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А но т а ц ія  Обгрунтована актуальність до
слідження питань, пов'язаних з розробкою ме
тодичних підходів до формування тарифів на 
телекомунікаційні послуги. Наведені підходи до 
тарифоутворення на послуги з врахуванням ри
нкового попиту і соціальної значимості послуг.
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Вступ

Сучасна економічна ситуація, що склалася у 
країні, характеризується, серед іншого, активним 
розвиненням конкурентних відносин у більшості 
сфер економічної діяльності. Найбільш суттєво ці 
тенденції відзначились на розвитку ринку телеко
мунікаційних послуг, де існує та продовжує з'яв
лятися значна кількість суб'єктів підприємницької 
діяльності, які надають різноманітні телекомуні
каційні послуги. Істотного розвитку конкуренція 
сягає у сфері мобільної телефонії, комп’ютерного 
зв'язку, у тому числі Інтернет, а також у сфері ра
діозв'язку, радіомовлення й телебачення.

Розвиток ринку телекомунікаційних послуг 
обумовлює активізацію конкуренції як за якісни
ми, так і за ціновими ознаками, що виводить на 
перший план проблему формування тарифів на 
телекомунікаційні послуги. Вирішення проблеми 
тарифоутворення має велике значення з мікро- та 
макроекономічної точки зору. На рівні мікроеко- 
номіки формування ефективної системи тарифоу
творення є запорукою сталого розвитку телекому
нікаційних операторів у ринкових відносинах, а на 
макрорівні формування сучасних методів та моде
лей тарифоутворення є однією з необхідних умов 
отримання Україною статусу країни з ринковою 
економікою та її входження у ЄС.

Важність та значущість вирішення питань роз
робки методів та моделей формування тарифів на 
телекомунікаційні послуги обумовили актуаль
ність теми статті.

Проблема тарифоутворення у сфері телекому-

За більш ніж вікову історію теорія і практика 
тарифоутворення нагромадили у своєму розпоря
дженні різноманітні стратегії тарифоутворення в 
сфері телекомунікацій -  від встановлення тарифів 
у декретному порядку до вільного ринкового та
рифоутворення. Основою тарифоутворення в сфе
рі телекомунікацій є принцип забезпечення собі-

нікацій розглянута у роботах багатьох науковців 
[1... 3], у яких наведено розроблені загальні прин
ципи, методи та підходи до формування тарифів. 
Визначена нормативно-правова база регулювання 
тарифів, де зазначено, що тарифи на телекомуні
каційні послуги базуються на собівартості цих по
слуг з урахуванням отримання прибутку та зале
жать від рівня якості телекомунікаційних послуг 
[4]. Радіочастотний ресурс -  важливий елемент 
для телекомунікаційних послуг. Забезпечення 
ефективного користування радіочастотним ресур
сом -  важливий чинник підвищення ефективності 
функціонування вітчизняної економіки, особливо 
щодо розвитку ринку телекомунікацій. Серед про
блем, які пов'язані з користуванням радіочастот
ним ресурсом, однією з головних є проблема ви
значення тарифів на послуги, які пов'язані з кори
стуванням радіочастотним ресурсом У той же час, 
не вирішеною є проблема формування методич
них підходів до визначення тарифів на телекому
нікаційні послуги з урахуванням специфічних ри
нкових та технологічних факторів, що впливають 
на вартість телекомунікаційних послуг,

У даній статті наведено розроблені методичні 
рекомендації щодо формування тарифів на теле
комунікаційні послуги, пов’язані з технічним об
слуговуванням та експлуатацію технічних засобів 
ефірних мереж теле- та радіомовлення, а також на 
роботи (послуги), які пов'язані з користуванням 
радіочастотним ресурсом (надалі -  послуги РТ).

