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Національне суспільство як соціальна сис-
тема зобов’язане своєчасно, тактично й 
адекватно відповідати на виклики часу з 
метою збереження свого етносу, ідентич-
ності, стійкості та автаркії. У сучасному 
суспільстві політичні, економічні, фінансові, 
демографічні, соціальні, екологічні та інші 
ризики життєдіяльності у національному 
просторі посилюються, і рішення цих про-
блем багато в чому залежить від вибору 
обґрунтованої та зваженої стратегії роз-
витку телекомунікаційної індустрії, яка про-
дукує інформаційно-комунікаційні послуги 
та забезпечує інформаційно-технологічний 
рівень країни. Інфокомунікаційне серед-
овище та комплекс нормативно-правових, 
соціально-економічних, організаційно-функ-
ціональних, регулюючих, техніко-техноло-
гічних та інших компонентів забезпечують 
ефективне, безпечне та оптимальне функ-
ціонування телекомунікаційної індустрії.
Ключові слова: інноваційний розвиток, 
телекомунікації, форсайт, інфотелекому-
нікації, стратегічний розвиток, діджиталі-
зація.

Национальное общество как социальная 
система обязано своевременно, тактиче-
ски и адекватно отвечать на вызовы вре-
мени с целью сохранения своего этноса, 
идентичности, устойчивости и автаркии. 
В современном обществе политические, 
экономические, финансовые, демографиче-
ские, социальные, экологические и другие 
риски жизнедеятельности в националь-
ном пространстве усиливаются и реше-
ние этих проблем во многом зависит от 
выбора обоснованной и взвешенной стра-

тегии развития телекоммуникационной 
индустрии, которая производит информа-
ционно-коммуникационные услуги и обеспе-
чивает информационно-технологический 
уровень страны. Инфокоммуникационные 
среду и комплекс нормативно-правовых, 
социально-экономических, организационно-
функциональных, регулирующих, технико-
технологических и других компонентов 
обеспечивают эффективное, безопасное и 
оптимальное функционирование телеком-
муникационной индустрии.
Ключевые слова: инновационное развитие, 
телекоммуникации, форсайт, инфотеле-
коммуникации, стратегическое развитие, 
диджитализация.

National society as a social system must respond 
in a timely, tactful and adequate manner to the 
challenges of time in order to preserve its eth-
nicity, identity, resilience and autarky. In modern 
society, political, economic, financial, demo-
graphic, social, environmental and other risks 
of life in the national space , and the solution of 
these problems largely depends on the choice of 
a sound and balanced strategy for the develop-
ment of the telecommunications industry, which 
produces information and communication ser-
vices and provides the information technology 
level of the country. The infocommunication 
environment and a complex of normative-legal, 
socio-economic, organizational-functional, regu-
latory, technical-technological and other compo-
nents ensure efficient, safe and optimal function-
ing of the telecommunication industry.
Key words: innovative development, telecom-
munications, foresight, infotelecommunications, 
strategic development, digitalization.

Постановка проблеми. Зараз немає єдиної 
загальноприйнятої парадигми дослідження про-
цесу глобальної трансформації, а здійснюється її 
пошук, діагностика, оцінка, накопичення досвіду 
та формування гіпотези, але аналіз тенденцій 
побудови інформаційно-комунікаційного суспіль-
ства набуває все більшої значущості у сучасних 
умовах із урахуванням концептуального пошуку.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення стратегічного розвитку у інформаційно-
телекомунікаційній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Детермінанти інноваційних векторів впрова-
дження стратегічного розвитку у телекомуніка-
ційній індустрії є індикаторами рівня функціо-
нування та ефективності інфокомунікаційного 
середовища країни.

Основні умови сталого розвитку телекомуніка-
ційної індустрії в турбулентних умовах, які прита-
манні сьогоденню: 

– політична стабільність;

– макроекономічна передбаченість у націо-
нальному середовищі;

– інституційна підтримка конкурентоспроможності;
– людський та фінансовий капітал. 
Розв’язання стратегічних завдань, які забезпечать 

динамічний розвиток телекомунікаційної індустрії та 
її суб’єктів у значній мірі залежить від інноваційно-
інвестиційної та інтеграційної підтримки, які є пріори-
тетними напрямами на європейському просторі.

