
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
 
 
 
 

ТАНАЩУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
 
 

 
УДК 354:338.4:654(043.3/.5) 

 
 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФОУТВОРЕННЯ  

В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
 

Спеціальність: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством 
 
 
 
 
 
 

Автореферат  
дисертації на здобуття наукового ступеню 

 доктора економічних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одеса – 2019



Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті 
Міністерства освіти і науки України. 
 
Науковий 
консультант: 

доктор економічних наук, професор 
Філиппова Світлана Валеріївна, 
Одеський національний політехнічний університет, 
директор Інституту бізнесу, економіки та 
інформаційних технологій. 

  
Офіційні опоненти: 
 

доктор економічних наук, професор 
Коваль Віктор Васильович, 
Одеський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного 
університету МОН України,  
завідувач кафедри прикладної економіки; 

  
 доктор економічних наук, професор 

Сафонов Юрій Миколайович,  
Державна наукова установа  «Інститут модернізації 
змісту освіти» МОН України, 
заступник директора; 

  
 доктор економічних наук, професор 

Шапошников Костянтин Сергійович, 
Причорноморський науково-дослідний інститут 
економіки та інновацій, 
директор. 

 
 
Захист відбудеться 6 вересня 2019 р. о 10 00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 в Одеському національному 
політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1. 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Одеського національного 
політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1. 

 
 
Автореферат розісланий «06» серпня 2019 р. 
 
 
 
Вчений секретар  
спеціалізованої вченої ради      Г.Б. Свінарьова 
 
 



 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Формування системи нових економіко-організаційних 
економічних відносин в умовах цифрової економіки або «Економіки 4.0» 
ґрунтується на широкомасштабному впровадженні та використанні сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, а її інфраструктурним базисом 
виступають сучасні телекомунікаційні мережі, що мають задовольняти 
найрізноманітніші потреби суспільства у високошвидкісних та високоякісних 
послугах сфери телекомунікацій.  

Це вимагає створення та забезпечення ефективного функціонування 
системи державного регулювання тарифоутворення на весь спектр існуючих 
послуг, створення сприятливих умов для впровадження нових. Державне 
регулювання в сфері телекомунікацій має узгоджуватися з європейським 
законодавством, економічно обґрунтовувати тарифи, створювати вигідні умови 
для залучення інвестицій в розвиток телекомунікаційних мереж та нових 
технологій, забезпечувати прозорі механізми формування вихідних даних для 
аналізу і прогнозування макро- та мікроекономічних показників динаміки 
розвитку вітчизняної сфери телекомунікацій, встановлення розмірів тарифів на 
послуги в сфері телекомунікацій, що регулюються державою. 

Державне регулювання і тарифоутворення досліджували зарубіжні вчені: 
С. Авдашева, М. Армстронг, В. Баймоль, Дж. Бейн, Дж. Беккер, У. Беранек, 
Р. Брейли, Дж. Гайег, Дж. Гелбрейт, Р. Гиллет, В. Голдберг, Б. Депортер, 
Г. Демсец, І. Доббс, Е. Домар, М. Еванс, Д. Кейнс, І. Кірзнер, Дж. Кларк, 
Л. Кобраль, А. Лаффер, Л. Ли, Е. Мейсон, Ф. Модильяні, Р. Нельсон, У. Панзар, 
С. Пельцман, Дж. Робинсон, Н. Розанова, А. Сантьяго, Дж. Саттон, С. Сворней, 
Л. Туроу, С. Уинтер, Р. Уиллинг, А. Фарбер, Ф. Хайєк, Р. Харрод, А. Хансен, 
Д. Хикс, Р. Хейлбронер, Дж. Штиглер, Й. Шумпетер, їх окремі аспекти вивчали 
вітчизняні вчені: О. Амоша, О. Баранов, І. Бланк, І. Білоусова, Є. Бельтюков, 
Б. Буркинський, І. Волкова, Л. Волощук, В. Геєць, П. Герасим, Д. Діордіца, 
В. Добровський, В. Захарченко, П. Іванюта, Г. Калетнік, В. Коваль, В. Лисюк, 
О. Лишиленко, Ю. Сафонов, С. Філиппова, К. Шапошніков. Ними обґрунтовано 
підходи до формування державного регулювання, розвитку ринків, конкуренції та 
демонополізації, організаційно-економічні механізми регулювання 
тарифоутворення, формування тарифів. Але науково-методологічне підґрунтя, 
методичний інструментарій та рекомендації щодо створення системи державного 
регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій відсутні.  

Зазначене зумовило вибір теми дисертації, її мету, завдання, предмет, 
структуру та напрями дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана у відповідності до планів науково-дослідних робіт 
Одеського національного політехнічного університету за період 2015-2018 рр. в 
межах держбюджетних тем: «Перспективні шляхи підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі» (номер 
державної реєстрації 0114U005503, 2014-2019 рр.), де авторкою обґрунтовано 
науково-методологічні підходи до тарифоутворення на основі визначення 
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поточної собівартості та врахування додаткових довгострокових витрат; «Новітні 
моделі та інструментарій передпланової оцінки інноваційно-інвестиційних 
проектів» (номер державної реєстрації 0114U05506, 2015-2017 рр.), де авторкою 
розроблено регресійну модель оцінки структури вартості власного та 
запозиченого капіталу; «Економетрична модель формування інтелектуального 
капіталу: кадрове забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в 
системі вищої освіти» (номер державної реєстрації 0118U003391, 2018-2019 рр.), 
концептуально-методичні підходи до прогнозування чисельності персоналу 
(довідка № 3112/117-06 від 19.12.2018 р.). 

Авторка брала участь у держбюджетній темі Одеської національної 
академії зв’язку ім. О.С. Попова: «Розробка методики визначення собівартості 
послуг взаємоз’єднання мереж різних операторів на замовлення Національної 
комісії з питань регулювання зв’язку України (номер державної реєстрації 
0106U011341, 2006 р.), де нею розроблено науково-методичні підходи до 
формування та визначення собівартості послуг взаємоз’єднання мереж різних 
операторів телекомунікацій України; в госпрозрахункових темах Одеської 
національної академії зв’язку ім. О.С. Попова: «Аналіз перспектив розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій в Україні» (номер державної реєстрації 
0104U009251, 2004 р.); «Розрахунок вагових коефіцієнтів на основі методу 
експертних оцінок для визначення ставок щомісячних зборів за використання 
радіо-частотного ресурсу користувачами різних радіослужб в Україні» (номер 
державної реєстрації 0104U004463, 2004 р.); «Проведення розрахунків 
собівартості послуг взаємопідключення між операторами згідно з «Методикою 
визначення собівартості послуг взаємоз’єднання мереж операторів 
телекомунікацій» та консультування Замовника щодо застосування положень 
«Методики визначення собівартості послуг взаємоз’єднання мереж операторів 
телекомунікацій» (номер державної реєстрації 0108U006871, 2008 р.); «Надання 
інформаційно-консультаційних послуг з проведення дослідного впровадження 
методики визначення собівартості послуг доступу до телекомунікаційних мереж, 
що надаються в точці взаємоз’єднання та визначення розмірів розрахункових 
такс за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій» 
(номери державної реєстрації 0107U012008, 0107U011018, 2007 р.). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробленні 
теоретико-методологічного базису, методичних підходів та рекомендацій щодо 
побудови системи державного регулювання тарифоутворення як основи 
формування нового організаційно-економічного механізму ефективного розвитку 
сфери телекомунікацій України. Це обумовило вирішення таких завдань: 