частина

вартості, тобто грошового вираження витрат, не
обхідних для надання конкретного виду робіт (по
слуг). Вказаний принцип носить назву "витрати +" 
(в плюсі крім рентабельності можуть також вра
ховуватися інші складові, такі як інфляція, поліп
шення якості послуг тощо). Якщо вказаний прин
цип не використовується якимось виробником ГІО-
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слуг, тобто ринкова вартість послуг не дає можли
вості отримувати прибуток через високу собівар
тість, виробник послуг втрачає здатність до ефек
тивної діяльності в умовах ринку. Тому саме 
принцип "витрати +" має застосовуватися при ви
значенні тарифів на послуги РТ.

Виходячи з того, що в сучасних умовах облік 
витрат по окремих послугах РТ не здійснюється, а 
також тому, що ті самі ресурси використовуються 
для надання різних послуг РТ, а також враховую
чи те, що для виробництва однієї послуги РТ ви
користовуються різні ресурси, розрахунок собіва
ртості послуг РТ можна здійснити виключно роз
рахунково-аналітичними методами. До розрахун
ково-аналітичних методів визначення собівартості 
послуг РТ слід віднести: нормативний метод; ме
тод прямих витрат; метод визначення собівартості 
на основі середньодоходної такси; метод визна
чення собівартості на основі коефіцієнтів склад
ності послуг РТ [5].

Вибір цих методів для розрахунку собівартості 
послуг РТ залежить від існуючої нормативної бази 
підприємств, що надають послуги РТ, а також си
стеми обліку послуг. Так, якщо існують розробле
ні нормативні трудовитрати по окремих етапах 
виробництва послуг РТ, то доцільно використову
вати нормативний метод. Перевагою цього методу 
є його високий ступінь формалізації. Якщо таких 
нормативів не розроблено чи існуючі нормативи є 
застарілими, то цей метод застосовувати недоці
льно. В цьому випадку, при наявності системи 
прямого обліку окремих статей витрат по кожній 
послузі РТ -  базових статей -  доцільно викорис
товувати метод розрахунку собівартості на підста
ві прямих витрат, а саме: у відповідності з вели
чиною базових статей витрат (прямих витрат) за

Розрахунок собі

/. Розрахунок собівартості послуг на основі
нормативного методу

Нормативний метод передбачає визначення ве
личини витрат, які відносяться на послуги РТ, за 
величиною витрат на оплату праці з застосуван
ням нормативів штату на послуги РТ (цей підхід 
передбачає використання відповідного механізму 
віднесення витрат на послуги) за таким порядком:

а) розраховується виробничий штат ( Шп .)  ко

жного /-го підрозділу з к підрозділів т-го структур
ного підрозділу оператора, залученого до надання 
послуг РТ (надалі -  оператора РТ) на основі норма
тивів чисельності штату на надання послуг РТ.

Вихідною інформацією для розрахунку є на
ступні дані: кількість та час роботи обладнання за 
типами обладнання для кожного з структурних 
підрозділів; місце та спосіб розміщення обладнан
ня, що використовується для надання послуг за 
типами обладнання для кожного з структурних 
підрозділів; технічні характеристики обладнання

кожною послугою РТ та структурою витрат, яка 
склалася на момент розрахунку тарифів (чи про
гнозованої на момент введення тарифів структури 
витрат), здійснюється розрахунок усіх інших ста
тей витрат і калькуляція собівартості послуг РТ. 
Цей метод також достатньо добре формалізова
ний, але потребує ретельного обліку базових ста
тей витрат.

У випадку, коли немає ані нормативів, ані об
ліку прямих витрат, коли підприємство веде облік 
загальних витрат та доходів, а також доходів та 
обсягів у натуральному виразі за видами послуг 
РТ, існує можливість визначити собівартість з ви
користанням середньодоходної такси. В будь- 
якому випадку, при існуванні обліку лише загаль
них витрат підприємства за статтями, а також чи
сельності штату (а цей облік на підприємствах 
здійснюється завжди), існує можливість розрахун
ку собівартості послуг РТ за допомогою апарату, 
який використовує оцінки трудомісткості послуг 
РТ, що визначені як базові (типові), та розрахунку 
для усіх інших послуг РТ коефіцієнтів складності. 
Ці коефіцієнти можуть розраховуватися на підста
ві діючих в Україні ДСТУ, а також експертних 
оцінок.