У нашій країні залишається той факт, що вона 
відстає за рівнем розвитку інформаційно-комуні-
каційного суспільства не тільки від європейського 
середовища, але також від азіатських країн гло-
бального інфопростору. Подібний стан об’єктивно 
відображає не тільки рівень проблем, які стоять 
перед національним суспільством, але й недо-
статню зрілість сучасних умов для розвитку теле-
комунікаційної індустрії.

В якості стратегічних завдань розвитку телеко-
мунікаційної індустрії в контексті переходу націо-
нальної економіки у цифрову площину відмітимо:
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– забезпечення транспарентності процесів у 
телекомунікаційній індустрії; 

– прискорений розвиток телекомунікаційної 
інфраструктури та середовища;

– задоволення сучасних і нових зростаючих 
потреб у споживачів інформаційно-комунікаційних 
послуг і сервісів;

– забезпечення вільного доступу до інформа-
ційно-комунікаційних послуг і сервісів всіх терито-
ріальних громад країни;

– підвищення та підтримка інвестиційної прива-
бливості телекомунікаційної індустрії та її суб’єктів;

– забезпечення розробки та провадженні інно-
ваційних компонентів на ринку телекомунікаційної 
індустрії;

– створення належних умов для ефективного 
функціонування телекомунікаційного середовища 
інфраструктури;

– забезпеченні вільної конкуренції на ринку 
інформаційно-комунікаційних послуг і сервісів.

Необхідно відмітити, що динаміка розвитку 
ринкового середовища телекомунікаційної інду-
стрії взаємопов’язана з наступними факторами: 

– світові та глобальні тенденції розвитку теле-
комунікаційної індустрії та інформаційно-комуніка-
ційного простору;

– вартість нових технологій й інтенсивність їх 
створення та розвитку;

– зацікавленість внутрішніх і зовнішніх стейк-
холдерів в інноваційній підтримці розвитку теле-
комунікаційної індустрії;

– системна активність галузевих інвесторів, які 
забезпечать фінансування пріоритетних проектів у 
телекомунікаційній індустрії та її суб’єктів;

– сегментна насиченість внутрішнього ринку 
телекомунікаційними послуга й сервісами;

– державна та регіональна політика розви-
тку телекомунікаційного сегменту національного 
середовища країни. 

Також необхідно відзначити, телекомунікаційна 
індустрія показує значну стійкість до кризових 
явищ та підтверджує, що інформаційно-комуні-
каційні технології та сервіси стали невід’ємною 
частиною життя суспільства й попит на інфор-
маційно-комунікаційні послуги у цій сфері дина-
мічно зростають. Однак динаміка розвитку галузі 
не досить висока, про що свідчить «індекс розви-
тку інформаційно-комунікаційних технологій (ICT 
Development Index – IDI)» та «індекс мережевої 
готовності (Networked Readiness Index – NRI)». 

Індекс «Networked Readiness Index (NRI)» вва-
жається у міжнародній практиці найбільш повним 
джерелом для аналізу та оцінювання якості вну-
трішнього середовища розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, здатності національ-
ного суспільства та його інституційних елементів 
ефективно застосовувати наявні та створювати 
нові знання. На основі індексу NRI виокремлю-

ються драйвери та бар’єри мережевої готовності 
й масового впровадження інформаційно-комуні-
каційних технологій у макроекономічному серед-
овищі країни. Також необхідно враховувати рівно-
правна роль і відповідальність усіх стейкхолдерів, 
які зацікавлені у розвитку інформаційно-комуніка-
ційних технологій.

Україна у 2015 році з індексом «Networked 
Readiness Index (NRI) = 4,0» посіла 71-ше місце, 
що на десять позицій вище порівняно з 2014 роком. 
Також упродовж останніх років наша країна ста-
більно знаходиться у сьомому десятку та поступа-
ється країнам Східної Європи та СНД [1].

