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ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
УКРАЇНИ В ЄВРОРЕГІОНАЛЬНУ
ВИРОБНИЧУ ІНФРАСТРУКТУРУ
У статті аналізується стан розвитку окремих елнментів інформаційнокомунікаційної інфра
структури вітчизняної економіки на початку нового тисячоліття. Розглядаються можливі шляхи
її інтеграції в єврорегіональний економічний простір.
In the article the level of the development of separate elements of informative — communicative
infrastructure of national economy at the beginning of new millennium is analysed. The possible ways
of its integration into euroregional economic space are examined.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Процес глобалізації світової економіки в сучасних
умовах проходить паралельно з подальшою регіоналіза,
цією функцій суб'єктів міжнародної господарської діяль,
ності. Особливе місце у цьому процесі відводиться Євро,
пейському Союзу, який на початку нового століття суттє,
во розширився зарахунок країн Центральної та Східної
Європи. Зазначений процес є актуальним і для України,
яка у зв'язку з безальтернативним розвитком у напрямі
європейської інтеграції змушена розробляти конкретні
шляхи своєї зовнішньоекономічної політики, в тому числі,
і в сфері виробничої інфраструктури.
Розширений Євросоюз потребує адекватної, розви,
неної інфраструктурної мережі, зокрема, телекомуні,
каційної. У зв'язку з цим постає завдання дослідити су,
часний рівень розвитку телекомунікаційної сфери Ук,
раїни та показати можливості її інтеграції у єрорегіо,
нальну виробничу інфраструктуру.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам розвитку телекомунікаційної мережі
України присвячена значна кількість публікацій вітчиз,
няних та окремих зарубіжних вчених, які аналізують
сучасний стан її розвитку, але не повною мірою розгля,
дають перспективи її інтеграції в європейський регіон.
Так, В. Новицький, досліджуючи роль інформації як
визначального фактора міжнародного співробітництва,
відмічає, що "важливий напрям політики державного
сприяння, активізації процесу інтеграції економіки ук,
раїни у міжнародну кооперацію праці — це створення
розгалуженої мережі зовнішньоекономічної інформації
загальноекономічного характеру" [4, с. 550].

