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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сфера зв'язку та інформатизації є однією із пріо"

ритетних сфер діяльності економіки України, оскільки
вона охоплює всі аспекти життя людей — від професій"
ної діяльності у будь"якій сфері національної економі"
ки, освітньої та культурної сфери до медичної допомо"
ги (телемедицина), впливаючи на них. Важко переоці"
нити роль сфери зв'язку та інформатизації у питанні
інтеграції України у глобальне інформаційне суспіль"
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У статті представлено грунтовний аналіз стану сфери зв'язку та інформатизації України. Для дослід4

ження використаний підхід, який поєднує якісний аналіз поточного стану розвитку ринків телекомуні4

кацій та поштового зв'язку, основних факторів впливу на них із кількісним прогнозуванням за допомо4

гою програмних інструментів розвитку сфери зв'язку та інформатизації України. Авторами проаналізо4

вано динаміку доходів від надання послуг зв'язку, визначено основні позитивні та негативні тенденції

розвитку ринків телекомунікацій та поштового зв'язку за 2010—2014 рр. За допомогою засобів пакету

Microsoft Excel розроблено прогноз доходів від надання послуг фіксованого, рухомого (мобільного) зв'яз4

ку та послуг широкосмугового доступу на період 2015—2017 рр. Авторами розглянуто вплив політичних,

економічних, соціальних та технологічних факторів на розвиток сфери зв'язку та інформатизації. На

підставі проведених досліджень авторами статті визначено можливості та загрози подальшого розвитку

сфери зв'язку та інформатизації у сучасних умовах.

Summary. The article presents thorough analysis of state of the sphere of communications and informatization

of Ukraine. For the research was used the approach that consolidates quality analysis of current state of markets

of telecommunications and postal services, main factors that influence on them with quantitative forecasting

using program tools of development the sphere of communications and informatization of Ukraine. The authors

analyzed the dynamics of income from post and communication services. Main positive and negative tendencies

of its development in 2010—2014 years were defined. Using Microsoft Excel was developed a forecast of income

from such services as fixed communication, mobile communication and broadband Internet access for 2015—

2017 years. The authors considered the influence of political, economic, social and technological factors. On the

base of the produced scientific research authors found opportunities and threats for further development of the

sphere of communications and informatization of Ukraine in modern conditions.
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ство. Зростання і розвиток сфери зв'язку та інформа"
тизації є передумовою зростання національної еконо"
міки України. Детальний аналіз економічного стану є
вкрай необхідним заходом для подальшого планування
в сфері зв'язку та інформатизації, розробки стратегії
розвитку, усунення недоліків, слабких місць і викорис"
тання можливостей. Але сьогодні у досліджуваній ав"
торами статті сфері національної економіки, актуаль"
ною є проблема недостатнього використання підходу,



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201670

який поєднує якісний аналіз поточного
стану розвитку ринків телекомунікацій
та поштового зв'язку, основних фак"
торів впливу на них із кількісним про"
гнозуванням за допомогою програмних
інструментів розвитку сфери зв'язку та
інформатизації України. На відміну від
існуючих підходів, результати такого
прогнозування визначатимуть можли"
вості та загрози розвитку сфери зв'яз"
ку та інформатизації України і слугува"
тимуть основою розроблення відповід"
них управлінських рішень щодо визна"
чення стратегії розвитку цієї сфери на
найближчу перспективу часу.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження розвитку сфери зв'яз"
ку та інформатизації є предметом пост"
ійного вивчення ряду науковців з огля"
ду того, що дозволяє встановити тен"
денції розвитку даної сфери на май"
бутнє. Серед досліджень, присвячених
означеному питанню, слід виокремити
роботи таких вчених, як Бойко А.Б., Гранатурова В.М.,
Захарченко Л.А., Литовченко І.В., Орлова В.М., Спіль"
ної Н.П., Чіхрай В.В., Шкурко К.І., Яцкевич І.В. [1—4].
Питанню важливості і необхідності планування та про"
гнозування присвячені роботи М. Бутакової, Н. Со"
ловйової, М. Федяєвої, Г. Берегової, Ю. Мілової, К. Фе"
дотова [19; 22; 23]. Питання, розглянуті авторами, по"
требують подальших досліджень у цій сфері, з огляду
на стрімку зміну умов зовнішнього середовища та на"
гальну необхідність оновлювати й систематизувати ак"
туальну аналітичну інформацію для подальшого ефек"
тивного управління розвитком сфери зв'язку та інфор"
матизації як на державному рівні, так і на рівні опера"
торів зв'язку.