Незважаючи на принципову можливість вико
ристання методу розрахунку собівартості послуг 
РТ на основі середньодоходної такси, слід відзна
чити, що собівартість при цьому методі для різних 
послуг РТ завжди пропорційна доходам по послу
гам, тобто пропорційна тарифам, які застосову
ються на момент розрахунку нових тарифів, що є 
суттєвим недоліком цього методу. Тому цей метод 
недоцільно використовувати для формування та
рифів на послуги РТ. Розглянемо запропоновані 
методичні підходи.

ртості послуг РТ

кожного з структурних підрозділів ТОЩО.
б) розраховується нормативний фонд заробіт

ної плати (ФЗП) з нарахуваннями, що відноситься 
до надання послуг РТ:

-  визначається сумарний виробничий штат т- 
го структурного підрозділу:

(І)
/=1

-  визначається нормативний ФЗП з нарахуван
нями т-го структурного підрозділу

ф зп -%г  = з т х ш РТіі (і + н ФЗП) ,  (2)

де 3ПІ -  середня заробітна плата виробничого пер
соналу т-го структурного підрозділу; НФЗП -  нор
матив відрахувань на соціальні заходи.

в) розраховується частка нормативного ФЗП з 
нарахуваннями, що відноситься до надання послуг 
РТ, в фактичному ФЗП з нарахуваннями
( ФЗПр™ ) по т-м у структурному підрозділу
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л ф з п ';°р"
СІфЗПт ~ Ф З П р ” ' ^

г) нормативні витрати за рештою статей витрат 
розраховуються на основі базового фактора -  ФЗП 
-  за допомогою попередньо визначеної структури 
витрат наступним чином:

рио р м  _  і рф акт  { А \
7  ~ и ФЗПт^Р Т „,  > \ Н І

де а -  -  фактичний розмір тієї чи іншої статті 

витрат по т-м у структурному підрозділу.
д) розрахунок загальної суми витрат ЕРГ) т-го

структурного підрозділу здійснюється шляхом 
сумування всіх визначених статей витрат.

е) за значеннями собівартості ЕРГ по усіх т-х
структурних підрозділах визначаються значення 
собівартості послуг в цілому для періоду часу 5і, 
для якого встановлюються значення тарифів на 
послуги РТ. Це значення СРТх розраховується як
середньозважене по доходах усіх М  структурних 
підрозділів оператора РТ

к МХЕ
с„ _ 7 = 1 ПІ = 1

м
Х а

(5)

пі — 1

де Д т -  доходи за звітний період кожного з т-х 
структурних підрозділів; к -- кількість видів облад
нання; М  -  кількість структурних підрозділів опе
ратора РТ, для яких розраховується собівартість 
послуг; ЕрГпт ~ величина витрат на експлуатацію та 
технічне обслуговування обладнання /-го виду для 
/77-го структурного підрозділу оператора РТ.

2. Розрахунок собівартості послуг на основі 
обліку прямих витрат

Облік прямих витрат базується на розрахунку 
витрат, які включені до собівартості та можуть бу
ти розраховані за прямим методом, -  це витрати 
на електроенергію, витрати на матеріали та амор
тизаційні відрахування. Сума цих витрат застосо
вується як база для розподілу інших статей витрат, 
які не можуть бути розраховані за кожним видом 
обладнання методом прямих витрат.

Вихідними даними для визначення виробничої 
собівартості надання послуг РТ за даним підходом 
є: перелік видів обладнання, які використовуються 
оператором для надання послуг (включаючи дані 
про тип; потужність, яка споживається; добове за
вантаження; амортизаційні відрахування); серед
ньомісячний тариф на електроенергію; норма ви
трат на матеріали або фактична потреба у компле
ктуючих на місяць або рік; сучасна ринкова вар
тість видів обладнання.

Для розрахунку витрат на електроенергію для 
кожного /-го ви у обладнання необхідні наступні 
дані: перелік '.идів обладнання, які використову

ються /77-м структурним підрозділом для надання 
послуг; потужність споживання окремого /-го ви
ду обладнання (Рспож ,); середньомісячний тариф 
на електроенергію (Тел); кількість днів у місяці або 
році (Д)\ добове завантаження за окремим /-м ви
дом обладнання (Здобі).

