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Вступ 

На протязі останніх двох десятиліть ми стали свідками бурхливого 

розвитку всесвітньої мережі Інтернет, яка з мало кому знайомої екзотики 

перетворилася на одну з головних рушійних сил розвитку людства. Інтернет 

настільки міцно, на усіх рівнях увійшов у життя людей, охопив майже всі 

аспекти життя суспільства, що став невід’ємною складовою середовища 

існування людства, без якої світ не був таким, яким він є зараз. Усвідомлюючи 

це, ООН у 2011 р. визнала право на доступ до мережі Інтернет одним з 

невід’ємних прав людини. Таким чином, відімкнення будь-яких регіонів від 

всесвітньої мережі з 2011 р. вважається порушенням прав людини. 

Про величезний, в основному позитивний, вплив Інтернету на майже усі 

сфери життя суспільства говорять численні дослідження вчених, результати 

яких доводять у тому числі й те, що рівень розвитку широкосмугового доступу 

суттєво стимулює ріст економіки. 

Дослідження, проведені Технологічним університетом Чалмерса (Швеція) 

спільно з компаніями Ericsson та Arthur D. Little [1] у 33 країнах, які входять в 

Організацію економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), підтвердили наявність 

чіткого зв’язку між середньою швидкістю широкосмугового доступу (ШД) до 

Інтернет і темпом розвитку економіки. 

Результати цих досліджень, опубліковані в 2013 році, показали, що 

подвоєння середньої швидкості ШД призводить до збільшення валового 

внутрішнього продукту (ВВП) країни у середньому на 0,3% [2]. 

Дослідження підтвердило, що 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. Також 

дослідження показало, що ріст проникнення дає більшу віддачу від інвестицій, 

ніж збільшення швидкості. 

Метою даної роботи є дослідження стану, тенденцій і проблем розвитку 

ШД у світі й в Україні та формування пропозицій щодо шляхів їх вирішення. 

Згідно з даними компанії Point Topic, станом на кінець 2-го кварталу 2017 

року кількість абонентів фіксованого широкосмугового доступу зросла до 751 

889,6 млн., а темпи зростання цієї кількості складають 1,81 % за квартал (рис.1) 

[3]. 

 

Рисунок 1 – Зростання кількості абонентів фіксованого ШД 
(2 квартал 2016 р. – 2 квартал 2017 р.) 

 

Максимальні темпи приросту кількості абонентів фіксованого ШД на 

кінець 2-го кварталу 2017 року (рис. 2) демонструють країни Азії (разом 81,76 

%) та Європи (разом 8,36 %). 

На рис. 3 наведено відсоткове співвідношення кількості абонентів, що 

користуються різними технологіями ШД: “Кабельні”, “xDSL”, “FTTH” та 

“FTTx”, для періоду від кінця 2-го кварталу 2016 р. до кінця 2-го кварталу 2017 

р. У даній статті використано такі самі позначення, які вживаються у звітах 

компанії Point Topic: “Кабельні” 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. 4 демонструє приріст кількості абонентів за різними технологіями 

фіксованого ШД упродовж того самого періоду – від кінця 2-го кварталу 2016 

р. до кінця 2-го кварталу 2017 р. 

 
Рисунок 2 – Приріст кількості абонентів фіксованого ШД 

(2 квартал 2016 р. – 2 квартал 2017 р.) 

 
Рисунок 3 – Поширення технологій фіксованого ШД 

(2 квартал 2016 р. – 2 квартал 2017 р.) 



 
Рисунок 4 – Приріст кількості абонентів для кожної окремої технології 

фіксованого ШД (2 квартал 2016 р. – 2 квартал 2017 р.) 

 

З рис. 4 очевидним є стрімке (на 7,2 %) зменшення кількості абонентів, що 

користуються технологіями xDSL. Натомість значної популярності продовжує 

набирати технологія оптичного ШД – FTTH (в першу чергу, завдяки зростанню 

покриття мереж FTTH у КНР шляхом побудови нових мереж та 

переоснащенню мереж, побудованих за технологіями 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 епохи xDSL. 

Навпаки, технології xDSL насправді переживають зараз «друге народження», 

оскільки найсучасніші та найшвидкісніші варіанти усього сімейства технологій 

xDSL – VDSL2 та G.fast – 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. Цей процес є дуже поширеним у Європі (наприклад, 

Німеччина), де у гарному стані збереглися телекомунікаційні мережі, 

побудовані 30 – 50 років тому на основі кабелю з мідними жилами. У такому 

випадку, з економічної точки зору, інвестиції у повну перебудову існуючої 

мережі є невиправданими. Тому перехід на оптичні технології є поступовим і 

більш повільним, ніж у країнах Азії, де у більшості регіонів мережі будуються 

«з нуля». 

Важливим показником рівня розвитку ШД країни є проникнення ШД, 

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

статистикою International Telecommunication Union (табл. 1) [4], Україна має 

показник проникнення фіксованого ШД − 12,0%, що засвідчує значне 

відставання нашої країни в плані розвитку ШД від економічно розвинених 

країн світу. 

