts of several providers operating in the city’s market of information 
and communication services. The implementation of the partnership strategy depends on the technical 
and technological, organizational and economic, and institutional and legal conditions prevailing in the 
sphere of the city’s market of information and communication services. The partnership strategy allows 
providers to reduce the cost of implementing the projects which are aimed at improving the quality of 
services and their convenient provision, and helps to ensure the efficiency of economic management. 

Keywords: providers, market of information and communication services of the city, competitive 
strategies, marketing mix for services, partnership strategies.
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Д.В. Оніщенко узагальнено особливості викорис-
тання маркетингу провайдерами та запропоно-
вано підходи до розроблення ними маркетинго-
вих стратегій [7; 8]. Однак питання забезпечення 
ефективності діяльності, підвищення конкурен-
тоспроможності, укріплення позиції провайде-
рів на ринку ІКП міста та стратегій, які для цього 
використовуються, досліджено недостатньо, що 
зумовило вибір мети даного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета дослідження полягає у визна-
ченні особливостей стратегій провайдерів на 
ринку інформаційно-комунікаційних послуг міс-
та та розробленні рекомендацій щодо їх фор-
мування й використання. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Ринок інформаційно-комунікацій-
них послуг міста, як і будь-який ринок послуг, 
відрізняється предметом обміну, локальний ха-
рактером, динамічністю, територіальною сег-
ментацією, високою швидкістю обороту послуг, 
чутливістю до змін кон'юнктури, специфікою 
організації виробництва і надання послуг, мінли-
вістю та невизначеністю результату для спожи-
вача. У попередніх роботах [9; 10] авторів статті 
обґрунтовано визначення терміна «ринок інфор-
маційно-комунікаційних послуг», докладно роз-
глянуто його загальноекономічні характеристи-
ки, а також інституційні аспекти його розвитку як 
локального ринку на рівні міста. Як визначається 
в роботі [9, с. 82], ринок ІКП міста являє собою 
систему взаємовідносин між його учасниками 
(провайдерами, абонентами, державою, магі-
стральними провайдерами, органами місцевого 

самоврядування та власниками підземних кому-
нікацій) із надання, розповсюдження і реалізації 
інформаційного потоку. Основні характеристики 
ринку ІКП міста представлено в табл. 1.

Виходячи з табл. 1, розглянемо докладніше 
учасників ринку, які згруповані за функціональ-
ною ознакою. Функції основних учасників ринку 
ІКП міста, абонентів та провайдерів полягають 
у такому. Абоненти (фізичні і юридичні особи) 
виконують функції замовника та для задово-
лення власних потреб купують у провайдера ін-
дивідуальний інформаційний потік. Провайдери 
виконують як організаційні функції (побудова та 
обслуговування кабельних мереж, отримання 
та розподіл інформаційного потоку), так і комер-
ційні функції (придбання інформаційних потоків 
у магістральних провайдерів, формування па-
кетів послуг та продаж їх абонентам). 

Що стосується допоміжних учасників, то магі-
стральні провайдери формують та продають ін-
формаційні потоки провайдерам, а власники під-
земних комунікацій надають дозвіл провайдерам 
розміщувати комунікації в інженерних мережах. 
Регулююча функція держави на ринку ІКП міста 
полягає у прийнятті законодавчих актів, антимо-
нопольних обмежень, ліцензуванні, наданні по-
даткових пільг провайдерам. У результаті ство-
рюється підприємницьке середовище у сфері ІКП 
міста, поліпшуються умови для зайнятості насе-
лення, запобігання концентрації й монополізації. 
Органи місцевого самоврядування, виконуючи 
функцію регулювання ринку ІКП міста, узгоджу-
ють проекти розміщення комунікацій провайдера 
у комунальних інженерних мережах, контролю-
ють виконання угод із міськими установами. 

Таблиця 1
характеристика ринку у сфері інформаційно-комунікаційних послуг міста

Ознака Зміст ознаки

Предмет обміну Інформаційно-комунікаційна послуга, під якою розуміється надання провайдером інформа-
ційного потоку абоненту за допомогою комунікацій, спрямоване на задоволення його потреб.