 систематизувати внесок економічної науки у розвиток науково-
методологічних підходів та категорійний апарат державного регулювання; 

 визначити етапи та умови становлення ринкових відносин в сфері 
телекомунікацій, обґрунтувати вплив державного регулювання на їх формування, 
визначити роль та основні проблеми впровадження державного регулювання в 
сфері телекомунікацій; 

 класифікувати організаційно-правові форми реалізації державного 
регулювання в сфері телекомунікацій та встановити головні тенденції їх змін; 
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 обґрунтувати теоретико-методологічний базис державного 
регулювання в сфері телекомунікацій: вимоги до державного регулювання, 
механізми та їх цілі, етапи і методи запровадження, ключові фактори впливу; 

 розробити методологічні підходи до державного регулювання 
тарифоутворення в сфері телекомунікацій, побудови системи державного 
регулювання та системи тарифоутворення в Україні;  

 обґрунтувати методичний базис системи тарифоутворення в сфері 
телекомунікацій за бізнес-процесним підходом; 

 розробити класифікацію послуг в сфері телекомунікацій, обґрунтувати 
загальні принципи її побудови відповідно до ринків телекомунікаційних послуг 
для визначення їх обсягів при розрахунку собівартості; 

 розробити методологічні підходи до комплексного аналізу ринків 
телекомунікаційних послуг, ступеня ринкової влади; 

 розробити інформаційно-аналітичний інструментарій розрахунку 
обсягів поточних витрат та інвестицій в частині визначення планових витрат на 
персонал, придбання та закупівлю обладнання; 

 класифікувати експлуатаційні витрати операторів телекомунікацій та 
розробити рекомендації щодо її застосування в системі тарифоутворення; 

 розробити управлінський інструментарій для перевірочній оцінки 
структури інвестиційного капіталу операторів телекомунікацій; 

 розробити рекомендації щодо прогнозування чисельності персоналу для 
розрахунку тарифів на послуги в сфері телекомунікацій; 

 обґрунтувати методологічні підходи до розрахунку тарифів на послуги 
доступу операторів до телекомунікаційних мереж на рівні кабельної 
інфраструктури, визначити нормативи витрат на обслуговування 
телекомунікаційних мереж; 

 розробити методичне забезпечення визначення плати за доступ до 
об’єктів інфраструктури, зокрема рекомендації щодо розрахунку плати за доступ 
та розміщення телекомунікаційних мереж і радіопередавального обладнання при 
використанні інфраструктури об’єктів будівництва; 

 розробити модель прогнозування обсягів послуг з державного 
регулювання в сфері телекомунікацій, класифікувати послуги, витрати та види 
інвестиційних витрат з реалізації державного регулювання в сфері 
телекомунікацій, розробити відповідні класифікатори для формування пулу 
вихідних даних з розрахунку собівартості та тарифів на послуги з державного 
регулювання в сфері телекомунікацій. 

Об’єктом дослідження є процес державного регулювання 
тарифоутворення в сфері телекомунікацій. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні і методичні засади 
формування державного регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження 
становлять положення еволюційної економіки, сучасних економічних концепцій 
управління, теорії державного регулювання, класифікацій, моделювання та теорії 
ринків. Для вирішення завдань застосовано такі методи: абстрактно-логічний, 
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морфологічний – для дослідження еволюції понятійно-категорійного апарату 
державного регулювання в сфері телекомунікацій; наукової абстракції, 
моделювання,  узагальнення й порівняння – для дослідження та формування етапів 
створення системи державного регулювання тарифоутворення; класифікаційно-
аналітичний – для характеристики і класифікації видів послуг в сфері 
телекомунікацій, експлуатаційних та інвестиційних витрат як базового процесу 
формування тарифів на послуги в сфері телекомунікацій; міжнародна 
стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності ISIC, 
класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) – для класифікації видів 
експлуатаційних витрат операторів телекомунікацій; вітчизняні та міжнародні 
класифікації продукції та послуг в сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій – для класифікації видів послуг в сфері телекомунікацій; економіко-
статистичні та кореляційного аналізу – для дослідження тенденцій та стратегії 
впровадження державного регулювання, визначення методів регулювання 
тарифоутворення; узагальнення, систематизації − для розроблення системи 
тарифоутворення; математичні методи і моделі – для розробки методу 
визначення комплексного показника концентрації ринку та комплексної ринкової 
частки оператора телекомунікацій, регресійної моделі оцінки структури вартості 
капіталу операторів телекомунікацій; методи оцінки вартості капіталу (моделі 
Гордона та САРМ, комулятивний метод) – для розробки методики оцінки 
регуляторним органом структури та вартості власного та запозиченого капіталу 
операторів телекомунікацій; метод розрахунку середньозваженої вартості 
капіталу (WACC) – для визначення національним регулятором розмірів 
інвестиційної складової тарифів на послуги в сфері телекомунікацій; розрахунку 
інтегральних значень та інструментів Microsoft Excel – для формування 
вхідних/вихідних параметрів для розрахунку обсягів надаваних послуг, розмірів 
витрат, інвестиційної складової тарифів, що розраховуються операторами 
телекомунікацій та підлягають державному регулюванню з боку національного 
регулятора; моделювання, емпіричного дослідження – при розробці структури та 
методології функціонування елементів державного регулювання. 