Витрати на електроенергію за окремим /-м ви
дом обладнання розраховуються за формулою (6)

В еп, =  В ат ж , Т„ В доС), Д  ■ (6)
Загальні витрати на електроенергію усіх видів 

обладнання розраховуються за формулою (7)
к

В „ = ^ В Щ , (7)
7 =  1

де к -  кількість видів обладнання; / -  номер виду 
обладнання.

Для розрахунку витрат на матеріали необ
хідні наступні дані: перелік видів обладнання, які 
використовуються /77-м структурним підрозділом 
оператора РТ для надання послуг РТ; норма ви
трат на матеріали за /-м видом обладнання або фа
ктична потреба у комплектуючих на 1000 год. ро
боти (Нмат ,); добове завантаження за окремим /-м 
видом обладнання (Зг)„б,); кількість днів у році ІД).

Витрати на матеріали за окремим /-м видом 
обладнання розраховуються за формулою (8)

В .ш т , 3,М,Д /1 000. (8)

Загальні витрати на матеріали усіх видів обла
днання розраховуються за формулою (9)

к
Вшт = X ’ (9)

7 = 1

де к -  кількість видів обладнання; / -  номер виду 
обладнання.

Для розрахунку амортизаційних відрахувань 
необхідні наступні дані: перелік видів обладнання, 
які: використовуються /77-м структурним підрозді
лом оператора РТ для надання послуг РТ; аморти
заційні відрахування на рік чи сучасна ринкова 
вартість /-го видів обладнання (САі).

Амортизаційні відрахування за окремим і-м ви
дом обладнання розраховуються за формулою (10)

( 10)
‘А

де РА -  кількість років експлуатації обладнання.
Загальні амортизаційні відрахування усіх видів 

обладнання розраховуються за формулою (11)
к

в  — N1 яаморт /  , ^  а мор пі і (П )
7 = 1

де к -  кількість видів обладнання; / -  номер виду 
обладнання.

Сума прямих витрат за окремим і-м. видом обла
днання розраховується за наступною формулою (12)

В„Р, = Вщ + + Ваморт, ( 12)

Загальна сума прямих витрат всіх видів облад-
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нання розраховується за формулою (13)
к

В./>=2Х, ’ ('З)
1=1

де к -  кількість видів обладнання; і -  номер виду 
обладнання.

Частка прямих витрат за окремим м видом 
обладнання в загальній сумі прямих витрат розра
ховується (в процентах) за формулою (14)

В„
сій = - ^ - 1 0 0 .  (14)

Н "Р І й 4 1пр
На підставі розрахованої частки прямих витрат 

за окремим видом обладнання в загальній сумі 
прямих витрат розраховуються статті витрат, які 
не можуть бути розраховані методом прямих ви
трат -  це витрати на оплату праці, відрахування на 
соціальні заходи, інші операційні витрати, які 
включаються в собівартість реалізованих послуг 
РТ за окремим видом обладнання. Розрахунок цих 
витрат здійснюється за допомогою визначеної ча
стки прямих витрат за окремим /-м видом облад
нання в загальній сумі прямих витрат ( <ів ).

На підставі усіх розрахованих статей витрат 
отримаємо виробничу собівартість реалізованих 
послуг РТ ( Свщ ) шляхом сумування усіх розрахо

ваних статей.
Виробнича собівартість реалізованих послуг РТ 

за окремим /'-м видом обладнання на годину мов
лення (Сгмвирд розраховується за формулою (15)

СІ "Мвирі
с.вир,

2Ц>
(15)

3. Визначення собівартості послуг
за допомогою коефіцієнтів складності послуг

Розрахунок собівартості здійснюється у відпо
відності з наступними етапами:

1. Розподіл усіх послуг РТ на типові групи 
експертним шляхом. В результаті усі послуги РТ 
групуються в К  груп за однотиповою ознакою, 
якою є технологія надання послуг РТ.