Очевидно, що зазначений індикатор свідчить 
про проблеми у національній економіці та недо-
статню інституційну підтримки розвитку телекому-
нікаційної індустрії.

Для вирішення пріоритетних стратегічних завдань 
необхідне вдосконалення наступних факторів:

– забезпечення трансформації інформаційно-
комунікаційної інфраструктури із врахуванням 
інноваційних складових міжнародного ринку;

– державна та регіональна підтримка процесів 
удосконалення у телекомунікаційній сфері;

– раціоналізація механізму державного регу-
лювання, який забезпечить стратегічний розвиток 
інформаційно-комунікаційних послуг і сервісів;

– підтримка процесів інтеграції телекомуніка-
ційного комплексу країни у світовий телекомуніка-
ційний простір з обов’язковим врахуванням націо-
нальних інтересів;

– удосконалення телекомунікаційного про-
стору ефективної внутрішньогалузевої взаємодії 
операторів, провайдерів та інших суб’єктів шля-
хом створення належних умов для їх професійної 
діяльності;

– формування активного конкурентного серед-
овища на ринку інформаційно-комунікаційних 
послуг і сервісів;

– стимулювання розвитку нових технологій і 
сервісів у телекомунікаційній ній індустрії;

– забезпечення заходів удосконалення сис-
теми інституційного регулювання телекомунікацій-
ної сфери та її галузевих сегментів;

– діджиталізація процесів внутрішньогалузе-
вого управління та регулювання;

– забезпечення формування внутрішньогалу-
зевої корпоративної культури;

– наділення рівними правами всіх суб’єктів на 
ринку інформаційно-комунікаційних послуг і сервісів; 

Таким чином, детермінанти інноваційних векто-
рів впровадження стратегічного розвитку у теле-
комунікаційній індустрії в трансформаційних умо-
вах та перетвореннях спираються на інтеграційні 
й інноваційно-інвестиційні процеси.

Інвестиційний процес у телекомунікаційній 
індустрії – це адаптивний процес системного фор-
мування та використання ресурсів, у тому числі 
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майнових, інфраструктурних, нематеріальних, 
фінансових та людських, які забезпечують дина-
мічне функціональне зростання суб’єкта, який 
створює, забезпечує та надає споживачам інфор-
маційно-комунікаційні послуги і сервіси, у тому 
числі задоволення соціально-економічних потреб 
стейкхолдерів.

Відомо, що інноваційний процес надає комп-
лексну сукупність науково-технічних, технологіч-
них і структурних перетворень, які відбуваються у 
процесі впровадження інновацій. А також це про-
цес поетапного перетворення продукту мислення 
на результат науково-дослідної розробки [3].

Базовою властивістю інтеграційних та інно-
ваційно-інвестиційних процесів повинна бути 
науково-технічна або технологічна новизна, яка 
забезпечить розвиток телекомунікаційної індустрії 
та її суб’єктів господарювання. 

З метою пріоритетного досягнення стратегічної 
мети та забезпечення стратегічного розвитку теле-
комунікаційної індустрії та її суб’єктів необхідна 
удосконалення система інтеграційної складової у 
внутрішньогалузевому середовищі. 

Інтеграційні процеси, які притаманні сього-
денню у телекомунікаційній індустрії замішують 
дезінтеграційні, які супроводжували ринок інфор-
маційно-комунікаційних послуг і сервісів. В умо-
вах європейської інтеграції інфокомунікаційного 
простору, необхідно розширяти позитивну тен-
денцію за всіма компонентами галузевого сег-
ментами, тому що інтеграція позитивно впливає 
на мобільність та модернізацію суб’єктів телеко-
мунікаційної індустрії, розширює інфраструктуру 
інформаційно-комунікаційних технологій і сис-
тему до її доступу, надає можливості до подо-
лання технологічної внутрішньогалузевої відста-
лості та застосування нових сучасних технологій, 
підвищує рівень взаємодії цифрових технологій, 
сприяє залученню інвестиційних активів, у тому 
числі закордонних, та підтримує створення нових 
робочих місць, що істотно забезпечить конкурен-
тоспроможність телекомунікаційної індустрії та 
її стратегічний розвиток. Інтеграційні процеси у 
внутрішньогалузевому середовищі спонукають 
суб’єктів телекомунікаційної сфери до актив-
ної рухливості та сприяють маневру ресурсним 
забезпеченням. 