Інформаційну базу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних 
вчених, фахівців-практиків з проблематики дослідження, чинне законодавство, 
нормативно-правове забезпечення діяльності в сфері телекомунікацій та 
інформатизації, дані Міжнародного союзу Електрозв’язку, Директиви та 
рекомендації Ради Європейського Союзу, Національної комісії з державного 
регулювання в сфері зв’язку та інформатизації України, дані міжнародної 
статистичної звітності урядових та неурядових установ, звітність національних 
операторів в сфері телекомунікацій, результати власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні та 
науковому обґрунтуванні теоретико-методологічного базису та методичних 
підходів і рекомендацій щодо створення та впровадження системи державного 
регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій України. Найбільш 
вагомі наукові результати, що визначають новизну дослідження: 

вперше: 



 5 

– запропоновано та обґрунтовано теоретико-методологічний базис 
державного регулювання в сфері телекомунікацій, що містить вимоги до 
державного регулювання, механізми та їх цілі, етапи і методи запровадження, 
ключові фактори впливу, концептуальна модель якого пов’язує три складові: 
економічну (визначення розмірів витрат на послуги із забезпеченням роздільного 
обліку витрат у відповідності до бізнес-процесів, що задіяні при наданні послуг у 
технологічно різних телекомунікаційних мережах), організаційну (класифікація 
експлуатаційних витрат та послуг, видів інвестиційних витрат операторів 
телекомунікацій, прогнозування обсягів послуг з реалізації державного 
регулювання) та регуляторну (методологічне забезпечення визначення операторів 
із значною ринковою владою, регуляторної звітності операторів телекомунікацій 
для розрахунку тарифів національним регулятором, методика оцінки структури 
інвестицій, що включаються в розрахунок тарифу, порядок встановлення 
національним регулятором тарифів на  телекомунікаційні послуги); 

– обґрунтовано методологічні підходи до державного регулювання 
тарифоутворення в сфері телекомунікацій на підставі створення системи 
тарифоутворення, визначення її структурних елементів, деталізації функцій і 
методів тарифоутворення для національного регулятора та операторів 
телекомунікацій, класифікацій послуг і витрат, врахування інвестиційної 
складової при формуванні тарифів; 

– розроблено класифікацію експлуатаційних витрат операторів 
телекомунікацій, ієрархія та структура якої побудовані вертикально-
горизонтальним розподілом експлуатаційних витрат по видах та ринках 
телекомунікаційних послуг, що дозволило здійснити врахування витрат по 
специфічних бізнес-процесах сфери телекомунікацій, ввести уніфікацію назв 
статей витрат, доповнити їх перелік визначеннями стосовно 
загальногосподарської діяльності, орендних та договірних відносин, зміст яких 
врегульовано вітчизняною нормативно-правовою базою; 

– розроблено інформаційно-аналітичний інструментарій розрахунку 
обсягів поточних витрат та інвестицій в частині визначення планових витрат 
на персонал, придбання та закупівлю обладнання, який дозволяє одночасно 
оброблювати всі вхідні параметри по ринках, класах та видах послуг, обсягів 
витрат в розрізі визначених груп, класів та видів експлуатаційних витрат 
операторів телекомунікацій надаючи розрахунок розмірів тарифів; 

– розроблено управлінський інструментарій для перевірочного 
оцінювання структури інвестиційного капіталу операторів телекомунікацій, 
який визначає оптимальне співвідношення між запозиченим та власним 
капіталами, встановлює прийнятні межі зміни структури капіталу, оцінює норму 
прибутку оператора телекомунікацій при реалізації інвестиційних проектів; 

– запропоновано та обґрунтовано тарифоутворення на визначення 
плати за доступ до об’єктів інфраструктури, що спирається на визначенні 
поточної собівартості та інвестицій в розвиток телекомунікаційних мереж; 

удосконалено: 
– методичний базис системи тарифоутворення в сфері телекомунікацій, 

який на відміну від існуючих, утворює єдину, взаємоузгоджену структуру 
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аналітико-розрахункових блоків, які формують рекомендації щодо визначення 
тарифів та моделювання телекомунікаційних мереж в процесі тарифоутворення 
на телекомунікаційні послуги за бізнес-процесним підходом як на рівні 
регулятора, так і на рівні операторів; 

– класифікацію послуг в сфері телекомунікацій, відмінністю якої є 
створення за міжнародними вимогами уніфікованого класифікатора, що визначає 
всі підкатегорії, закріплює розділення послуг по основних типах мереж за 
технологічними (типи мереж, види послуг) та змістовними (базові, додаткові, 
сервісні) ознаками, формує умови для вірного виокремлення обсягів трафіку, що 
виступає об'ємом продажів, необхідним для розрахунку поточної собівартості; 

– теорію ринків при дослідженні ступеню розвитку конкуренції шляхом 
розробки методу визначення комплексного показника концентрації ринку та 
комплексної ринкової частки оператора телекомунікацій, його застосування при 
розрахунках регуляторним органом для декількох ринків послуг; 

– прогнозування чисельності персоналу, модель якого, на відміну від 
інших, побудована з позицій еволюційної економіки та дозволяє аналізувати та 
прогнозувати динаміку кількісного та якісного складу персоналу з похибкою 
менше ніж 4%, враховує зміни у технологіях, вікову, професійну та освітню 
структуру персоналу; 

– методологія формування тарифів шляхом розробки методологічних 
підходів побудови моделі розрахунку тарифів на послуги доступу до кабельної 
каналізації електрозв’язку, відмінністю якої є: імплементація європейських 
підходів до формування тарифів, врахування національних особливостей ведення 
обліку витрат і застосування стандартів, розробка нових нормативів трудовитрат 
на регламентні роботи, використання існуючої державної будівельної 
нормативно-правової бази, дотримання принципів рівноправності і зацікавленості 
всіх учасників телекомунікаційного ринку України в наданні 
недискримінаційного доступу до кабельної каналізації електрозв’язку; 

дістали подальшого розвитку: 
– класифікація організаційно-правових форм державного регулювання в 

сфері телекомунікацій, відмінністю якої є застосування ознак: категорія 
виконавців регуляторних повноважень, принципи забезпечення ефективності 
регулювання, організаційна структура управління, вимоги до реалізації 
регуляторних повноважень; 

 наукові підходи до дослідження становлення ринкових відносин в сфері 
телекомунікацій, відмінністю яких є: а) дослідження причинно-наслідкового 
зв’язку між технологічною трансформацією та втручанням держави в систему 
формування ринкових відносин; б) періодизація становлення ринкових відносин 
в сфері телекомунікацій, виявлення основних проблем впровадження та впливу 
державного регулювання на їх формування; в) уявлення моделі державного 
регулювання сфери телекомунікацій через сукупність врегульованих ринків 
телекомунікаційних послуг, яке уособлює головні тенденції щодо конвергенції 
технологій; 

 методичні підходи до прогнозування обсягів послуг зі здійснення 
державного регулювання, які відрізняються застосуванням бізнес-процесного 
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підходу до визначення розмірів експлуатаційних витрат на основі їх класифікації 
та розрахунку поточної собівартості з урахуванням участі працівників 
національного регулятора у здійсненні державного регулювання; 