Таблиця 1 

Проникнення фіксованого ШД у різних країнах світу станом на 2016 

рік 

Країна Проникнення, % 
Монако 48,2 

Швейцарія 46,3 
Франція 42,4 

Нідерланди 42,2 
Південна Корея 41,1 

Норвегія 40,4 
Великобританія 39,2 

США 32,4 
Румунія 20,7 
Суринам 12,9 
Мексика 12,7 
Україна 12,0 

Колумбія 11,8 
Еритрея 0,01 
Нігерія 0,01 

 



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

карти України щодо проникнення 3G-Інтернету (рис. 5) [5], значна частина 

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

доступністю мереж 3G/4G [6] Україна займає передостаннє, 94 місце з 95-ти 

країн, у яких проводилося дослідження, випереджаючи тільки Гаяну (рис. 6). 

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

є представлення цього рейтингу на карті світу [6] (рис. 7), 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. 

На серпень 2016 року за швидкістю мобільного Інтернету Україна знаходилася 

на 67-й позиції з цих 95 країн [6]. В оновлений рейтинг (лютий 2017 року) 

Україна не увійшла (рис. 8) [7]. За швидкістю з показником близько 40 Мбіт/с 

лідирує так само Південна Корея. 

 

Рисунок 5 – Карта покриття 3G-мереж мобільних операторів України 
(січень 2018 року) 

 



 
Рисунок 6 – Рейтинг країн за доступністю мереж 3G/4G 

(серпень 2016 року) 

 

 
Рисунок 7 – Рейтинг країн за доступністю мереж 3G/4G на карті світу 

(серпень 2016 року) 
 



 

Рисунок 8 – Рейтинг країн за швидкістю доступу до Інтернету за 
технологіями 3G/4G (лютий 2017 року) 

 

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

можливостях підключення до Інтернету, то така проблема існує у сільській 

місцевості. Згідно з дослідженнями Київського міжнародного інституту 

соціології станом на травень 2017 року [8], 49,1 % сільських мешканців не 

користуються Інтернетом, тоді як у великих містах (з чисельністю населення 

більше 100 тис.) цей відсоток складає від 22,7 % до 27,6 %. При чому мешканці 

сільських населених пунктів часто скаржаться на обмеження саме у технічних 

можливостях підключення до Інтернету. Таким чином, в Україні досить гостро 

стоїть проблема «цифрового розриву», тобто нерівності у можливостях доступу 

до Інтернету для сільських мешканців і мешканців міст. 

Причиною такого становища, як правило, є нерентабельність 

капіталовкладень в інфраструктуру ШД в малонаселених пунктах. 

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», яка стоїть 

перед більшістю країн світу. 

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

2011 ООН озвучила у тому числі такі цілі [9]: 

− 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 156 країн світу вже розробили Національні стратегії 

(політики) розвитку ШД [4]. Ці документи 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. 

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

державної влади. Незважаючи на висновки численних вітчизняних заходів та 

публікацій з цього приводу, 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. 

 

Література 

1. General Assembly of United Nations. Report of the Special Rapporteur on 

the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank 

La Rue [Electronic resource]. – 16 May 2011. – Access mode: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf 

– Title screen. – Date of access: 10.01.18. 

2. Socioeconomic effects of broadband speed. Research by Ericsson, Arthur D. 

Little and Chalmers University of Technology. [Electronic resource] / Ericsson – 

Access mode: https://www.ericsson.com/res/thecompany/docs/corporate-

responsibility/2013/ericsson-broadband-final-071013.pdf – Title screen. – Date of 

access: 10.01.2018. 

3. World Broadband Statistics − Q2 2017. [Electronic resource] / Point Topic – 

Access mode: http://point-topic.com/free-analysis/world-broadband-statistics-q2-

2017/ – Title screen. – Date of access: 10.01.2018. 

4. The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development 

[Electronic resource] / International Telecommunication Union – Access mode: 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.18-2017-PDF-

E.pdf – Title screen. – Date of access: 19.01.2018.  

5. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://3g.multitest.ua/?pos=49.459,30.14808,6 – Дата звернення: 16.01.18.  



6. Global State of Mobile Networks (August 2016) [Electronic resource] / 

OpenSignal – Access mode: https://opensignal.com/reports/2016/08/global-state-of-

the-mobile-network/ – Title screen. – Date of access: 16.01.2018. 

7. Global State of Mobile Networks (February 2017) [Electronic resource] / 

OpenSignal – Access mode: https://opensignal.com/reports/2017/02/global-state-of-

the-mobile-network – Title screen. – Date of access: 16.01.2018. 

8. Динаміка користування Інтернет в Україні: травень 2017 [Електронний 

ресурс] / Київський міжнародний інститут соціології – Режим доступу: 

http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=705&page=1 – Назва з екрана. 

– Дата звернення: 19.01.18. 

9. ITU Telecom World 2011: Новая парадигма для налаживания связей и 

обмена знаниями на высшем уровне [Електронний ресурс] / International 

Telecommunication Union – Режим доступу: 

https://itunews.itu.int/ru/Note.aspx?Note=3190 – Назва з екрана. – Дата звернення: 

19.01.18. 