Характеризуючи зрілість ринку інформаційно,тех,
нологічних послуг, Р. Заблоцька, зазанчає: "В Україні
ринок інформаційних технологій є достатньо зрілим.
Його обсяг сьогодні оцінюється майже в 1 млрд дол.,
причому близько 10% цієї суми (100 млн дол.) припа,
дає на сферу розробки програмного забезпечення. Ос,
новним недоліком ринку є нерозвинутість інформацій,
но,технологічної інфраструктури" [1, с. 338].
Аналізуючи поступ України до нової економіки,
Є. Савельєв, підкреслює: "Рух до нового інгформа,
ційного суспільства передбачає надання всім змоги
використовувати Інтернет. Для цього потрібна спец,
іальна урядова програма, як це робиться зараз в
країнах ЄС. Незважаючи на наявність фінансових
труднощів, за рік — два всі освітні установи мають
бути забезпечені комп'юторами і доступом до Інтер,
нету" [5, с. 45].
А. Філіпенко, вказуючи на необхідність модернізації
економіки України, звертає увагу на те, що "транзитні
перевезення вантажів, транспортування нафти, газу,
електроенергії, надання інших послуг у сфері транспор,
ту, зв'язку, телекомунікацій становлять третину галузей,
що формують структурний каркас економіки" [7, с. 92].
Л. Мельник, Д. Горобченко, розкриваючи механізм
формування цін на телекомунікаційні послуги, зазна,
чають: "Починаючи з 90,х років ХХ століття ринок те,
лекомунікацій зазнав значних змін. Багато державних
компаній було приватизовано, скрізь проходили про,
цеси лібералізації та децентралізації. Стало очевидно,
що успішно розвиватися сектор телекомунікаційних
послуг спроможний тільки на конкурентному ринку" [3,
с. 44—45].
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Важливим елементом потенціалу ви,
робничої інфраструктури України є інфор,
маційно,комунікаційна складова. Галузь
зв'язку та телекомунікацій виступає основ,
ним інфраструктурним елементом розвит,
ку будь,якої держави, в тому числі й Украї,
ни. Телекомунікації є однією з найбільш ка,
піталомістких складових інфраструктури
країни, яка, з одного боку, характеризує
стан інформаційного забезпечення еконо,
міки держави в цілому, а з іншого — виз,
начає пріоритетні напрями розвитку сусп,
Рис. 1. Динаміка доходів від надання послуг зв'язку та
ільного виробництва на перспективу.
їхньої частки в номінальному ВВП за 2001 — 2005 рр.
В умовах подальшого розвитку та впро,
[6, с. 29, 250—251]
вадження досягненнь НТП у національну
економіку України ринок телекомунікацій,
них послуг має найвищі темпи розвитку. При цьому су, зана активно інтегруватися у світовий ринок телекому,
купні доходи галузі постійно зростають, що чітко про, нікацій і зайняти свою нішу в ньому. Як видно з табл. 1,
слідковується з 2001 року (див. рис. 1).
наша держава за рівнем доходів у сфері телекомунікацій
Як свідчать показники рис. 1, доходи сфери зв'язку випереджує окремі країни ОЕСР, а також сусідні дер,
і телекомунікацій України з року в рік зростають висо, жави ЄС. Показники табл. 1 свідчать про те, що Україна
кими темпами — від 19,1% до 44,5%. Особливо високі за доходами мобільних операторів випереджає окремі
темпи приросту доходів спостерігалися в період еконо, розвинуті європейські країни та сусідні постсоціалі,
мічного зростання вітчизняної економіки у 2003 — 2005 стичні держави. Так, порівняно з 2000 роком доходи
роках. Частка доходів від надання послуг зв'язку у но, мобільних операторів в Україні у 2005 році зросли з 248
мінальному ВВП до 2005 року також мала тенденцію до млн дол. до 2752 млн дол., тобто більше, ніж у десять
збільшення, про що свідчать високі темпи розвитку га, разів. При цьому українські оператори випереджували
лузі, але після 2005 року вони почали знижуватися, що такі країни, як Ісландія (190,9 млн дол.), Люксембург
пов'язано з уповільненням темпів зростання економіки (284,4), Нова Зеландія (1380,4), Норвегія (2132,1), Ірлан,
в цілому.
дія (2402,5), Чехія (2424,7), Угорщина (2582,2), а також
Незважаючи на те, що динаміка доходів від надан, Фінляндія (2672,1). Без сумніву, названі країни посту,
ня телекомунікаційних послуг в Україні має тенденцію паються перед нашою державою як за територією по,
до постійного зростання, протягом останніх років спо, криття мобільним зв'язком, так і за кількістю операторів.
стерігається скорочення питомої ваги доходів від на, Але такі високі темпи зростання доходів мобільних опе,
дання послуг фіксованого зв'язку при одночасному раторів за вказаний період характерні тільки для Украї,
збільшенні частки доходів операторів мобільного ни. Домінування України над окремими державами за
зв'язку у загальній структурі доходів галузі (див. доходами у сфері телекомунікацій зумовлене не тільки
рис.2). Якщо в 2001 році частка доходів від фіксова, високими темпами зростання галузі, але й демографо,
ного зв'язку у загальній сумі доходів галузі складала географічними факторами, тобто великою територією
62%, то в 2004 році вона скоротилася до 41,7%, а в та кількістю населення, що отримує послуги цієї сфери.
Аналіз загального стану телекомунікацій в Україні
2007 році — до 24,5%, тобто за 6 років у 2,5 рази. Па,
ралельно з цим процесом зростали доходи операторів показує, що існує можливість для ефективного викори,
мобільного зв'язку, їх частка у 2001 році складала стання потенційних ресурсів галузі як одного з інфра,
23,1%, а в 2007 році зросла до
62,7%, або в 2,7 раза.
Основною причиною таких
струкурних змін є, по,перше, ста,
більна тенденція до зниження цін
на послуги мобільного зв'язку; по,
друге, надання користувачами пе,
реваги зручним видам зв'язку; по,
третє, зростання номінальних до,
ходів, спонукає значну кількість
населення України користуватися
мобільним зв'язком.
Оскільки світова економіка пе,
ребуває у постіндустріальній фазі
розвитку, і в усіх сферах суспіль,
ного життя домінують інформа, Рис. 2. Динаміка доходів від надання телекомунікаційних послуг
ційні технології, Україна зобов'я,
за видами зв'язку, млрд грн. [6, с. 250]
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Таблиця 1. Доходи мобільних операторів в країнах ОЕСР та
окремих постсоціалістичних державах за 1995—2005 рр.,
млн дол. США 8, [с. 182]