 категорійний апарат державного регулювання, який доповнено 
поняттями сфери телекомунікацій, ринку послуг та конкуренції в сфері 
телекомунікацій, що висвітлюється з позицій еволюційної економіки та 
спираються на взаємоз'єднання як основу організаційно-економічного механізму 
формування державного регулювання в цій сфері. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 
науково-обґрунтованих методично-завершених рекомендацій щодо 
запровадження державного регулювання тарифоутворення в сфері 
телекомунікацій. Їх використано у роботі Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання в сфері зв’язку та інформатизації України (довідка № 02–
1164/02 від 22.02.2019 р.); Дирекції з розвитку телекомунікаційних мереж КП 
«КИЇІВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ» Київської міської державної 
адміністрації (акт № 062/15/19–422 від 25.02.2019 р.).  Науково-методичний 
інструментарій дисертації впроваджено: ПрАТ «ВФ Україна» (довідка № 612-19-
02112 від 22.02.2019 р.), ПАТ «Укртелеком» (довідка № 21-08/1221 від 
12.12.2018 р.), ЗАТ «Українські радіосистеми» (ТМ «Білайн») (довідки 1122-03 
від 12.12.2007 р., № 1125 від 12.06.2009 р.), ТОВ «Голден Телеком» (довідки  
№ 365-07 від 30.06.2007 р.,  № 121-09 від 26.06.2009 р., №18-08 від 01.09.2010 р.), 
ТОВ «Науково-дослідний центр «Телекомунікації без меж» (Довідка № 12-
08/2018 від 26.12.2018 р.). Результати дисертації використані у навчальному 
процесі Одеського національного політехнічного університету у навчально-
методичних матеріалах з дисциплін «Інфокомунікації в освіті, науці та бізнесі», 
«Менеджмент електронних комунікацій» (акт № 1238/81-08 від 30.05.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 
науковою працею, в якій викладено авторський підхід до державного 
регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій. Всі наукові результати, 
що викладені в дисертації, одержано автором особисто. З наукових публікацій, 
виданих у співавторстві, у роботі використані лише ті положення, які є 
результатом особистої роботи дисертанта. Конкретний внесок здобувача в цих 
роботах зазначений в авторефераті у переліку публікацій за темою дисертації. В 
даній роботі матеріали кандидатської дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 
доповідались та обговорювались на 17 міжнародних та всеукраїнських науково-
практичних конференціях, форумах, семінарах, зокрема міжнародних: 
Міжнародній науково-практичній конференції «Спецпроект: аналіз наукових 
досліджень» (м. Дніпропетровськ, 2008 р.), 5-й Міжнародній науково-технічній 
конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології». COMINFO'2009» 
(смт. Левадія, АР Крим, 2009 р.), IV Міжнародному науково-технічному 
симпозіумі «Новітні технології в телекомунікаціях» (м. Вишків, 2010 р.), V 
Міжнародному науково-технічному симпозіумі «Новітні технології в 
телекомунікаціях». COMINFO'2010» (смт. Левадія, АР Крим, 2010 р.), 
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми економіки» (м. 
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Київ, 2010 р.); всеукраїнських: Всеукраїнському науково-практичному семінарі 
«Науково-технічні пріоритети економічного розвитку в галузі зв'язку: нові 
стратегії та технології» (м. Одеса, 2004 р.), Науково-практичній конференції 
«Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій та користування 
радіочастотним ресурсом України» (м. Київ, 2007 р.), II Науково-практичній 
конференції «Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій та 
користання РЧР» (м. Київ, 2008 р.), Семінарі Міжнародного союзу електрозв’язку 
«Тарифная политика и межсетевое взаимодействие операторов 
телекоммуникаций» (м. Одеса, 2008 р.), 61-й, 63-й Науково-технічній конференції 
професорсько-викладацького складу, науковців і молодих вчених ОНАЗ ім. О.С. 
Попова «Освіта і наука» (м. Одеса, 2007 р., 2008 р.), «Сучасні інформаційно-
комунікаційні технології». COMINFO'2009» (м. Київ, 2009 р.), науково-
практичному семінарі «Экономические вопросы развития сферы 
телекоммуникаций» (м. Київ, 2010 р.), Регіональному форумі Міжнародного 
союзу електрозв’язку для країн СНГ и Європи «Актуальные вопросы 
регулирования в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным 
ресурсом» (м. Київ, 2012 р.), Регіональному семінарі Міжнародного союзу 
електрозв’язку «Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост – NGN, 
4G и 5G» (м. Київ, 2016 р.), ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті 
інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» (м. Одеса, 
2016 р.), VIII Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 
інформатизації» (м. Київ, 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 54 наукові праці, зокрема 6 
монографій, з яких – 1 одноосібна, 21 стаття у наукових фахових виданнях 
України та 1 стаття у міжнародних виданнях, 7 – в інших виданнях, з яких 22 
включено у міжнародні наукометричні бази, 17 доповідей і тез доповідей 
наукових конференцій та семінарів. Отримано 2 авторських свідоцтва. Загальний 
обсяг публікацій складає 192,12 д.а., з яких 61,9 д.а. належать особисто автору. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, 
п’ятьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 493 найменувань на 
53 сторінках, 5 додатків на 77 сторінках. Повний обсяг дисертації 588 сторінок, з 
них 408 сторінок основного тексту. Робота містить 95 таблиць, з яких 24 
займають повні сторінки, 48 рисунків, з яких 4 займають повні сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету і 

завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, викладено наукову новизну та 
практичне значення, дані про апробацію та публікації. 

У першому розділі – «Теоретичні засади державного регулювання  в 
сфері телекомунікацій» – досліджено еволюцію теоретичного базису 
державного регулювання: сутність, поняття, категорійний апарат; висвітлено роль 
та трансформацію державного регулювання у впровадженні ринкових відносин в 
сфері телекомунікацій. 
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Аналіз еволюції теоретичного базису державного регулювання в сфері 
телекомунікацій дозволив визначити внесок наукових теорій у державне 
регулювання та категорійний апарат (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 –Теоретичний базис та категорійний апарат державного регулювання 
 
Зміну ролі держави в процесі еволюції економічних відносин обумовлює: 

впровадження конкуренції, підвищення гнучкості структури управління 
шляхом лібералізації та цілеспрямованого державного впливу, визначення 
стратегічних пріоритетів для управління розвитком різних сфер економіки. 