Зауважимо, що значна мобільність суб’єктів 
телекомунікаційної індустрії має істотне значення 
для динамічного соціально-економічного розвитку 
суспільства, що актуально в умовах військової агре-
сії з боку сусідньої країни та сприяє захисту інфор-
маційно-комунікаційного середовища держави.

Погодимося з думкою Г. Григор’єва, що інте-
граційний процес – це цілеспрямоване збли-
ження або цілеспрямована системна взаємодія 
між господарськими елементами макроекономіч-
ного середовища, з метою досягнення кількісних 

та якісних орієнтирів їх господарської діяльності. 
Сучасні інтеграційні процеси у внутрішньогалузе-
вому середовищі, які притаманні міжнародному 
інфокомунікаційному середовищу, прийшлі на 
зміну дезінтеграційним процесам, які негативно 
впливали на розвиток суспільства та національної 
економіки. 

Для вирішення стратегічних завдань та досяг-
ненню орієнтирів векторної направленості, теле-
комунікаційна індустрія та її суб’єкти потребують 
формування інвестиційно-інноваційної інтеграцій-
ної стратегії для забезпечення розвитку галузі в 
умовах посиленої міжнародної турбулентності.

Внутрішньогалузеві інвестиційно-інноваційні 
інтеграційні процеси комплексно забезпечують 
поєднання інвестицій, інновацій та інтеграцій-
ної функції з цілеспрямованою взаємодією між 
суб’єктами, які функціонують на ринку інформа-
ційно-комунікаційних послуг і сервісів.

Законодавчу підтримку інвестиційно-іннова-
ційної інтеграційної стратегії для забезпечення 
розвитку телекомунікаційної індустрії формують: 
Закон України «Про інвестиційну діяльність» та 
«Про інноваційну діяльність».

Підтвердимо позицію Ю. М. Мельника, що 
інвестиційна діяльність – це об’єктивний процес, 
який має свою мету і логіку, розвивається у відпо-
відній закономірності та відіграє суттєве значення 
у діяльності господарських одиниць. За своєю еко-
номічною складовою інвестиції – це відмова від 
поточного споживання матеріальних, фінансових 
та інтелектуальних ресурсів заради отримання 
доходів у майбутніх періодах [5].

Таким чином, детермінанти інноваційних векто-
рів впровадження стратегічного розвитку у теле-
комунікаційній індустрії сприяють формуванню 
інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії 
для забезпечення розвитку галузі та ринку інфор-
маційно-комунікаційних послуг і сервісівї. Внутріш-
ньогалузева інвестиційно-інноваційна інтеграцій-
ної стратегії залежить від наступних передумов: 

– політичних;
– нормативно-правових;
– фінансових й економічних;
– інфраструктурних;
– безпекових
На рис. 1 представлено декомпозиційну основу 

формування внутрішньогалузевої інвестиційно-
інноваційної інтеграційної стратегії для забезпе-
чення розвитку телекомунікаційної індустрії.

Декомпозиція – це процес обґрунтованого роз-
членування об’єкта, який досліджується та надає 
можливість розглядати відповідні системи, що 
складаються з окремих логічно взаємопов’язаних 
підсистем. 

Як відмічає Ю. Мельник у своїх дослідженнях: 
«підсистеми можуть бути також розчленовані на 
ще більш дрібні сегменти. У теоретичних та прак-
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тичних дослідження до таких систем відносяться: 
поняття, принципи, завдання, процеси, явища 
тощо. Декомпозиція забезпечує деталізацію 
об’єкта дослідження та є інструментом системного 
аналізу, де використовується для структуризації 
визначеної мети, завдань, протиріч, проблемних 
питань, відповідних рішень, стратегій пріоритет-
ного розвитку та інших напрямків функціонально-
структурного підходу до аналізу дослідження 
наявних систем або синтезу сучасних систем» [5]. 

