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Вступ 

Сьогодні загальновідомим є той факт, що широкосмуговий доступ (ШД) 

суттєво впливає на майже усі аспекти суспільного життя, у тому числі й на 

економіку. Розуміючи це, ООН у 2011 р. визнала право на доступ до Інтернету 

одним з невід’ємних прав людини [1]. 

Впливу ШД на економіку країн присвячено численні наукові праці 

закордонних та вітчизняних науковців. У даному підрозділі розглядається стан 

та проблеми розвитку ШД у світі та в Україні та пропонуються шляхи їх 

вирішення. 

 

1. Огляд досліджень впливу ШД на економіку 

Широко відомими є результати досліджень, згідно з якими зростання 

проникнення фіксованого ШД на 10% призводить до зростання ВВП країни, в 

середньому, на 1% і до створення 80 нових робочих місць на кожну 1000 нових 

користувачів ШД. А подвоєння середньої швидкості ШД призводить до 

збільшення валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на 0,3 % [2]. 

Цей позитивний ефект від розвитку ШД відбувається за рахунок таких 

факторів: 

1) Зростання продуктивності праці. Розвиток ШД створює нові 

можливості для застосування технологій автоматизації виробництва, 

автоматизується документообіг тощо. 

2) Створення нових робочих місць. Розвиток ШД сприяє поширенню 

такого явища, як віддалена робота. Особливо популярною віддалена робота 



стала в IT-індустрії. Варто зауважити, що в Україні IT-індустрія сумісно з 

телекомунікаціями займає 3 місце за обсягом експорту (рис.1) [3]. І вагомою 

частиною цього експорту є валюта, зароблена віддаленою працею українців за 

замовленням закордонних замовників. Згідно з прогнозами експертів, 

популярність віддаленої роботи й надалі зростатиме і Україна вже у 

найближчому майбутньому могла би стати «аутсорсинговою долиною» для 

всієї Європи та США [4]. 

3) Дематеріалізація. Завдяки ШД зникає необхідність у подорожах на 

значні відстані для обговорення ділових питань; працюючи вдома, не має 

необхідності користуватись транспортними засобами, щоб дістатись на робоче 

місце; знижується споживання паперу (листування переходить з фізичного у 

віртуальне) тощо. 

4) Тощо. 

Рис. 1. Перспективи IT-індустрії 

 



2. Тенденції розвитку ШД у світі та в Україні 

Згідно з даними компанії Point Topic, станом на кінець 4-го кварталу 2015 

року кількість абонентів фіксованого широкосмугового доступу зросла до 751 

млн., а темпи зростання цієї кількості перевищують 1 % за квартал (рис.2) [5]. 

 
Рис. 2. Зростання кількості абонентів фіксованого ШД 

 

Максимальні темпи приросту кількості абонентів фіксованого ШД (рис.3) 

демонструють країни Азії (51,45 %) та Європи (28,83 %). 

На рис.4 наведено відсоткове співвідношення кількості абонентів, що 

користуються різними технологіями ШД: “Cable”, “xDSL”, “FTTH” та “FTTx”, 

для періоду від кінця 4-го кварталу 2014 р. до кінця 4-го кварталу 2015 р. У 

даному підрозділі використано такі самі позначення, які вживаються у звітах 

компанії Point Topic: “Cable” означає технологію ШД із застосуванням 

коаксіального (телевізійного) кабелю, а “FTTx” – усі варіанти технологій ШД з 

використанням оптоволоконних кабелів, окрім FTTH (Fiber To The Home). 



 
Рис. 3. Приріст кількості абонентів фіксованого ШД у регіонах світу 

 

 
Рис. 4. Поширення технологій фіксованого ШД 



Рис. 5 демонструє приріст кількості абонентів за різними технологіями 

фіксованого ШД упродовж того самого періоду – від кінця 4-го кварталу 

2014 р. до кінця 4-го кварталу 2015 р. З рис. 5 очевидним є стрімке (на 18,7 %) 

зменшення кількості абонентів, що користуються технологіями xDSL. 