Проблемою впровадження державного регулювання є визначення його 
місця, оскільки це залежить від економічної політики держави та структури 
економічних відносин та потребує обрання певної моделі побудови ринкових 
відносин. Ринкові відносини в сфері телекомунікацій – це система економічних 
взаємозв’язків між операторами телекомунікацій (монополістами та 
конкурентами), що охоплюють процеси виробництва, розподілу, обміну і 
споживання телекомунікаційних послуг. В процесі лібералізації під впливом 

НАУКОВІ  
ТЕОРІЇ 

ВНЕСОК 
 В ТЕОРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

КАТЕГОРІЙНИЙ 
АПАРАТ 

• Теорія вільної 
конкуренції. 

• Теорія 
монополістичної 
конкуренції. 

• Теорія граничної 
вартості. 

• Теорія вартості. 
• Теорія економіч- 
    ного розвитку. 

• Обґрунтування необхідності втручання держави в економіку на макрорівні. 
• Визначення ефективного попиту, що складається з сукупного споживання та 

інвестицій - основний фактор, що має регулюватися державою через кредитно-
грошову та бюджетну політику. 

• Регулювання через стимулювання притоку приватних інвестицій в розвиток 
економік. 

• Розробка теорії економічної динаміки та зростання, циклічності зростання та 
розподілу доходів. 

• Визначення цінності обмеженістю, рідкістю і користю, яку може принести останній 
примірник товарного запасу. 

• Конкуренція: 
досконала та 
недосконала. 

• Чиста конкуренція. 
• Монополія. 
• Ринок/Галузь. 
• Модель ринку. 
• Державне 

регулювання. 

Неокласична теорія: 
• Монетаризм. 
• Економіка 

пропозиції. 
• Соціальне ринкове 

господарство. 

• Здійснення регулювання через фактор грошей (монетарну систему) - регулювання 
лише шляхом підтримки постійного зростання обігової грошової  маси. 

• Здійснення регулювання через фактори виробництва - стимулювання зростання 
обсягів інвестицій, зменшення податків та надання пільг приватним корпораціям. 

• Втручання держави в економіку шляхом стимулювання до розвитку конкуренції 
через антимонопольну політику. 

• Грошова система. 
• Інвестиції. 
• Антимонопольна 

політика. 

• Інституціональні та 
неоінституціональні 
теорії. 

• Теорія еволюційної 
економіки. 

• Теорія рівноважних 
сил. 

 Визначення суспільства достатку, нового індустріального суспільства зрілих 
корпорацій з розвиненою техноструктурою. 

 Дослідження взаємодії монополії, олігополії і конкуренції, управління динамікою 
доходів, цін в системі безперервних динамічних змін. 

• Конкуренція організаційних форм, зростання та відмирання визначається здатністю 
забезпечувати економію на трансакційних витратах. 

• Корпорація. 
• Трансакційні  

витрати. 
• Конкуренція 

організаційних 
форм. 

 

• Теорія організації 
галузі. 

• Теорія 
квазіконкурентних 
ринків. 

• Технологічні характеристики виробництва (технологія, масштаб випуску, наявність 
або відсутність продуктової диференціації, місце розташування продавців) у 
співвідношенні з розміром ринку визначають його структуру: концентровану або 
конкурентну. 

• Високий рівень концентрації - не обов'язково означає більшу ступінь монопольної 
влади даних фірм. 

• Адміністративне регулювання ринків для зниження або усунення ринкових  бар'єрів. 

• Ринкові бар’єри. 
• Цінова еластичність 
• Концентрація. 
• Абсолютно 

конкурентний 
ринок. 

• Економічна теорія 
регулювання. 

• Теорія суспільних 
інтересів. 

• Теорія  
   регулювання  
   попиту. 

• Групи інтересів формують попит на державну підтримку, для задоволення власного 
добробуту. 

• Регуляторний орган забезпечує максимізацію суспільного добробуту через 
ціноутворення та політику входження на ринок. 

• Регулювання стає засобом перерозподілу суспільного добробуту. 
• Застосування примусу для контролю за виконанням контрактів або зобов’язань між 

виробником і споживачем. 
• Зменшення трансакційних витрат і збереження ресурсів при регулюванні природних 

монополій. 

 
 
• Регулювання  
   попиту та   
   пропозиції. 
• Регуляторні 

повноваження. 
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державного регулювання в сфері телекомунікацій задіяні такі принципи 
ринкових відносин: свобода вибору видів і форм діяльності операторів 
телекомунікацій; саморегулювання діяльності; врегульоване тарифоутворення; 
свобода договірних відносин; самофінансування операторів; децентралізація 
управління та самостійність; державне регулювання; конкуренція та механізми 
захисту від зловживання монопольним становищем.  

На підставі дослідження причинно-наслідкових зв'язків та основних 
принципів ринкових відносин розроблено модель функціонування традиційної 
сфери телекомунікацій. У цій моделі головний суб’єкт сфери телекомунікацій – 
постачальник телекомунікаційних послуг – оператор телекомунікацій – 
компанія, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення 
функціонування засобів, споруд та телекомунікаційних мереж з метою надання 
телекомунікаційних послуг: фіксованого зв'язку і / або рухомого (мобільного) 
зв'язку та / або послуг Інтернет. Зазвичай це – національний оператор або 
оператор зі значною ринковою владою. Недоліки моделі: на ринках послуг 
функціонування операторів-конкурентів залежить від національного оператора, 
система взаємовідносин між ними державою майже не регулюється з боку 
держави, ліцензування носить формальний характер, тарифоутворення – вільне. 

Сфера телекомунікацій визначена як комплекс взаємодіючих підсистем-
організацій, в якості яких виступають: керівні органи – державні незалежні 
регуляторні органи та міністерства; керуючі контролюючі органи – державні 
органи влади, які реалізують антимонопольну та фіскальну політику; 
постачальники послуг і сервісів – оператори, провайдери, які реалізують цілі 
розвитку сфери телекомунікацій як інфраструктури інформаційного 
суспільства; постачальники технічних рішень – виробники обладнання та 
технологій, R & D організації, системні інтегратори, розробники програмного 
забезпечення, технологій для створення та надання послуг і сервісів; споживачі 
послуг і сервісів – представники інформаційного суспільства. Отже, сфера 
телекомунікацій розглядається як складна система-організація, що охоплює 
підсистеми-організації, яка знаходиться у постійних динамічних змінах під 
значним впливом зовнішнього середовища. Для її розвитку необхідна наявність 
адекватного технологічного, економічного, організаційно-виробничого та 
структурного розвитку сфери телекомунікацій  глобальна інформаційна 
інфраструктура. Головна технологія розвитку останньої – Next Generation 
Networks (NGN) або мережі наступного покоління, які якісно змінили бізнес-
модель традиційної сфери телекомунікацій, перетворивши її на сукупність 
врегульованих ринків телекомунікаційних послуг (рис.2).  