персонал, який зайнятий у сфері
зв'язку та телекомунікацій, вимагає
перепідготовки; обладнання, яке
функціонує, і є основним засобом пе,
редачі інформації, потребує корінної
заміни та оновлення.
У зв'язку з цим, необхідно вико,
ристати наявні резерви нарощуван,
ня пропускної здатності мережі між,
міського зв'язку за допомогою нових
волокно,оптичних ліній, що, своєю
чергою, створює сприятливі умови
для інтенсивного розвитку мереж
мобільного зв'язку нових поколінь.
Телекомунікації та зв'язок суттє,
во
впливають
і
на
конкурентоспроможність українсь,
кої економіки, тому необхідно знач,
но прискорити розвиток телекомун,
ікаційних мереж з використанням
найновіших технологічних досяг,
нень, залученням державних органів
управління та впливу на розвиток га,
лузі з метою її виходу на рівень євро,
пейських і світових вимог.
Показники рис. 3 засвідчують про
позитивні зрушення у забезпеченні
населення України засобами фіксо,
ваного зв'язку загального користу,
вання, де прослідковується незначне
зростання зазначених телефонів. Інші
складові системи зв'язку загального
структурних елементів економіки нашої країни. Сучасний користування мають тенденцію до зниження.
стан потенціалу телекомунікацій вимагає його якісного
Телекомунікаційна галузь України розвивається
та кількісного оновлення, оскільки він не повністю відпо, досить стрімко, проходить етапи, які були властиві як
відає вимогам та потребам ринкової економіки. Так, ос, розвинутим країнам світу, так і сусіднім державам ЄС.
новні ресурси мережі фіксованого зв'язку майже на За окремими показниками функціонування інформац,
60% морально застарілі та фізично зношені; мережа ійно,комунікаційної мережі України є перспективи її
проводового мовлення повністю зношена, а це, своєю інтеграції у регіональну та глобальну виробничу інфра,
чергою, стримує можливість надавати нові види послуг; структуру.
Діаграми рис. 4 переконливо дово,
дять, що Україна за рівнем насиченості
фіксованими лініями та мобільними те,
лефонами перебуває на рівні сусідніх
країн ЄС, і це вказує на наявність відпо,
відного рівня розвитку телекомунікац,
ійної інфраструктури та можливостей
її поступової інтеграції у регіональну та
світову мережі.
Як показують дослідження основ,
них напрямів розвитку ринку телекому,
нікаційних послуг, в Україні прослідко,
вується тенденція його аналогічного
зростання, як і в більшості європейсь,
ких країн, де розширення мережі моб,
ільного зв'язку відбувалося преважно
за рахунок збільшення абонентської
бази існуючих операторів. Для сусідніх
держав у 90,ті роки минулого століття
були характерні високі темпи зростан,
Рис. 3. Забезпеченість населення України телефонними
ня ринку телекомунікаційних послуг,
апаратами загального користування (одиниць) [6, с. 252]
що властиве і Україні на початку ХХІ
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Стовпчикова діаграма рис. 6 свідчить про динаміку
рівня проникнення мобільного зв'язку в окремих євро,
пейських країнах, де на початку ХХІ століття він почав
виконувати важливу комунікаційну роль у різних сфе,
рах суспільного життя. Так, у Франції динаміка прирос,
ту рівня проникнення мобільного зв'язку з 2001 до 2005
року зросла майже на 25%, у Польщі за аналогічний
період — на 41,2%, у Росії — на 81,6%, в Україні за
період 2001—2005 років на 60,1%. Упродовж останніх
років рівні проникнення мобільного зв'язку в Україні та
Польщі майже вирівнялися.
Рис. 4. Кількість фіксованих ліній та кількість
користувачів мобільними телефонами на 100
осіб в Україні, Польщі та Угорщині у 2007 році*
*Складено автором за: [6, с. 252; 9, 10]

Рис. 5. Темпи приросту сукупної абонентської
бази операторів мобільного зв'язку окремих
європейських країн, у % *
* Складено автором за: [10]

століття. Але після його насичення темпи зростання рин,
ку уповільнилися і навіть мають тенденцію до зниження
(див. рис. 5).
Так, наприклад, у Франції ринок телекомунікацій,
них послуг, зокрема темпи приросту сукупної абонен,
тської бази операторів мобільного зв'язку, вийшов на
пік свого зростання у 2003 році. Польща мала найвищі
темпи зростання кількості абонентів мобільного зв'яз,
ку у 2002 році — 44,7%, а в 2005 році вони знизилися
до 9,5%. Для Росії також характерна аналогічна ситуа,
ція — 129,6% у 2002 році та 69% у 2005. Український
ринок послуг мобільного зв'язку поки що наповнюєть,
ся, і тому кількість його абонентів постійно зростає — з
59,6% у 2002 до 120,3% у 2005 році.

Рис. 6. Порівняльна динаміка рівня
проникнення мобільного зв'язку різних
європейських країн, у % [10]
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ВИСНОВКИ
Таким чином, в умовах формування інформаційної
економіки українській телекомунікаційній галузі необхі,
дно активізувати свою діяльність у напрямі її інтеграції в
європейську та глобальну виробничу інфраструктури. У
зв'язку з цим необхідно: по,перше, розробити механізм
співпраці між різними суб'єктами ринку телекомунікацій
з приводу надання послуг, виробництва телекомунікац,
ійного обладнання, створення умов для більшого попиту
на телекомунікаційні послуги; по,друге, забезпечити при,
скорений розвиток вітчизняної телекомунікаційної сфе,
ри завдяки оновленню функціонуючих фіксованих теле,
фонних мереж та використанню сучасних технологій
зв'язку; по,третє, організувати економіко,правове забез,
печення раціонального співвідношення регуляторної та
конкуретної політики у телекомунікаційній галузі і
здійснення контролю за якістю послуг і цінами на них.
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