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Аналіз стану ринку зв’язку України 

 

Входження економіки України в міжнародну систему ринкового 

господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств зв’язку на світовому ринку, а аналіз діяльності є необхідною 

складовою системи управління підприємством, тому що є основою, на  якій 

розробляється економічна стратегія  підприємства. Навики проводити та 

оцінювати результати аналізу фінансової діяльності підприємства дозволяють 

приймати кваліфіковані управлінські рішення щодо підвищення прибутковості  

і зниження ризиків підприємства, виявляти фактори підвищення ефективності 

діяльності підприємств зв’язку. 

Сучасні напрямки розвитку світової сфери телекомунікацій можна 

описати як рух до глобалізації, створення єдиного інформаційного простору, 

загальної уніфікованої системи телекомунікацій та стандартів обміну 

інформацією , впровадження нових технологій в важливі сфери життєдіяльності 

суспільства. Сфера зв’язку та інформатизації є однією із важливих напрямків 

розвинення економіки України. 

В Україні сфера зв’язку є однією з найстійкіших секторів економіки. На 

даний час основними сегментами сфери телекомунікацій, які формують три 

потужні напрямки, є мобільний, фіксований та комп’ютерний зв’язок. Їх 

сумарна частка у загальних доходах сфери зв’язку та інформатизації сягае 

94,4%. Але потрібно зазначити недостатній рівень розповсюдження 

фіксованого широкосмугового доступу та низький рівень доступності Інтернету 

в сільських і приміських регіонах. 

Аналізуючи ринок телекомунікаційних послуг України можна виділити 

таких найбільших представників [1]:  

1. Фіксована телефонія: ПАТ «Укртелеком», ООО «Інтертелеком», 

Телекомунікаційна группа Vega, Група компаний «Датагруп». 

2. Мобільний зв'язок: «Київстар», «Астелит», «МТС Україна» - Vodafone. 

3. Провайдери Інтернет: «Vega», «Воля». 

4. Поштовий зв’язок: «Укрпошта», «Нова пошта». 

Аналіз доходів сфери зв’язку та інформатизації (табл. 1) показує, що 

послуги мобільного зв’язку є найбільш дохідними в сфері телекомунікаційних 

послуг і розвивається достатньо швидкими темпами. Основні представники 
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(«Київстар», «Астеліт», «МТС Україна») показують позитивну динаміку 

доходів. 

 

Таблиця 1 

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за 2015 рік 

 Види послуг 
Доходи від надання 

послуг зв’язку, млн.грн 

Структура 

доходів, % 

Послуги пошти та зв’язку, всього 55895,8  

у тому числі   

Поштового 3426,0 6,1 

Телеграфного 16,5 0,03 

телефонного міського 5336,4 9,5 

телефонного сільського 462,8 0,8 

телефонного міжміського 2045,8 3,6 

ІР-телефонії 23,4 0,04 

кур'єрської діяльності 603,9 1,08 

проводового мовлення 186,2 0,3 

спеціального і фельдзв’язку 118,0 0,2 

передачі і прийому телевізійних та 

радіопрограм, радіозв’язку 2430,8 4,3 

з нього   

кабельного телебачення 1545,0  

супутникового телерадіомовлення 57,0  

нагляду та технічного контролю за 

використанням радіочастот 379,5  

комп’ютерного 7144,3 12,7 

з нього надання доступу до мережі Інтернет 6130,5  

Мобільного 33205,6 59,4 

з нього   

Стільникового 33187,4  

інші види послуг 516,6 0,9 

Джерело: дані Держкомстату
 
[2] 

 

В ході аналізу були виділенні основні причини збільшення абонентської 

бази- на ринку зросла кількість людей, які одразу використовують SIM-карти 

декількох операторів, більш якісний мобільний Інтернет (трафік досягнув 

одного петабайта), ефективною маркетинговою стратегією, зменшенням 

витрат. 
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