Крім реферування наукових джерел, авторами ро"
боти також було проведено аналіз і статистичних да"
них, наведених у річних звітах про роботу Національ"
ної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації (надалі — НКРЗІ) за 2010—2014 рр., ста"

тистичних бюлетенях "Стан і розвиток зв'язку в Україні"
за 2010—2014 рр. та даних статистичних досліджень
компанії iKS"Consulting [5—16].

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ)

Метою статті є прогнозування можливостей та заг"
роз розвитку сфери зв'язку та інформатизації України
на найближчу перспективу часу у контексті аналізу по"
точних особливостей та динаміки розвитку ринків те"
лекомунікацій і поштового зв'язку із урахуванням ос"
новних факторів впливу на них та застосуванням про"
грамних інструментів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сфера зв'язку та інформатизації складається з рин"
ку поштового зв'язку, ринку фіксованого телефонного
зв'язку, ринку рухомого (мобільного) зв'язку та ринку

широкосмугового доступу. На
початку наших досліджень, про"
аналізуємо поточний стан ринків
телекомунікацій та поштового
зв'язку.

Доходи від надання послуг
пошти та зв'язку на протязі
2010—2014 рр. демонструють ста"
лу тенденцію до зростання (рис.
1). У 2010 р. доходи від надання
послуг пошти та зв'язку склада"
ли 46590,30 млн грн., а до 2014 р.
зросли до 52434,00 млн грн. Най"
більший темп росту доходів
відбувся у 2011 р. і в порівнянні з
2010 р., коли цей показник стано"
вив 105,93%. У наступні роки тен"
денція росту зберігалась, проте
темп росту знизився і складав
103,94% у 2012 р., 100,52% у 2013
р. і 101,67 у 2014 р.

Як ілюструє рисунок 2, про"
тягом 2010—2014 рр. доходи від
надання телекомунікаційних по"
слуг значно перевищують дохо"
ди від послуг поштового зв'язку
(надалі — ППЗ). Проте з 2010 р.
по 2013 р. спостерігалася тенден"
ція зростання доходів від ППЗ,
але темпи росту не перевищують
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Рис. 1. Динаміка доходів від надання послуг пошти та зв'язку
у 2010 — 2014 рр в Україні.

Примітка: тут і далі інформацію за 2010—2014 рр. наведено без урахування тим�
часово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя. Інфор�
мацію за 2014 р. наведено без урахування частини зони проведення антитерорис�
тичної операції.

Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].
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Рис. 2. Динаміка доходів від надання телекомунікаційних послуг та послуг
поштового зв'язку у 2010 — 2014 рр.

Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].
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105,78%. У 2014 р. в порівнянні з 2013 р. відбулося зни"
ження доходів від ППЗ на 48,60 млн грн., або на 1,48%.

Доходи від телекомунікаційних послуг демонст"
рують стале зростання, найбільшим темп росту до"
ходів був у 2011 р. в порівнянні з 2010 р. і становив
106,04%. У 2014 р. в порівнянні з 2013 р. темп росту
доходів від телекомунікаційних послуг становив
102,24%, тобто на 1051,30 млн грн. більше, ніж у по"
передньому періоді.