2. По кожній у'-й групі відбувається виділення 
базової (типової) послуги РТ /,5 , яка обирається 
виходячи з типовості технологічних процедур її 
надання. Трудомісткість базової послуги РТ при
ймається за одиницю, яку можна означити Тг Тру
домісткість будь-яких інших послуг РТ даної гру
пи розраховується на підставі коефіцієнтів склад
ності Кс, які можуть приймати наступні значення:

Кс < 1 (Кс = 1, Кс > 1),

якщо трудомісткість певної послуги РТ менше (до
рівнює, більше) трудомісткості базової послуги РТ.

3. Для визначення трудомісткості Ту базової 
послуги РТ кожної у'-ої групи нормативним мето
дом перевіряє ься наявність чи відсутність відпо
відних нор\ дтивів чи стандартів визначення тру

домісткості виконання цієї послуги РТ. Якщо від
повідні нормативи (стандарти) існують, здійсню
ється перехід до виконання етапу 4, інакше -  до 
етапу 5.

4. Визначення трудомісткості 7} базової послу
ги РТу'-ї групи за допомогою нормативів (стандар
тів). Перехід до етапу 8.

5. Перевірка можливості визначення трудоміс
ткості базової послуги РТ у'-ї групи шляхом вимі
рів часу, необхідного для виконання цієї послуги. 
Якщо така можливість існує, то перехід до етапу 
6, якщо ні -  то перехід до етапу 7.

6. Визначення трудомісткості 7} базової послу
ги РТ у'-ї групи шляхом вимірів часу (хронометра
жу). Перехід до етапу 8.

7. Визначення трудомісткості 7} шляхом про
ведення експертного опитування. В цьому випад
ку доцільно визначати трудомісткість за допомо
гою метода трьох оцінок за формулою (16) [6]

+ 4 'г —  ■ ( |6 )

або методом двох оцінок за формулою (17)

'пр =
Зі + 2ґтіл тах (17)

Де іт\п ~ мінімально можливий час виконання ро
боти; /тах -  максимально можливий час виконання 
роботи; {„і -  найбільш імовірний час виконання 
роботи.

Перехід до етапу 8.
8. Визначення собівартості СБ базової послуги 

кожноїу'-їгрупи. Для цього на підставі визначеної 
трудомісткості 7} розраховується базовий фактор 
для розрахунку собівартості. Цей фактор обира
ється за ознакою можливості його формалізації то 
простоти розрахунку. У якості базового фактора 
доцільно обрати фонд заробітної плати (ФЗП), не
обхідного для виконання базової послуги. Значен
ня ФЗП, є основною для розрахунку собівартості 
С* на підставі структури витрат.

9. Визначення коефіцієнтів складності для ін
ших /-х послуг РТ Кску, що входять у кожну у-у 
групу. Усі коефіцієнти можуть бути розраховані 
шляхом застосування наступних підходів: норма
тивного, технологічного (за допомогою застосу
вання відповідних шкал залежності трудомісткості 
від технічних характеристик та технології надання 
послуг РТ); експертний підхід.

10. Визначення собівартості С/, кожної 7-ої по
слуги РТу-ої групи за формулою

С0 = С °К скіі. (18)

Значення Сцє базою для формування тарифів.
Виходячи з особливостей технологічних про

цесів надання послуг РТ, а також системи обліку 
витрат, яка застосовується операторами РТ, за
пропонований методичний підхід розрахунку со
бівартості послуг РТ з трансляції телевізійних і 
радіомовних програм, технічного обслуговування
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та експлуатації технічних засобів ефірних мереж 
теле- та радіомовлення для аналогових передава
чів (включаючи твердотільні передавачі) базуєть
ся на використанні двох альтернативних методів: 
нормативного -  за величиною витрат на оплату 
праці з застосуванням нормативів штату на послу
ги РТ та методу прямих витрат -  за величиною ви
трат на оплату електроенергії, амортизаційних ви
трат, матеріальних витрат на надання послуг РТ. 
Використання обох підходів дає можливість визна
чити усереднене значення собівартості, що стане

основою формування тарифів на послуги РТ.
Для послуг РТ, що надаються з використанням 

цифрового обладнання, пропонується застосуван
ня підходів розрахунку собівартості на підставі 
обліку прямих витрат та за допомогою коефіцієн
тів складності послуг РТ.