У декомпозиційній основі формування внутріш-
ньогалузевої інвестиційно-інноваційної інтеграцій-
ної стратегії для забезпечення розвитку телекому-
нікаційної індустрії базовими підходами є: 

– агрегований – визначає індикатори, які мають 
бути досягнуті в результаті реалізації внутрішньо-
галузевої інвестиційно-інноваційної інтеграційної 
стратегії; індикатори мають агреговану ознаку, 
коли вони об’єднані, синтезовані, узагальнені та 
характеризують розвиток сегментів телекомуніка-
ційної індустрії;

– диференційований – надає інформацію 
за кожним функціональним блоком або компо-
нентом, 

– адресний – конкретизує відповідні компо-
ненти функціонально-структурного моделю-
вання та варіативних моделей стосовно кожного 
сегменту;

– деталізований – розкриває індикатори за кож-
ною складовою обраного сегмента та виокремлює 
відповідний макроефект.

Отже, внутрішньогалузева інвестиційно-інно-
ваційна інтеграційна стратегії – це комплекс захо-
дів та варіативний вибір найбільш ефективних 
шляхів функціонування та телекомунікаційної 
індустрії та її суб’єктів із застосуванням агрегова-
ного, диференційованого, адресного та деталізо-
ваного підходів.

Формування внутрішньогалузевої інвести-
ційно-інноваційної інтеграційної стратегії для 
забезпечення розвитку телекомунікаційної інду-
стрії достатньо складний та орієнтовний управ-

Рис. 1. Декомпозиційна основа формування внутрішньогалузевої  
інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії  

для забезпечення розвитку телекомунікаційної індустрії
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лінський творчий процес, який ґрунтується на 
форсайті інвестиційно-інноваційної діяльності та 
кон’юнктури ринку інформаційно-комунікаційних 
послуг і сервісів та впливу інтеграційний процесів. 

Технологія форсайт – це комбінація «про-
дукту» – прогнози, сценарії, пріоритети та «про-
цесу» – встановлення зв’язків між усіма зацікав-
леними особами, що сприяє навіть не стільки 
передріканню майбутнього, скільки досягненню 
консенсусу в суспільстві на базі планомірного діа-
логу між стейкхолдерами [6].

Відмітимо, що технологія форсайт в аспектах 
інвестиційно-інноваційного спрямування є лан-
кою між різними стейкхолдерами та забезпечує 
інформаційну, аналітичну та мультиваріативну 
підтримку для розробки та реалізації адаптивної 
стратегії розвитку телекомунікаційної індустрії та 
її суб’єктів.

Технологія форсайт є ефективним методоло-
гічним інструментом, який забезпечує вибір пріо-
ритетів у інвестиційно-інноваційній сфері та забез-
печує у майбутньому вирішення великої кількості 
проблем, які пов’язані з розвиток телекомунікацій-
ної індустрії та її суб’єктів.

В стратегії також необхідно враховувати пер-
спективи, закономірності і та напрями процесу інте-
грації телекомунікаційної індустрії та її суб’єктів у 
світовий простір інфокомунікаційних послуг і сер-
вісів, що дозволить об’єктивно, визначити місце та 
значення відповідного суб’єкта інтеграції і можливі 
стратегічні напрями господарювання.

Досліджуючи напрями еволюційного розвитку 
та трансформації інформаційно-комунікаційних 
технологій, треба виокремити наступні позиції:

– процес цифровізації та інтелектуалізації теле-
комунікаційних мереж;

– висока швидкість передачі інформації;
– збільшення доступності засобів і техніки без-

дротового зв’язку. 
Активізація інтелектуалізації телекомуніка-

ційних мереж і сервісів відбувається у телекому-
нікаційній індустрії завдяки застосування мікро-
електроніки та програмного забезпечення кожного 
мережевого пристрою та сервісу. Зазначений про-
цес забезпечує гнучкість, надійність і безпечність 
процесу передачі інформації відповідним стейк-
холдерам. Спрощує процес управління телекому-
нікаційними мережами і сервісами. 