Учасники ринку за функ-
ціональною ознакою

Основні (абоненти та провайдери), допоміжні (магістральні провайдери та власники під-
земних комунікацій), регулюючі (держава та органи місцевого самоврядування).

Сегменти ринку
Сегментування по споживачах ІКП-абонентах за статтю, віком, матеріальним добробу-
том. Сегментування по виробниках ІКП-провайдерах: за територією поширення інфор-
маційного потоку, технологією прокладки комунікацій; кількістю абонентів.

Попит та пропозиція Перевищення пропозиції над попитом: на певній території до чотирьох провайдерів про-
понують послуги одному абоненту

Стан конкурентного 
середовища

Зумовлений ціновою, якісною, територіальною конкуренцією між провайдерами за спо-
живача. Має місце також конкуренція між провайдерами за інформаційний потік, квалі-
фіковані кадри, технологію передачі даних. 

Якість послуг 
Якість послуг залежить від технологій, що використовуються для передачі інформацій-
ного потоку, сервісного обслуговування; швидкості усунення збоїв обладнання; профі-
лактичних ремонтів.

Зручність реалізації 
послуг

Можливості вибору каналів під час надання послуги IP-TV, використання різних способів 
оплати, програми бонусів, лояльності, знижок за річну передплату.

Джерело: складено авторами за даними [9; 10]



125

Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 1 (106)

Абоненти та провайдери мають різноспрямо-
вані інтереси на ринку ІКП міста. Так, абоненти 
зацікавлені у зручному отриманні максимуму 
якісних послуг за мінімальною ціною. Інтереси 
провайдера на ринку ІКП міста полягають у за-
йнятті та підтримці стійкої позиції за рахунок від-
повідного рівня конкурентоспроможності, який 
залежить від ефективності господарювання. 
Тому провайдер прагне мінімізувати витрати на 
побудову, обслуговування та експлуатацію ка-
бельних мереж і максимізувати прибуток шляхом 
купівлі за мінімальною ціною інформаційного по-
току у магістрального провайдера та залучення 
якомога більшої кількості абонентів для продажу 
пакетів послуг за цінами, що складаються на рин-
ку ІКП міста [9, с. 83]. Однак реалізація завдання 
залучення абонентів нерозривно пов’язана з під-
вищенням якості та зручності надання послуг. 
Тому провайдери для забезпечення належного 
рівня конкурентоспроможності використовують 
відповідні стратегії, спрямовані на поліпшення 
якості та зручності надання послуг за умови не 
зниження рівня ефективності господарювання. 

Розроблення конкурентних стратегій здій-
снюється за допомогою методології маркетин-
гу, включаючи системний підхід та комплекс 
маркетингу послуг, що докладно розглянуто 
в роботах [8; 11-13]. Зокрема, О. Звягінцева 
підкреслює, що результати маркетингового 
аналізу ринку, споживачів, конкурентів та впли-
ву чинників економічного середовища доціль-
но використовувати для вибору інструментів 
комплексу маркетингу з метою підвищення 
ефективності виробничо-комерційної діяльнос-
ті підприємства [12, c. 92]. Також вона визначає 
принципи впровадження комплексу маркетингу 
на підприємствах України: послідовності, зва-
женості, врахування віддачі на вкладений ка-
пітал (ефективності) [12, c. 102]. Н.В. Гайвано-
вич приділяє увагу особливостям формування 
ціни (оплати за послугу), каналам дистрибуції 
послуг і правилам формування маркетингових 
комунікацій, а також характеризує три види 
маркетингу послуг: внутрішній, зовнішній та 
маркетинг взаємодії (двосторонній маркетинг) 
[13, с. 147-152]. На рис. 1 розкрито зміст склад-

Традиційний (зовнішній) 
маркетинг спрямований на
формування асортименту послуг та 
управління ним, підвищення 
конкурентоспроможності послуги та 
управління її якістю. Специфічні 
риси зовнішнього маркетингу 
послуг пов'язані із ціноутворенням, 
комунікаціями і каналами 
поширення інформаційного потоку. 
Під час ціноутворення враховується 
невідчутний характер ІКП та три її 
основних елементи: основа, ступінь 
індивідуалізації, процес оцінки 
клієнтом якості. Під час визначення
комунікацій і каналів поширення 
послуги враховується те, що 
провайдери повинні забезпечити 
доступність інформаційного потоку 
як під час її покупки, так і в процесі
її споживання.