Для послуг РТ, які пов'язані з користуванням 
радіочастотним ресурсом, пропонується методич
ний підхід, у відповідності з яким визначення со
бівартості послуг РТ здійснюється за допомогою 
коефіцієнтів складності послуг.

Визначення складових тарифу для послуг РТ

Для визначення тарифів на послуги РТ запро
поновано введення в тариф наступних складових:

-  розрахована собівартість послуги РТ;
-  інфляційна складова (яка відображає реальну 

динаміку вартості виробничих ресурсів в країні в 
залежності від рівня інфляції);

-  якісна складова, яка розраховується як індекс 
підвищення якості за тими видами /’-х послуг РТ, 
за якими має місце фактичне поліпшення їхніх 
споживчих властивостей; пропонується вводити 
диференційований розмір тарифів для к-ї групи 
споживачів, які потребують підвищеного рівня 
якості /-х послуг РТ. Коригування повинне прова
дитися в тому випадку, коли витрати на підви
щення споживчих властивостей не враховані в со
бівартості;

-  інвестиційна складова, яка визначається як 
відносна до суми прибутку підприємства до мо
менту введення тарифів величина інвестиційних 
ресурсів, що не покриваються існуючою нормою 
прибутку та амортизаційними відрахуваннями;

-  прибуток у розрахунку на одиницю послуг.
Тарифи на послуги РТ в загальному вигляді

розраховуються за формулою (19)

Тік = С^ш^ш^якік + Пк, (19)

де Тік -  величина тарифу для і-і послуги для к-ї 
групи споживачів; С* -  собівартість послуги; Пк -  
нормативний прибуток; У,„„, ^шф, -  інвестицій
на, інфляційна, якісна складові тарифу.

З урахуванням наведених вище факторів тари- 
фоутворення, які обумовлюють необхідність вклю
чення відповідних складових до тарифів на послуги 
РТ, формула (19) приймає наступний вигляд (20):

Тік ~ с,< 1 + 1 + Л*д)( і + 'Тне) + Пк, (20)
Де Тшф -  індекс інфляції, який повинен встановлю
ватись за даними вищих економічних і фінансових 
органів країни; ^ шн -  інвестиційна складова тари
фів, визначається як відносна до суми прибутку 
підприємства до моменту введення тарифів вели
чина інвестиційних ресурсів, що не покриваються 
існуючою нормою прибутку та амортизаційними 
відрахуваннями; -  індекс підвищення якості 
за тими видами і-к послуг РТ, за якими має місце 
фактичне поліпшення їхніх споживчих властивос

тей; пропонується вводити диференційований 
розмір тарифів для к-ї групи споживачів, які по
требують підвищеного рівня якості /-х послуг РТ. 
Коригування повинне провадитися в тому випад
ку, коли витрати на підвищення споживчих влас
тивостей не враховані в собівартості

де АЗЯКІк -  додаткові витрати, пов'язані з поліп
шенням якості ї-го виду послуг к-ї групи спожива
чів; Э -  загальна по підприємству сума витрат на

виробництво всіх послуг /-го виду до проведення 
заходів поліпшення якості; Пк -  прибуток у розра
хунку на одиницю послуг для к-ї групи споживачів.

При формуванні тарифу доцільно ураховувати 
рівень ринкового попиту та соціальну значущість 
послуг РТ.

Для урахування рівня ринкового попиту про
понується ввести до практики тарифоутворення на 
послуги РТ ознаки знижки при купівлі більшого 
обсягу послуг та оптової ціни при купівлі зручно
го для обслуговування оператором РТ пакету по
слуг (наприклад, повний пакет послуг цифрового 
контейнеру). При цьому пропонується також ввес
ти диференційоване збільшення базового тарифу 
на послуги РТ в пакеті послуг, що купуються, як
що кількість цих послуг в даному пакеті зменшу
ється. Такий тариф буде називатися питомим 
(Тпит). Цей тариф залежить від базового тарифу 
(19) та кількості послуг /, що купуються, тобто:

Тп„т ~ Т'ІТц, /).