Загальний огляд поточного стану розвитку ринків
телекомунікацій та поштового зв'язку України за період
2010—2014 рр., демонструє стійку тенденції домінуван"
ня доходів від телекомунікаційних послуг та їх подаль"
ший розвиток і у майбутньому, з огляду на сучасні тен"
денції розвитку інформаційного суспільства [3; 4], тому
у подальшому проведемо більш детальний аналіз основ"
них особливостей та динаміки розвитку ринків телеко"
мунікацій, що визначатиме характер розвитку сфери
зв'язку та інформатизації України.

У таблиці 1 представлено динаміку доходів від різних

видів телекомунікаційних послуг. Традиційно для украї"
нського ринку телекомунікацій провідне положення
займає мобільний зв'язок. Доходи від надання послуг
мобільного зв'язку зростали протягом 2010—2012 рр.,
але у 2013 р. стався спад рівня доходів на 0,34% порівня"
но з 2012 р. Проте уже у 2014 р. сума доходів склала
31566,30 млн грн., що на 1,69% більше від показника 2013 р.
і на 1,33% більше від показників 2012 р.

Доходи від надання послуг міського телефонного
зв'язку протягом всього періоду 2010—2014 рр. зроста"
ють, але у 2014 р. порівняно з 2013 р. темп росту значно
зменшився і склав 0,03%. Сума доходів від надання по"
слуг міського телефонного зв'язку у 2014 р. становить
5411,20 млн грн. Динаміка доходів від надання послуг
сільського телефонного зв'язку протягом 2010—2014
рр. характеризується зростанням.

Доходи від надання послуг міжміського телефонно"
го зв'язку протягом періоду, що розглядається, щоро"
ку знижуються. У 2013 р. темп скорочення доходів від
міжміського зв'язку склав "24,27% відносно 2012 р., але

 '  
2010 2011 2012 
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 . 
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, 
 . 
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 . 
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 '  
2013 2014 - 

, 
 . 

2013/
2012, % 

, 
 . 

2014/
2013, % - - 

 '  31042,9 -0,34 31566,3 1,69   

  5409,60 12,57 5411,20 0,03   

  394,80 16,12 439,70 11,37   

  2249,30 -24,27 2206,90 -1,89   

'  '  5552,50 5,35 6190,40 11,49   

  
 2213,10 0,57 2158,70 -2,46   

Таблиця 1. Динаміка доходів і темпів приросту від різних видів телекомунікаційних послуг за 2010 — 2014 рр., млн
грн.

Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].

3826,10
4037,80

5469,60 5411,20

4805,50

3889,00
3423,60

2970,30

2249,30 2206,90

86,76%

75,73%

101,47%
105,53%

119,01%

113,82%

98,93%

85,19%
88,03% 98,11%

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

2010 2011 2012 2013 2014

. 
.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

  
'

 
 '

   
 '

   
 '

Рис. 3. Динаміка доходів від надання послуг фіксованого місцевого і міжміського зв'язку у 2010—2014 рр.

Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201672

у 2014 р. темп скорочення доходів знизився, склав "1,89%
і сума доходів досягла 2206,90 млн грн.

Доходи від комп'ютерного зв'язку демонструють
тенденцію до зростання протягом останніх п'яти років.
Щоправда, 2013 р. для комп'ютерного зв'язку, як і для
мобільного зв'язку, виявився менш вдалим за попередні
роки. Доходи від послуг комп'ютерного зв'язку у 2013
р. склали 5552,50 млн грн., що лише на 5,35% більше ніж
у попередньому році. Проте у 2014 р. ситуація покра"
щилась, і доходи зросли до 6190,40 млн грн., що на
11,49% більше в порівнянні з 2013 р.

Доходи від надання інших телекомунікаційних по"
слуг у 2010—2012 рр. мали досить стабільний темп при"
росту і складали 6,41% у 2010 р. (в порівнянні з 2009 р.),
8,92% у 2011 р. і 8,81% у 2012 р. Але у 2013 р. доходи від
інших телекомунікаційних послуг зросили лише на
0,57% в порівняні з 2012 р., а у 2014 р. знизились на "
2,46% в порівнянні з 2013 р.