Висока швидкість передачі інформації забез-
печує розширенням можливостей, що надаються 
широкосмуговими лініями та використанням 
оптичних каналів передачі інформації. Збіль-
шення швидкості передачі інформації впливає на 
передачу зображень, яке має важливе практичне 
значення для процесу інтеграції територіальних, 
локальних і глобальних телекомунікаційних мереж.

Збільшення доступності засобів і техніки без-
дротового зв’язку сприяє створенню глобальної 

мобільності та повсюдного використання телеко-
мунікаційних технологій і сервісів.

Таким чином, телекомунікаційні технології та 
сервіси забезпечують розвиток інформаційного 
суспільства та цифрової економіки. Високоякісний 
зв’язок – це базовий компонент інфраструктури 
інформаційно-комунікаційного ринку, потужний 
каталізатор ринкових відносин і підприємницького 
успіху. Стратегічний розвиток телекомунікацій-
них технологій і сервісів постає найважливішим 
чинником ефективного розвитку економічних від-
носин та, умовою підвищення ефективності стра-
тегічного управління й системи господарювання у 
телекомунікаційній індустрії.

У національному просторі інформаційно-кому-
нікаційні технології є потужним ресурсом зростання 
національної економіки та суспільного розвитку у 
країні. Практичний досвід використання сучасних 
(нових) інформаційно-комунікаційних технологій 
показує, що це не тільки технічна або сервісна 
інфраструктура, яка пов’язана з комп’ютеризацією 
або телекомунікацією, це сучасний інструмента-
рій, який визначає парадигму розвитку економіки 
та торкається усіх аспектів діяльності фізичних 
та юридичних осіб. Тому, стратегічний розвиток 
телекомунікаційної індустрії вносить кардинальні 
зміни в інформаційно-комунікаційну сферу країни, 
здійснює цілеспрямований вплив на її техноло-
гічні, фінансові, економічні, соціальні та без пекові 
параметри.

Процес формування внутрішньогалузевої 
інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії, 
яка забезпечить розвиток телекомунікаційної інду-
стрії та її суб’єктів потребує на рівні державних і 
регіональних інституцій сучасної підтримки: 

– прозорість процесу ліцензування; 
– підтримка фундаментальних та прикладних 

досліджень в телекомунікаційній сфері;
– забезпечення компетентністної підготовки 

галузевих спеціалістів нової наукової формації; 
–нових галузевих інноваційних проектів;
– створення за допомогою грошово-кредит-

ного, бюджетно-фіскального ті іншого інструмен-
тарію сприятливого економічного простору, який 
забезпечить інноваційну активність у телекомуні-
каційній індустрії та її суб’єктів.

У європейському науковому середовищі, 
заходи державного регулювання та підтримки 
стратегічного розвитку телекомунікаційної сфери 
визначається впливом прямої та непрямої дії. 
Співвідношення прямого або непрямого впливу 
системи державного регулювання телекомуні-
каційної сфери визначається її станом, концеп-
туальними засадами та принципами ринкового 
середовища. 

Внутрішньогалузева інвестиційно-інноваційна 
інтеграційна стратегія є методичним інструмен-
том забезпечення стратегії розвитку телекомуні-
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каційної індустрії та її суб’єктів. Вона забезпечить 
удосконалення механізму функціонування опера-
торів, провайдерів та інших галузевих суб’єктів 
господарювання шляхом вкладання інвестицій-
ного капіталу у технічне та інфраструктурне пере-
оснащення, що у майбутніх періодах надасть 
конкурентні переваги на ринку інформаційно-
комунікаційних послуг і сервісів.

Для розвитку галузі необхідно ініціація нових 
видів інформаційно-комунікаційних послуг і 
сервісів.

Інтеграційні процеси у внутрішньогалузе-
вому середовищі є одними з суттєвих факторів 
ефективності функціонування суб’єктів госпо-
дарювання телекомунікаційної індустрії. В умо-
вах світової конкуренції на телекомунікаційному 
ринку, внутрішньогалузева інтеграція забезпе-
чить маневрування відповідними матеріальними, 
інфраструктурними і нематеріальними активами 
господарюючих суб’єктів з метою їх ефективного 
використання при наданні інформаційно-комуніка-
ційних послуг і сервісів.