Внутрішній 
маркетинг націлений 
на контактний 
персонал провайдера і 
призначений для 
створення 
мотиваційних
(алгоритм формування 
заробітної плати, 
процес навчання та 
підвищення 
кваліфікації, наявність 
перспектив у кар'єрі) і 
організаційних
(обладнання робочого 
місця персоналу,
ефективну рекламу 
ІКП) умов праці, що 
сприяє якісному 
наданню послуг.

Двосторонній маркетинг виходить із того, що якість послуги значною мірою
залежить від якості взаємодії абонента та провайдера в процесі надання та 
отримання ІКП. Якість обслуговування залежить від техніко-технологічних 
можливостей провайдера та зручності надання ІКП. Ефективна взаємодія персоналу 
провайдера та абонента має значення для задовільного отримання послуги, оскільки 
споживач оцінює якість послуги за допомогою відповідних функціональних 
характеристик.

КОМПЛЕКС

МАРКЕТИНГУ

Рис. 1. Комплекс маркетингу послуг для провайдерів, що діють на ринку ІКП міста
Джерело: складено авторами за даними [8; 11; 13]



126

Держава та регіони

Таблиця 2
умови, що складаються у сфері ІКП міста та враховуються  

під час прийняття рішень про реалізацію партнерської стратегії провайдерами
група умов Зміст

Техніко- 
технологічні

Провайдери, що надають ІКП абонентам у межах міста, отримують у магістральних провайдерів 
і правовласників інформаційний потік і права на трансляцію каналів телебачення. ІКП надаються 
провайдером у багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки

Організацій-
но-економічні

Фінансова спроможність провайдерів пов’язана з рівнем попиту на ІКП, який, своєю чергою,  
залежить від платоспроможності наявних та потенційних абонентів

Інституційно-
правові 

Необхідність отримання дозволу на проектування і будівництво в органах місцевого самовряду-
вання, узгодження проектно-кошторисної документації, оформлення ліцензії на технічне обслуго-
вування, отримання будівельної ліцензії або укладення договору підряду з організацією, що має 
будівельну ліцензію, отримання ліцензії провайдера програмної послуги, оформлення дозволу на 
початок будівництва і введення в експлуатацію

Джерело: складено авторами за даними [10; 14]

ників комплексу маркетингу послуг для розро-
блення конкурентної стратегії провайдерів, що 
діють на ринку ІКП міста. 

Слід зазначити, що на ринку ІКП міста діють 
різні за рівнем охоплення території провай-
дери: районні, міські, регіональні та міжрегіо-
нальні [10, с. 131]. Вони відрізняються рівнем 
технічного оснащення, підготовкою персоналу, 
принципами цінової та збутової політики. Тому 
міжрегіональні провайдери, які мають відповід-
ний потенціал, звичайно, самостійно реалізу-
ють конкурентні стратегії, сформовані на прин-
ципах комплексу маркетингу та спрямовані на 
підвищення конкурентоспроможності та зміц-
нення позицій на ринку ІКП території присутнос-
ті, зокрема міста. Районні, міські та регіональні 
провайдери, що діють на ринку ІКП міста, зазви-
чай володіють порівняно меншим потенціалом 
самостійної реалізації конкурентних стратегій 
і використовують також партнерські стратегії.