Доходи від надання послуг фіксованого місцевого
зв'язку і доходи від надання послуг фіксованого
міжміського зв'язку у 2010 р. були приблизно на одному
рівні і становили 3826,10 млн грн. і 3889,00 млн грн. відпо"
відно. З 2011 р. різниця почала збільшуватись, що обумов"
лено як зростанням доходів від місцевого зв'язку, так і
зниженням доходів від міжміського зв'язку. Таким чином,
у 2014 р. доходи від місцевого зв'язку перевищували до"
ходи від міжміського зв'язку більше ніж у 2,5 рази (рис. 3).

На рисунку 4 відображено динаміку загальної
кількості основних телефонних апаратів (надалі — ТА) у
2010—2014 рр., а також зміну кількості основних ТА в

розрізі міської і сільської телефонних мереж. Протягом
періоду, що розглядається спостерігається тенденція до
зниження кількості основних ТА як в міських, так і в
сільських мережах. Кількість основних ТА міської мережі
на кінець 2014 р. становила 8863,7 тис. од., ТА сільської
мережі на кінець 2014 р. складали 1260,4 тис. од.

Ринок рухомого (мобільного) зв'язку — частина
сфери зв'язку та інформатизації, яка розвивається
найбільш інтенсивно. За даними НКРЗІ [5] у 2014 р.
кількість мобільних телефонних терміналів перевищує
кількість стаціонарних телефонів у 2,5 рази. При цьому
протягом останнього року на 35—40% зросла кількість
користувачів смартфонів та комунікаторів, що в свою
чергу вплинуло на зростання попиту населення на по"
слуги з використанням високошвидкісних широкосму"
гових радіо технологій CDMA, UMTS, CDMA EV"DO.

За допомогою стільникового зв'язку третього по"
коління (3G) UMTS у всіх обласних центрах України
стало можливим надання послуг передачі даних та дос"
тупу в Інтернет на швидкості 7,2 Мбіт/с.

За даними Держстату України, за 5 років кількість
абонентів мобільного зв'язку зросла на 9549,6 тис. осіб
і у 2014 р. становила 61170,2 тис. осіб проти 51620,6 тис.
осіб у 2010 р. Найбільший темп росту кількості абонентів
спостерігався у 2012 р. і сягнув 106,59%. У наступні роки
темп росту знижувався і становив 105,00% і 103,09 у 2013
р. і 2014 р. відповідно (рис. 5).

Найбільш стрімке зростання доходів від надання
послуг мобільного зв'язку відбулось у 2011 р., коли темп
росту сягнув 107,44%, а доходи зросли на 2119,8 млн грн.

Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].
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Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].
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в порівняні з 2010 р. Надалі темп росту доходів вповіль"
нився до 101,74%. У 2013 р. відбувся спад доходів на 106,9
млн грн., в порівнянні з 2012 р. Проте у 2014 р. доходи
від надання послуг мобільного зв'язку знову зросли і
становили 31566,3 млн грн., що на 1,69% більше, ніж у
2013 р. (див. рис.6).

Забезпеченість населення мобільним зв'язком в Ук"
раїні неоднорідна. Найбільші показники забезпеченості

мобільним зв'язком на 100 жителів у
2014 р. у м. Києві (249,4), Чернігівській
(161,9), Харківський (154,7), Мико"
лаївській (152,7) областях. Найнижчі
показники у 2014 р. спостерігались у
Кіровоградській (107,9), Тернопіль"
ській (98,1), Хмельницькій (97,8) обла"
стях. В середньому забезпеченість на"
селення мобільним зв'язком в Україні
станом на 2014 р. складає 142,4 основ"
них ТА на 100 жителів.