Інтеграційні аспекти внутрішньогалузевої інвес-
тиційно-інноваційної стратегії:

– можливість створювати або вдосконалю-
вати конкурентоздатні інформаційно-комунікаційні 
послуги та сервіси;

– раціональне застосування результатів науко-
вої та технічної співпраці, яка пов’язана з розвиток 
телекомунікацій;

– забезпечує адаптивність на глобальному між-
народному телекомунікаційному ринку;

– достатня гнучкість до мінливих умов у вну-
трішньому та зовнішньому середовищі телекому-
нікаційної індустрії;

– якісна орієнтація на результати господарю-
вання у телекомунікаційній індустрії та її суб’єктів;

– ефективне розподілення капіталу, який вико-
ристовується у телекомунікаційній індустрії; 

– спільне створення, використання та комер-
ціалізація результатів науково-прикладних дослі-
джень та розробок в сфері інфокомунікаційних 
послуг і сервісів; 

– здійснення пріоритетних внутрішньогалузе-
вих напрямків інноваційної діяльності;

– спільне створення інноваційної й інвестицій-
ної телекомунікаційної інфраструктури;

– цифровізація управлінських процесів;
– спільні наукові та прикладні дослідження 

(розробки). 
Позитивний вплив інтеграційних процесів на 

стратегічний розвиток телекомунікаційної інду-
стрії та її суб’єктів забезпечується застосуванням 
інвестиційної й інноваційної складової у господар-
ському процесі, що позитивно впливає на ефек-
тивне їх функціонування.

Необхідно пам’ятати, що телекомунікаційна 
індустрія та весь ринок інформаційно-комунікацій-

них послуг і сервісів не може функціонувати дина-
мічно й ефективно в наступних умовах:

– політична нестабільність; 
– відсутність адекватної системи інформацій-

ної безпеки; 
– нестабільність у ринковому середовищі країни;
– відсутність стратегічних орієнтирів.
Тому, стратегія повинна деталізувати механізм 

стратегічного управління інвестиційно-інтеграцій-
ними процесами у телекомунікаційній індустрії для 
створення умов її ефективного функціонування. 

Постійні глобальні та трансформаційні зміни на 
ринку інформаційно-комунікаційних послуг і серві-
сів спонукають до застосуванню специфічних або 
адаптивних механізмів реалізації внутрішньогалу-
зевої інвестиційно-інноваційної інтеграційної стра-
тегії. Відсутність стратегії, яка постійно корегується 
відповідно до мінливих умов на ринку телекомуні-
кацій, є суттєвим недоліком, який відображає слаб-
кість загальної стратегії розвитку телекомунікацій-
ної індустрії, що у свою чергу ускладнює процес 
застосовування сучасних вдосконалених конку-
рентоздатних інформаційно-комунікаційних техно-
логій, нових сервісів та приймати організаційно-
технологічні рішення будь-якого спрямування, що 
істотно поліпшує структуру та якість системи вну-
трішньогалузевого господарювання.

Внутрішньогалузева інвестиційно-інноваційна 
інтеграційна стратегія – це цілісний, логічний та 
обґрунтований стратегічний документ, який пока-
зує пріоритети розвитку телекомунікаційної інду-
стрії країни та виступає джерелом акумуляції 
стратегічної інформації та методів управлінського 
впливу на майбутнє стійке внутрішньогалузеве 
середовище.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, детермінанти інноваційних векто-
рів впровадження стратегічного розвитку у теле-
комунікаційній індустрії з урахуванням ринкового 
середовища передбачають декомпозицію під-
ходів до формування інвестиційно-інноваційної 
інтеграційної стратегії розвитку з урахуванням 
потенціалу галузевих суб’єктів, з метою отри-
мання запланованих результатів господарювання 
на ринку інформаційно-комунікаційних послуг і 
сервісів Детермінанти інноваційних векторів пови-
нні бути сприйнятливі динамічною конструкцією 
внутрішньогалузевого середовища.
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