Прикладом партнерської стратегії є реалізація 
проекту щодо поєднання зусиль трьох або чоти-
рьох провайдерів, які отримують інформаційний 
потік у магістрального провайдера та надають 
послуги у суміжно розташованих містах. Звичай-
но, кожен провайдер, який працює в містах регіо-
ну (області), повинен окремо орендувати мережу, 
яка прокладена магістральним провайдером від 
обласного центру до їх міста. Якщо провайдери, 
абонентська база яких знаходиться у суміжно 
розташованих містах, поєднають зусилля, то мо-
жуть побудувати мережу між своїми містами та 
отримувати й розподіляти інформаційний потік 
із мережі, прокладеної магістральним провай-
дером від обласного центру до одного з трьох 
або чотирьох провайдерів. Це скоротить витрати 
провайдерів на отримання потоку від магістраль-
ного провайдеру та дасть змогу покрити витрати 
на будівництво мережі між містами. Прийняття рі-
шень про реалізацію партнерської стратегії про-

вайдером залежить від умов, які складаються 
у сфері ІКП міста (табл. 2).

Слід зазначити, що для забезпечення безпе-
ребійного отримання сигналу від магістрального 
провайдера міські провайдери укладають дого-
вір про постачання сигналу відразу з двома або 
з трьома магістральними провайдерами, що дає 
змогу надавати послуги абонентам, незважаючи 
на погіршення технічних та погодних умов, збої 
в обладнанні, які можуть виникнути у одного 
з магістральних провайдерів. Тому поєднання 
зусиль міських провайдерів щодо прокладання 
мережі між містами дасть змогу також скороти-
ти витрати на оренду мережі одного або двох 
магістральних провайдерів, що забезпечують 
безперебійне отримання сигналу. Реалізація 
партнерської стратегії щодо побудови та вико-
ристання мережі між міськими провайдерами 
дає змогу отримати економію витрат на забез-
печення якості та зручності надання послуг або-
нентами, що сприяє підвищенню ефективності 
господарювання та конкурентоспроможності 
провайдерів – учасників проекту.

Узагальнюючи результати проведеного до-
слідження, представимо на схемі виявлені осо-
бливості стратегій провайдерів на ринку ІКП 
міста (рис. 2) та надамо рекомендації щодо їх 
використання. 

Рекомендації полягають у такому. По-перше, 
стратегії провайдерів на ринку ІКП міста щодо 
підвищення якості та зручності надання послуг 
як умови забезпечення конкурентоспроможності 
та стійкості позиції мають особливості, пов’язані 
з необхідністю вибору між самостійною реаліза-
цією конкурентної стратегії на засадах комплек-
су маркетингу або доповненням її партнерською 
стратегією. По-друге, перед прийняттям рішень 
про реалізацію партнерської стратегії доцільно 
оцінити переваги, які вона надає, щодо забез-
печення та підвищення конкурентоспромож-
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ності за рахунок зменшення витрат за умови 
укріплення ринкової позиції та не зменшення 
абонентської бази всіх партнерів. По-третє, про-
вайдер може використовувати змішані стратегії 
(конкурентні та партнерські одночасно) за умови 
визначення їх пріоритетності та паритету щодо 
розподілу отриманих результатів.

 Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Особливості 
стратегій провайдерів, пов’язаних із задоволенням 
інтересу щодо забезпечення стійкості позиції та 
конкурентоспроможності на ринку ІКП міста, поля-
гають у формуванні та реалізації як конкурентних, 
так і партнерських стратегій. Це зумовлено різни-
ми можливостями провайдерів, які діють на ринку 
ІКП міста, щодо реалізації конкурентних страте-
гій, пов’язаних із поліпшенням якості та зручності 
надання послуг абоненту за умови не зниження 
ефективності господарювання.

Під час розроблення провайдером конку-
рентної стратегії за допомогою комплексу мар-
кетингу послуг необхідно оцінювати економіч-
ний потенціал, який дасть змогу самостійно її 
реалізувати. Якщо потенціал є недостатнім, кон-
курентні стратегії доповнюються партнерськими 
стратегіями, які засновані на об'єднанні зусиль 
декількох провайдерів, що діють на ринку ІКП 
міста, для реалізації спільних проектів. Під час 
формування доцільне врахування техніко-тех-
нологічних, організаційно-економічних та інсти-

туційно-правових умов, що складаються у сфері 
ІКП послуг міста. 

Подальших досліджень потребують питання 
узгодження інтересів учасників під час реалізації 
партнерських стратегій провайдерами на ринку 
інформаційно-комунікаційних послуг міста. 
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