Міжнародний союз електрозв'яз"
ку визначив нижню межу швидкості
широкосмугового доступу (ШСД) до
мережі Інтернет на рівні 256 Кбіт/с.
Але в Україні, за даними НКРЗІ [5], і
досі нормативно не визначена
мінімальна швидкість для ШСД. Тому
кожен з операторів при заповненні
статистичних форм самостійно визна"
чає граничну межу швидкості ШСД.
Через це дані Держстату України та
незалежних експертних компаній

щодо кількості абонентів
ШСД і рівня проникнення мо"
жуть суттєво відрізнятись.

Відповідно до статистич"
них даних, отриманих компа"
нією iKS"Consulting, станом на
ІІІ квартал 2014 р. (без ураху"
вання території Автономної
Республіки Крим), кількість
приватних абонентів ШСД до"
сягла 6,54 млн осіб [16], а за
даними Держстату України за
той самий період кількість
абонентів ШСД склала 3,945
млн осіб [15].

Кількість абонентів мережі
Інтернет протягом 2010—2014
рр. постійно зростала, досяг"
нула у 2014 р. 5892,3 тис. осіб,
що на 64,65% більше ніж по"
казник 2010 р. (рис. 7).

Доходи від надання послуг
ШСД до мережі Інтернет показали найбільш стрімке
зростання у 2011 році, коли темп росту сягнув 112,15%.
Протягом наступних років тенденція зростання доходів
від надання послуг ШСД збереглась, але темп росту сут"
тєво знизився до 105,52 % у 2012 р., 104,32 % у 2013 р.,
106,33% у 2014 р (рис. 8).

У розрахунку на 100 жителів середній рівень про"
никнення послуг фіксованого ШСД до мережі Інтернет

у 2014 році в Україні становив 9,2 [15].
Відповідно до проведеного нами ана"

лізу динаміки та тенденцій розвитку сфе"
ри зв'язку та інформатизації за період
2010—2014 рр., представленого на рис. 1—
9 та табл. 1—2, визначимо кількісні тен"
денції розвитку цієї сфери на найближчу
перспективу (2015 — 2017 рр.) по основ"
них її сегментах: фіксований зв'язок, мо"
більний зв'язок та ШСД.

Для прогнозування можна застосову"
вати такі інструменти Microsoft Excel, як:
побудова лінії тренду, розрахунок за до"
помогою функцій "ЛГРФПРИБИЛЬ" (виз"
начає параметри експоненціального на"
ближення), "РОСТ" (визначає значення
згідно з експоненціальним трендом),
"ПРЕДСКАЗ" (повертає значення лінійно"
го тренду, значення проекції по лінійно"
му наближенню), "ЛИНЕЙН" (визначає
параметри лінійного наближення по мето"
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Рис. 6. Динаміка доходів від надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку за
2010—2014 рр., млн грн.

Джерело: складено авторами відповідно даних [9 — 15].
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Джерело: складено авторами відповідно даних [5—15].
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Джерело: складено авторами відповідно даних [5 — 15].
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ду найменших квадратів), "ТЕНДЕНЦІЯ" (визначає зна"
чення відповідно до лінійної апроксимації по методу
найменших квадратів).

Відповідно джерел [19, 20], статистична функція
Microsoft Excel — "ТЕНДЕНЦІЯ" має більше переваг

порівняно із іншими перера"
хованими нами інструментами
у тому, що стосується роз"
роблення прогнозу розвитку
об'єктів на найближчу перс"
пективу часу. Функція "ТЕН"
ДЕНЦІЯ" визначає значення
відповідно до лінійного трен"
ду, апроксимує прямою
лінією за методом найменших
квадратів масиви з відомими
значеннями, визначає значен"
ня, відповідні для цієї прямої
для заданого масиву. Резуль"
тати прогнозування з ураху"
ванням статистичних даних
попереднього періоду часу та
темпів інфляції представлені
на рисунках 9—11.