Натомість ще стрімкіше набирають популярність технології оптичного ШД – 

FTTH та FTTx. Ця тенденція зберігається вже останні декілька років – 

технології xDSL, незважаючи на перевагу в кількості абонентів, поступаються 

більш високошвидкісним оптичним технологіям. Однак це зовсім не означає 

закінчення ери xDSL. Навпаки, технології xDSL насправді переживають зараз 

«друге народження», оскільки найсучасніші та найшвидкісніші варіанти усього 

сімейства технологій xDSL – VDSL2 [6] та G.fast [7] – приховані під 

абревіатурою FTTx (Fiber To The x). “x” у цьому скороченні означає певну 

точку абонентської лінії (“Cabinet”, “Curb”, “Node”, “Building” тощо), до якої 

«доходить» оптичне волокно, а вже на іншій ділянці – від точки “x” до 

приміщення абонента – використовується мідний кабель. І на цій мідній ділянці 

часто застосовуються технології VDSL2 та G.fast, що забезпечують швидкості 

передавання до 100 Мбіт/с і близько 1 Гбіт/с відповідно. 

 
Рис. 5. Приріст кількості абонентів для кожної окремої технології 

фіксованого ШД (4 квартал 2014 р. – 4 квартал 2015 р.) 



Важливим показником рівня розвитку ШД країни є проникнення ШД, 

тобто кількість користувачів ШД на 100 чоловік населення країни. Згідно зі 

статистикою World Wide Web Consortium [8] (рис. 6), Україна займає 112 місце 

серед країн світу за проникненням Інтернету (із застосуванням фіксованого 

ШД). Визначення проникнення відбувалося шляхом опитування респондентів, 

яким задавали питання «Чи є у Вас Інтернет вдома?». 

Таблиця 1 

Рейтинг країн світу за проникненням Інтернету 

Місце у світі Країна Проникнення, % 
1 Ісландія 100 

2 Фарерські острови 98,5 

3 Норвегія 98 

10 Швеція 93,1 

11 Монако 93 

12 Великобританія 92,6 

13 Фінляндія 92,5 

20 США 88,5 

24 Німеччина 88 

27 Франція 86,4 

51 Польща 72,4 

55 Росія 71,3 

68 Уругвай 65 

78 Білорусь 61 

89 Казахстан 55,8 

98 Узбекистан 51 

110 Кенія 45 

112 Україна 44,1 
113 Філіппіни 43,5 

114 Ямайка 43,4 

115 Еквадор 43,1 

145 Гондурас 21,5 

189 Сомалі 1,7 

190 Бурунді 1,5 

191 Тимор-Лешті 1,2 

192 Еритрея 1,1 



Більш відчутним є відставання України за розвитком мереж 3G. Як видно з 

карти України щодо проникнення 3G-Інтернету (рис. 6) [9], значна частина 

території нашої країни не має покриття мережами 3G, а у рейтингу країн за 

доступністю мереж 3G/4G [10] Україна займає передостаннє, 94 місце з 95-ти 

країн, у яких проводилося дослідження, випереджаючи тільки Гаяну (рис. 7). 

Лідерами у цьому рейтингу є Південна Корея, Японія та Ізраїль. Дуже наочним 

є представлення цього рейтингу на карті світу [10] (рис. 8), де більшому рівню 

доступності мереж 3G/4G відповідає темніший колір. 
Примітка. Доступність мереж 3G/4G – це пропорція часу, протягом якого термінали 

користувачів можуть з'єднатися з мережею(ами) 3G/4G. 

За швидкістю мобільного Інтернету Україна знаходиться на 67-й позиції з 

цих 95 країн (рис. 9) [10]. За швидкістю з показником понад 40 Мбіт/с знову 

лідирує Південна Корея. 

Головною причиною відставання України за розвитком 3G-Інтернету є те, 

що українські оператори дуже пізно, лише в 2015 році, отримали ліцензії на 

надання послуг 3G-Інтернету. 

 
Рис. 6. Карта покриття 3G-мереж мобільних операторів України 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Рейтинг країн за доступністю мереж 3G/4G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Рейтинг країн за доступністю мереж 3G/4G на карті світу 

 . . .  