Таким чином, при купівлі більшої кількості 
послуг РТ ефект оптової знижки додатково заохо
чуватиме користувачів до придбання цих послуг.

Для урахування соціальної значущості послуг 
та необхідності забезпечення доступності послуг 
РТ різним категоріям споживачів регіонів України 
з різними територіальними ознаками необхідно 
враховувати поправочні коефіцієнти з викорис
танням соціальної та демографічної статистики 
України, а саме ступеню платоспроможності спо
живачів послуг та щільності населення на даній 
території.

Відносна щільність населення характеризує
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відносну величину доходу оператора. Тому доці
льно всю територію України розділити на N  регіо
нів (територія областей) і для кожного п-го (п =  1, 
2, Л0 регіону ввести коефіцієнт щільності насе
лення Кп.

При цьому для території з найнижчою щільніс
тю населення доцільно застосувати Кп -  1. Вели
чини К„ (п = 1, 2,  ..., У) розраховуються з ураху
ванням щільності населення в даному регіоні 
(Ащ„) та щільності населення в регіоні з мінімаль
ною щільністю (Ащтп), тобто К„ = Р(Ащ„\ Ащтт).

Щільність населення регіонів України визна
чається згідно з даними останнього перепису на
селення.

Аналогічно для N  регіонів вводиться коефіці
єнт, що враховує середні доходи населення (Д )-  
Коефіцієнт А, для кожного регіону може визнача
тися як і коефіцієнт К,, з урахуванням середніх до
ходів населення регіону (за період, який передує 
розрахунковому), які визначаються за даними 
Держкомстату України, та мінімального середньо
го доходу населення регіону серед середніх дохо
дів населення регіонів України.

Крім цього необхідно врахувати і категорію 
населення, що обслуговується (коефіцієнт А). Цей 
коефіцієнт враховує особливості розташування 
обладнання, що використовуються, та особливості 
технології надання послуг у різних місцевостях, у 
міських і сільських умовах.

У селах і невеликих селищах, де щільність на

селення та рівень доходів незначний, комерційна 
цінність тих чи інших послуг падає, у той же са
мий час технологічні витрати на надання цих по
слуг високі. Тому для стимулювання розвитку по
слуг РТ на селі та у невеликих селищах, необхідно 
зменшувати ваговий коефіцієнт А  у даних райо
нах і тим самим створити привабливі додаткові 
умови розвитку послуг РТ.

Всі міста та селища міського типу України 
розподіляються на категорії, що залежать від кіль
кості населення, яке там проживає. Коефіцієнт А  
для сільської місцевості, виходячи вітчизняного та 
світового досвіду, варто вибрати мінімальним: 
А  = 1. Коефіцієнти А  Для усіх інших типів міст та 
селищ мають бути більшими, ніж мінімальне зна
чення А  -  К Ці коефіцієнти доцільно визначати 
на підставі експертних оцінок.

Таким чином, усі коефіцієнти -  Кп, А, А - 
мають мінімальне значення "1", можуть встанов
люватися та коригуватися в залежності від еконо
мічної ситуації, яка склалась в країні на момент 
розрахунку тарифів, а також від низки інших 
умов: ринкового попиту на послуги РТ, розвитку 
та удосконалення технічної та технологічної бази 
надання послуг РТ, інноваційних процесів, впро
вадження наукової організації труда, результатів 
діяльності оператора РТ тощо. Ці поправочні кое
фіцієнти роблять більш справедливою величину 
плати на послуги РТ на різних територіях та для 
різних категорій населення.

Висновки

Впровадження запропонованих підходів до 
формування тарифів на послуги РТ дозволить 
отримувати нові важелі для стимулювання підви
щення ефективності послуг РТ, задоволення кори

стувачів послуг РТ, забезпечення гнучкості в 
управлінні діяльністю оператора РТ при ринкових 
та технологічних змінах.
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