В цих умовах державне регулювання має забезпечувати виконання 
специфічних умов щодо збалансованого регуляторного впливу на залучення 
інвестицій, економічні показники та правове регулювання. 

Запропоновано визначити сферу телекомунікацій як взаємозалежну 
сукупність ринків послуг, де функціонують оператори телекомунікацій, 
діяльність яких регулюється державою з метою забезпечення економічного 
розвитку та ефективності від впровадження новітніх технологій в 
інфраструктуру економічних відносин суспільства.  
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Рисунок 2 – Модель сфери телекомунікацій в умовах NGN 
 

Аналіз світової та європейської практики дозволив визначити 
взаємозв’язок між технологічними, організаційним та регуляторними  
аспектами формування державного регулювання в сфері телекомунікацій, які 
охоплюють процеси визначення структури управління регуляторним органом, 
його функцій та повноважень, порядку взаємодії з операторами та іншими 
учасниками сфери телекомунікацій (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Взаємозв’язок технічних, організаційних та регуляторних змін 
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Ринок послуг в сфері телекомунікацій – сукупність технологічних 
процесів з організації наскрізного з’єднання в межах відповідного типу мережі, 
яка організаційно забезпечує споживача можливістю отримання інформації у 
будь-якій точці присутності, у будь-який час за економічно обґрунтованими 
тарифами; конкуренція в сфері телекомунікацій – забезпечене державою 
взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій з метою надання послуг в 
сфері телекомунікацій на всіх відповідних ринках телекомунікаційних послуг. 

Таким чином, робочою гіпотезою є припущення, що впровадження 
системного державного регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій 
на основі комплексного взаємопов’язання техніко-технологічних та економіко-
організаційних залежностей дозволить утворити новий організаційно-
економічний механізм підвищення її економічного та технологічного розвитку. 

У другому розділі – «Методологічні засади державного регулювання в 
сфері телекомунікацій» – на системній основі висвітлено організаційно-
правові форми реалізації державного регулювання в сфері телекомунікацій, 
методологічні підходи до регулювання тарифоутворення, теоретико-
методологічний базис державного регулювання в сфері телекомунікацій. 

Аналіз організаційно-правових форм реалізації державного регулювання 
країн світу довів головними тенденціями їх змін структурне відокремлення: 
а) регуляторних функцій від будь-якої операторської діяльності; б) діяльності 
регуляторного органу та діяльності, пов’язаної з володінням та контролем за 
операторами телекомунікацій при залишенні контролю урядом країн за собою.  

Організаційно-правові форми реалізації державного регулювання в сфері 
телекомунікацій класифіковано за ознаками: категорія виконавців регуляторних 
повноважень (органи місцевої влади, парламент, судова система, установи 
центрального уряду, регуляторні комісії); принципи забезпечення ефективності 
регулювання (мінімізації регуляторного втручання, гармонізації регіональних і 
міжнародних регуляторних стандартів,  стимулювання до ефективної роботи 
операторів); організаційна структура управління (багатосекторні та односекторні, 
ієрархічні та колегіальні); вимоги до реалізації регуляторних повноважень 
(відкритість національного оператора, проведення додаткового аналізу діяльності 
національного оператора, фінансова звітність національного оператора, 
накладення штрафів, встановлення та скасування тарифів національного 
оператора, доступність мереж національного оператора). 

Теоретико-методологічний базис державного регулювання в сфері 
телекомунікацій має містити: вимоги до державного регулювання, механізми, 
етапи та методи його впровадження, ключові фактори впливу.  

Визначено недоліки чинної на час початку дослідження в Україні системи 
державного регулювання в сфері телекомунікацій: а) несистемне регулювання 
тарифів та визначення ринків та видів послуг; б) відсутність методів збору та 
обробки даних від операторів телекомунікацій для розрахунку тарифів, методик 
роздільного обліку витрат по послугах; в) прогалини методичного забезпечення 
розрахунків тарифів на телекомунікаційні послуги, що надаються операторами 
з різною технологією; г) монопольність бази розрахунку для встановлення 
розрахункових такс (тарифів), розробленої домінуючим національним 
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оператором «Укртелеком»; д) конфлікти між операторами через непрозорість 
регулювань та брак третьої сторони; е) непередбачуваність змін тарифів з боку 
національного регулятора. Ці недоліки обумовили потребу в теоретико-
методологічному базисі державного регулювання на системній основі.  

Сформульовано такі вимоги до системи державного регулювання в сфері 
телекомунікацій: а) правове й організаційно-економічне спонукання операторів 
телекомунікацій до впровадження нових видів телекомунікаційних послуг без 
втрати споживачів, зі збереженням конкуренції; б) наявність у методології 
тарифоутворення для операторів телекомунікацій можливості реалізації 
потреби у великих капіталовкладеннях для швидкого впровадження нових 
технологій; в) економічне зростання операторів телекомунікацій та збільшення 
фінансових надходжень до бюджету; г) відповідність глобалізаційним 
процесам, наявність в країнах розвинених телекомунікаційних технологій і 
мереж для доступу до глобальних телекомунікаційних мереж. 

Дотримання наведених вимог на тлі безперервних змін техніко-
технологічної інфраструктури сфери телекомунікацій в процесі впровадження 
NGN обумовлює необхідність постійної оцінки результатів державного 
регулювання: аналізу результатів, прогнозування показників розвитку, 
перевірки дотримання операторами телекомунікацій вимог регуляторних 
органів тощо. Це вимагає формування відповідних механізмів державного 
регулювання в сфері телекомунікацій як в динамічній системі (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Механізми державного регулювання в сфері телекомунікацій 
 

Механізми реалізації державного регулювання в сфері телекомунікацій – 
це діяльність в області ліцензування та розвиток конкуренції, забезпечення 
взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій, визначення методології 
тарифоутворення на телекомунікаційні послуги, організація взаємодії 
операторів з регуляторними та міжнародними організаціями сфери 
телекомунікацій в межах глобальної інформаційної інфраструктури. 
Ліцензування діяльності забезпечує залучення додаткових інвестицій в 
розвиток сфери з боку нових ліцензіатів, а розвиток конкуренції – це 
реагування на зловживання монопольним становищем та підвищення 
економічної ефективності сфери за рахунок збільшення капіталізації галузі.  