Як видно з рисунків 10—
12, згідно з прогнозом, роз"
робленому за допомогою
функції "ТЕНДЕНЦІЯ", до"

ходи від надання послуг фіксо"
ваного зв'язку у 2015—2017 рр.
продемонструють подальше
зниження, і у 2017 р. впадуть до
7388,87 млн грн., що на 72,53
млн грн. нижче, ніжу у 2011 р.
Доходи від надання послуг мо"
більного зв'язку, відповідно до
прогнозу, продовжуватимуть
зростання, але більш повільни"
ми темпами (+0,33% у 2015 р.,
+0,66% у 2016 р. та +0,65% у
2017 р.), з огляду насиченості
цього сегменту ринку. Для до"
ходів від надання послуг ШСД
до мережі Інтернет на протязі
2015—2017 рр. також харак"
терною буде тенденція зрос"
тання, відповідно до прогнозу
у 2017 р. доходи від послуг
ШСД перевищать показник
2010 р. у 1,5 рази і, імовірно,
складатимуть 5152,63 млн грн.

Для визначення достовірності наведеного прогно"
зу, авторами використовувались формули, наведені в
[17; 19].

Інтерпретація оцінки точності прогнозу відповідно
до значення середньої абсолютної похибки в відсотках

наведена в табл. 2.
У таблиці 3 наведено зна"

чення довірчого інтервалу з
відповідними похибками, при
заданій імовірності 95%.

Середня абсолютна по"
хибка прогнозу у відсотках
для фіксованого зв'язку, мо"
більного зв'язку та ШСД не
перевищує 10% відсотків,
отже, прогноз має дуже висо"
кий рівень точності.

На думку авторів, для
отримання найбільш повного
уявлення про стан сфери
зв'язку та інформатизації Ук"
раїни недостатньо лише рет"
роспективного вартісного
(кількісного) аналізу, необх"
ідним є також проведення як"
існого аналізу, а саме фак"
торів, що впливають на об'єкт
дослідження. У нашому ви"
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Рис. 9. Прогноз доходів від фіксованого зв'язку на 2015—2017 рр.

Джерело: складено авторами.
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Рис. 10. Прогноз доходів від мобільного зв'язку на 2015—2017 рр.
Джерело: складено авторами.
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Рис. 11. Прогноз доходів від надання послуг ШСД на 2015—2017 рр.

Джерело: складено авторами.
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падку, такими факторами є політичні, економічні, тех"
нологічні і соціальні фактори, як загальноприйняті
фактори, які виділяються рядом науковців, зокрема [3;
17], що в сучасних умовах впливають на розвиток сфе"
ри зв'язку та інформатизації й продукують певні мож"
ливості і загрози її розвитку. Усі ці фактори є вкрай
важливими, оскільки вони формують зовнішнє середо"
вище підприємств сфери зв'язку та інформатизації, а
саме:

— політичні фактори — політична
стабільність, відповідність законодавства
сучасним вимогам, державне регулювання
конкуренції та роботи галузі;

— економічні фактори — динаміка
ВВП, рівень інфляції, платоспроможний
попит населення, тарифна політика.

— технологічні фактори — розвиток і
запровадження нових технологій і про"
дуктів, сталість функціонування телекому"
нікаційних мереж.

— соціальні фактори — зміна базових
цінностей і рівня життя, вплив ЗМІ, демог"
рафічна ситуація.

   
   (MAPE)   

 10%   
10-20%  
20-50%  

 50%  

Таблиця 2. Інтерпретація оцінки точності прогнозу
відповідно до значення MAPE

Джерело: представлено у [21].
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Таблиця 3. Значення довірчого інтервалу і похибок

Джерело: складено авторами.

Таблиця 4. Основні можливості і загрози розвитку сфери зв'язку та інформатизації
у розрізі зовнішніх факторів впливу

Джерело: складено авторами з використанням даних [1—11].
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Детально основні можливості і загрози розвитку
сфери зв'язку та інформатизації у розрізі цих факторів
представлено в таблиці 4.