 
Рис. 9. Рейтинг країн за швидкістю доступу до Інтернету 

за технологіями 3G/4G 

 

На рис. 10 наведено графік, який дає можливість порівняти країни за обома 

показниками рівня розвитку ШД за технологіями 3G/4G – доступністю та 

швидкістю доступу [10]. Країни «розташовуються» на площині, на якій по 

горизонтальній осі відкладається швидкість доступу, а по вертикальній – 

доступність мереж 3G/4G. Таким чином, «найгіршими» за цими показниками 

країнами є країни, що «розташовуються» у лівому нижньому куті цієї площини. 

Якщо в містах України, як правило, майже нема обмежень у технічних 

можливостях підключення до Інтернету, то така проблема існує у сільській 

місцевості. У 2016 р. 54 % сільських мешканців зовсім не користуються 

 . . .  



Інтернетом, тоді як у містах цей відсоток складає від 23 % до 34 % (згідно з 

дослідженнями Київського міжнародного інституту соціології [11]). При чому 

мешканці сільських населених пунктів часто посилаються на обмеження саме у 

технічних можливостях підключення до Інтернету. Таким чином, можна 

констатувати наявність в Україні проблеми «цифрового розриву», тобто 

нерівності у можливостях доступу до Інтернету для мешканців сільських 

населених пунктів і мешканців міст. 

 
Рис. 10. Графік порівняння країн за доступністю та швидкістю доступу 

до Інтернету за технологіями 3G/4G 

 

Причиною такого становища є нерентабельність капіталовкладень в 

інфраструктуру ШД в малонаселених пунктах. Саме у регулюванні цієї ситуації 

і має полягати роль держави. 

 

3. Світовий досвід державного стимулювання розвитку ШД 

Уряди більшості держав світу, авторитетні міжнародні організації, такі як 

ООН і МСЕ, ще на початку 21 століття усвідомили важливість ШД для 



успішного розвитку суспільства і приділяють величезну увагу стимулюванню 

розвитку ШД, у тому числі рішенню проблеми «цифрового розриву». 

Так, ще у 2011 р. ООН на женевській виставці-конференції ITU Telecom 

World 2011 озвучила такі цілі [12]: 

- до 2015 р. усі країни світу повинні мати національний план або стратегію 

у сфері розвитку мереж ШД або включити послугу ШД у свої визначення 

універсального доступу та обслуговування; 

- до 2015 р. рівень проникнення послуг ШД у світі повинен досягнути 

60 %. 

Сьогодні вже 112 країн світу вже розробили Національні стратегії розвитку 

ШД [13]. Ці Національні стратегії включають у себе заходи з державної 

підтримки розвитку ШД (державне фінансування побудови інфраструктури ШД 

у сільській місцевості, податкові пільги для телекомунікаційних операторів 

тощо). 

Більшість з цих країн вже здійснюють стимулювання розвитку ШД на 

державному рівні, і це вже дає позитивний ефект як в економічній (у вигляді 

зростання ВВП), так і в соціальній сфері. 

 

4. Необхідні заходи для стимулювання розвитку ШД в Україні 

В Україні поки що не відбувається сприяння розвитку ШД з боки органів 

державної влади. Незважаючи на висновки численних вітчизняних заходів та 

публікацій з цього приводу (наприклад, [14]), в Україні досі нема і жодного 

програмного документу, що визначав би цілі стосовно розвитку ШД в Україні 

та шляхи їх досягнення. 

Тому як перший крок необхідно розробити державну програму (стратегію), 

що визначатиме заходи у законодавчій, економічній та науково-технічній сфері, 

спрямовані на стимулювання розвитку широкосмугового доступу, з 

обов’язковим зазначенням конкретних цілей та шляхів їх досягнення, 

необхідних обсягів будівництва телекомунікаційних мереж та капіталовкладень 

і визначенням механізму фінансування. 



Висновки 

1)  Розвиток ШД є важливим фактором економічного прогресу країн.  

Україна суттєво відстає від більшості країн світу за рівнем розвитку ШД. На 

сьогодні для держави залишається актуальним подолання  «цифрового 

розриву» в забезпеченні ШД різних верств населення. 

2)  Для прискорення розвитку ШД в Україні, впровадження новітніх 

телекомунікаційних технологій фіксованого і мобільного ШД необхідна 

конструктивна взаємодія держави, операторів зв’язку і науковців. 
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