Державне регулювання формує концепцію конкурентної політики 
шляхом окреслення ринків послуг та їх географічних меж, виокремленням 
домінантів, оцінкою ступеню їх ринкової влади, зняттям вхідних бар’єрів через 
примусове взаємоз’єднання.  Концептуальна модель державного регулювання в 

Ліцензування та розвиток конкуренції на ринках телекомунікаційних послуг 

Механізми державного 
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телекомунікацій 

Тарифоутворення на ринках телекомунікаційних послуг 
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телекомунікаційних мереж 
операторів телекомунікацій 

Визначення ринків 
телекомунікаційних 

послуг 
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сфері телекомунікацій визначає його складові (рис. 5), а організаційний базис 
та економіко-технологічні принципи процесу регулювання у своїй сукупності 
комплексно висвітлюють теоретико-методологічний базис державного 
регулювання в сфері телекомунікацій.  

 

 
Рисунок 5 – Державне регулювання в сфері телекомунікацій: концептуальна 

модель та складові  
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Визначено ключові фактори впливу державного регулювання в сфері 
телекомунікацій та їх зв'язок з системою механізмів (рис. 6). 

 
Система 

економічних 
відносин: 

ринок вільної 
конкуренції, 

демонополізован
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діяльність операторів, 

доступ до 
телекомунікаційної мережі 
загального користування, 

тарифи на послуги 
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регулювання: 

тарифоутворення, 
ліцензування, регуляторні 

акти, визначення 
індикаторів економічного 
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технологічного розвитку 
сфери телекомунікацій 

 

Оцінка результатів 
регулювання: 

аналіз результатів 
регулювання, 

прогнозування  
технологічних та 

економічних 
параметрів, аудит 

діяльності операторів 
ФАКТОРИ ВПЛИВУ 

 НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
       

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
       

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІ 
Правове 

забезпечення: 
 демонополізація 

національних 
операторів; 

 лібералізація та 
конкуренція; 

 визначення 
значної  

   ринкової влади; 
 реєстрація та 

ліцензування 
операторів. 

 Організаційне 
забезпечення: 

 визначення нових 
технологій і ринків 
послуг; 

 забезпечення доступу 
операторів до мереж 
конкурентів; 

 взаємоз’єднання мереж; 
 впровадження 

регулювання тарифів; 
 ліцензування відповідно 

за ринками послуг. 

 Методичне  
забезпечення: 

 
 розробка методик 

планування та контролю 
за технічним розвитком 
мереж та ринків послуг; 

 методики ведення 
роздільного фінансового 
обліку по послугах; 

 методики 
тарифоутворення. 

 Аудиторське 
забезпечення: 

 технічні 
регламенти з 
надання послуг; 

 формування 
статистичної 
звітності; 

 формування 
фінансової 
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 аудит фінансової 
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Рисунок 6 – Взаємозв’язок факторів впливу та механізмів забезпечення  

державного регулювання в сфері телекомунікацій 
 
Побудова державного регулювання в сфері телекомунікацій реалізується 

за етапами-процесами (табл. 1).  
Основний фактор ефективної діяльності операторів щодо забезпечення 

взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж – тарифоутворення як системне 
визначення методології регулювання і формування тарифів на їх послуги. А 
виявлені причинно-наслідкові залежності в етапах реалізації процесу створення 
та функціонування системи дозволяють визначити ключові задачі, розв’язання 
яких будує основу для отримання кількісно-якісних параметрів забезпечення 
процесу державного регулювання саме тарифоутворення. 

Методологічні підходи до державного регулювання тарифоутворення в 
сфері телекомунікацій визначено як сукупність взаємопов’язаних принципів 
державного регулювання, методів тарифоутворення та аналітико-практичного 
інструментарію, що разом формують єдиний комплекс організаційних, 
правових та економічних основ ефективного функціонування національного 
регулятора та операторів телекомунікацій. Система тарифоутворення як 
складова державного регулювання в сфері телекомунікацій має забезпечувати 
економічні відносини розмаїттям телекомунікаційних послуг для обміну 
інформацією, впорядковувати взаємоз’єднання мереж операторів, запобігати 
непередбачуваним банкрутствам, захищати споживачів від штучного 
завищення тарифів, розвивати конкуренцію.  
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Таблиця 1 – Побудова державного регулювання в сфері телекомунікацій 

Етапи – процеси 
побудови  

Призначення – 
формування 

наборів даних 

Результати та теоретико-методологічне 
забезпечення 

1. Планування 
технологічного 
розвитку мереж 

по технічних 
параметрах для 

планування 
розвитку мереж  

та послуг на 
державному рівні 

Моделювання організації наскрізного з’єднання 
мереж операторів, визначення  одиниць виміру 
обсягів надання послуг, індикаторів стану розвитку 
мереж. Розробка стратегічних планів 
технологічного розвитку, визначення періоду їх 
реалізації та індикаторів досягнення результатів. 

2. Створення 
конкурентних 

умов для 
операторської  

діяльності 

для визначення 
кількості ліцензій 

Розробка переліку ліцензійних умов відповідно до 
класів та видів телекомунікаційних послуг, вимог до 
технологічної діяльності операторів, правил 
забезпечення виконання державних стандартів та 
норм будівництві та експлуатації мереж як частки 
ТМЗК, розробка вимог до кількісної оцінки 
індикаторів розвитку мереж. 

3. Класифікація 
ринків та видів 

послуг 

для кількісної 
оцінки ринків 

послуг та 
концентрації 

ринкової влади 
операторів 

Класифікатор ринків послуг, формування переліків 
видів базових (оптових), роздрібних та сервісних  
послуг відповідно до типів мереж. Методичне 
обґрунтування  визначення оператора із значною 
ринковою владою та механізмів її обмеження через 
регулювання тарифів.  

4.Формування  
принципів 

тарифоутворення 

вартісних 
показників, які є 

вихідними 
параметрами для 

розрахунку 
тарифів 

Методика регулювання тарифів на послуги: для 
операторів зі значною ринковою владою, для нових 
видів послуг та послуг з експлуатації мереж, що 
підлягають державному регулюванню. Визначення 
послуг, що не регулюються державою. Визначення 
методології розрахунку тарифів. 

5.Організація 
взаємодії 

регуляторного 
органу та 

операторів 

організаційно-
функціональної 

структури 
взаємодії 

учасників сфери 
телекомунікацій 

Розробка переліку функцій регулятора та 
відповідальності операторів, рекомендацій з 
організації збору вихідних даних. Удосконалення 
форм статистичної звітності операторської 
діяльності, визначення процедур моніторингу та 
аудиту діяльності, створення інформаційно-
аналітичної платформи накопичення, обробки та 
використання даних для побудови прогнозних 
моделей  розрахунків тарифів, оцінки ефективності 
державного регулювання. 

6. Оцінка 
ефективності 

системи 
тарифоутворення 

для аналізу та 
прогнозування 

діяльності 
регуляторного 

органу та сфери 
телекомунікацій 

Розробка критеріїв і показників оцінки впливу 
тарифного регулювання на зміну обсягів валового 
внутрішнього продукту, доходи/прибуток 
операторів, масштаби техніко-технологічного 
розвитку мереж, зростання розмаїття 
телекомунікаційних послуг. 