Розглянувши політичні, економічні, технологічні і
соціальні фактори, що в сучасних умовах впливають на
тенденції розвитку сфери зв'язку та інформатизації,
можна зробити наступні висновки:

— негативні явища на ринку фіксованого телефон"
ного зв'язку (неналежний технологічний стан обладнан"
ня, скорочення кількості абонентів, падіння доходів);

— неповне використання можливостей для розвит"
ку ринків мобільного зв'язку (затримка із впроваджен"
ням радіо технологій третього та четвертого поколінь
(3G, 4G) за умови зростання кількості абонентів та
збільшення доходів);

— необхідність підтримки розвитку ринку ШСД
(збільшення попиту на послуги ШСД, зростання
кількості провайдерів, зростання доходів).

З огляду на проведені дослідження, для фіксовано"
го телефонного зв'язку, у подальшому характерним
буде поступове зменшення кількості абонентів, знижен"
ня доходів, аж до виведення послуги з ринку. Загалом,
цей напрям не можна вважати перспективним. Послуги
мобільного зв'язку та ШСД, навпаки, варто вважати
найбільш перспективними.

ВИСНОВКИ
Авторами було проведено ретроспективний вартіс"

ний аналіз стану сфери зв'язку та інформатизації Ук"
раїни та підготовлено прогноз можливостей і загроз
розвитку телекомунікаційних ринків. У рамках аналізу
динаміки розвитку ринків телекомунікацій і поштового
зв'язку, авторами були виявлені такі позитивні тен"
денції, як: стійке зростання доходів від надання послуг
пошти та зв'язку у 2010—2014 рр.; трансформація бізне"
су операторів фіксованого зв'язку шляхом надання по"
слуг ШСД до мережі Інтернет; заміщення фіксованого
міжміського і міжнародного зв'язку мобільним зв'яз"
ком; зростання попиту населення на послуги з викори"
станням високошвидкісних широкосмугових радіо тех"
нологій CDMA, UMTS, CDMA EV"DO.

До негативних, навіть загрозливих тенденцій, які
мали місце у 2010—2014 рр. належать: тривала політич"
на нестабільність, зростання темпів інфляції, недоско"
налість законодавчої бази; нерівномірність забезпечен"
ня споживачів загальнодоступними телекомунікаційни"
ми послугами та послугами ШСД до Інтернет, втрата
значного сегменту ринку телекомунікацій на тимчасо"
во окупованих територіях, порушення сталості функ"
ціонування телекомунікаційних мереж на тимчасово
окупованих територіях.

У результаті прогнозування виявлено неповне ви"
користання можливостей для розвитку ринків мобіль"
ного зв'язку, а для ринку послуг ШСД необхідна під"
тримка з боку держави. Загалом ці послуги варто вва"
жати найбільш перспективним.

Прогнозом передбачено, що негативні явища, які
спостерігаються на ринку фіксованого телефонного
зв'язку становлять загрозу і призведуть до поступово"
го зменшення кількості абонентів та зниження доходів
у довгостроковій перспективі.

Прогноз доходів від надання послуг фіксованого
зв'язку, мобільного зв'язку та послуг ШСД, виконаний
за допомогою статистичної функції Microsoft Excel
"ТЕНДЕНЦІЯ" підтверджує справедливість тенденцій,
виявлених за допомогою вартісного (кількісного) та
якісного аналізу. Було виявлено тенденцію подальшо"
го спаду доходів від надання послуг фіксованого зв'яз"
ку і зростання доходів від послуг мобільного зв'язку та
ШСД.

Перспективи подальших досліджень автори вбача"
ють у стратегічному плануванні на основі проведеного
аналізу, розробці пропозицій щодо диверсифікації або
виведення з ринку певних послуг.
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