 
До складових системи тарифоутворення віднесено: політику 

державного регулювання в частині тарифоутворення, яка має забезпечувати 
взаємоз’єднання мереж, запобігати антиконкурентній поведінці операторів зі 
значною ринковою владою; інструменти державного регулювання 
тарифоутворення, що регулюють тарифи на послуги взаємоз’єднання та його 
основні завдання, що стимулюють зменшення витрат і збільшення 
продуктивності за рахунок інвестицій та інновацій.  

Аналіз методів регулювання тарифів (історичних витрат, довгострокових 
додаткових витрат, роздрібних витрат, «відправник зберігає все», розподілу 
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доходів, верхнього рівня цін) довів, що добір методу має ґрунтуватися на 
порівнянні методології визначення витрат, яка має максимально відбивати 
організаційно-технічні процеси надання телекомунікаційних послуг.  

У третьому розділі – «Методичний базис системи тарифоутворення за 
бізнес-процесним підходом» – обґрунтовано: наукові підходи до моделювання 
телекомунікаційних мереж; теоретико-методичний базис класифікації 
телекомунікаційних послуг, визначення і планування обсягів трафіку; 
методичні підходи до визначення операторів зі значною ринковою владою.  

Методичний базис системи тарифоутворення містить два блоки: 
а) методичне забезпечення організаційно-технічних засад тарифоутворення; 
б) методичне забезпечення економічної основи тарифоутворення. Перший 
регламентує моделювання телекомунікаційних мереж, застосування бізнес-
процесного підходу до визначення розмірів витрат, класифікацію 
телекомунікаційних послуг, визначення і планування обсягів трафіку, 
визначення операторів зі значною ринковою владою. Другий – класифікацію 
експлуатаційних  витрат та умови впровадження їх роздільного обліку по видах 
послуг, класифікацію та планування розмірів інвестиційних витрат, в т.ч. на 
основі прогнозування чисельності персоналу та витрат на оплату праці, 
методичні підходи до визначення достовірності показників планових витрат в 
розвиток мережі на основі оцінки структури власного та запозиченого капіталу. 

В основу моделювання організації наскрізного з’єднання покладено 
розробку еталонних моделей взаємоз’єднання мереж операторів (рис. 7). 

 
* Умовні позначення: Для мережі фіксованого телефонного зв’язку: АЛ – абонентська лінія, ЗЛ – з’єднувальна лінія, КС – кінцева станція, 
МЗЛ – магістральна з’єднувальна лінія, ОПС – опорна станція, ОПТС – опорно-транзитна станція, СКС7 – спільноканальна сигналізація № 
7, SP (Signalling Point) – пункт сигналізації (кінцевий), STP (Signalling Transfer Point) – транзитний пункт сигналізації. Для мережі рухомого 
(мобільного зв’язку): BSC (Base Station Controller) – контролер базових станцій, BТS (Base Transceiver Station) – базова приймально-
передавальна станція, GMSC (Gateway Mobile services switching Center) – шлюзовий центр комутації мережі рухомого зв’язку, HLR (Home 
Location Register) – опорний регістр місцезнаходження, ІSTP (International Signalling Transfer Point) – міжнародний транзитний пункт 
сигналізації, MS (Mobile Station) – рухома станція, MSC (Mobile services switching Center) – центр комутації мережі рухомого зв’язку, VLR 
(Visitor Location Register) – візитний регістр місцезнаходження. 

Рисунок 7 –  Приклад еталонної моделі реалізації послуг доступу до 
телефонних мереж операторів зв’язку при наданні послуг рухомого зв’язку  
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Це дозволило: а) комплексно виокремити всі можливі способи організації 
доступу до телекомунікаційних мереж операторів фіксованого та рухомого 
(мобільного) зв’язку; б) визначити та класифікувати типові варіанти організації 
взаємоз’єднаня мереж; в) змістовно описати всі види послуг, що можуть бути 
надані при організації  наскрізного з’єднання; г) визначити повний перелік 
обладнання, що задіяне в процесі надання послуг. 

Відповідно до еталонних моделей взаємоз’єднання визначено перелік 
послуг при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж операторів (табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Види послуг при організації взаємоз’єднання 

Використання пункту доступу Організація наскрізного з’єднання Рівень 
взаємоз’єднання створення  експлуатація транзит  завершення  

1. Місцевий  + + + + 
2. Міжміський  + + +  
3. Міжнародний + + +  
4. Мережа рухомого 
(мобільного) зв’язку  + +  + 

 
Місцями виникнення витрат за допомогою еталонних моделей для 

кожного виду послуг організації наскрізного з’єднання визначено власну 
комбінацію типів. Елементи мережі комбінуються для створення відповідної 
послуги наскрізного з’єднання (табл. 3).  

 
Таблиця 3 – Завершення з’єднання на мережі рухомого (мобільного) зв’язку: 
приклад визначення елементів мережі 

Фіксований зв’язок Рухомий (мобільний) зв’язок 
Елемент Кількість один. Формула  Елемент Кількість один. Формула  

Ініціація з’єднання на місцевому рівні фіксованого 
зв’язку 

Завершення з’єднання на мережі фіксованого зв’язку 

ОПТС 
ОПС 

1 
2 

ZЕКСПоптс / Nпорт + 
2 (ZЕКСПопс / Nпорт) 

 

АМТС 
ОПТС 
ОПС 

2 
2 
2 

2 (ZЕКСПамтс  / Nпорт) + 
ZЕКСПоптс / Nпорт + ZЕКСПоптс / Nпорт + 

2 (ZЕКСПопс / Nпорт) 
ЗЛ 
АЛ 

1 (6км) 
1(1,5 км) 

ZЕКСПзл/(6×Nk) + 
ZЕКСПал/ (1,5×Nk) 

ЗЛ 
АЛ 

2 (6км) 
1(1,5 км) 

2 (ZЕКСПзл/(6×Nk)) +ZЕКСПал/ (1,5×Nk) 

ZЕКСПзз мр  = [2 (ZЕКСПамтс  / Nпорт) +  ZЕКСПоптс / Nпорт + ZЕКСПоптс / Nпорт + 
2 (ZЕКСПопс / Nпорт)] + [2 (ZЕКСПамтс  / Nпорт) +  ZЕКСПоптс / Nпорт + ZЕКСПоптс / 

Nпорт + 2 (ZЕКСПопс / Nпорт)] +[2 (ZЕКСПзл/(6×Nk)) +ZЕКСПал/ (1,5×Nk)] 

ZЕКСПіз мр = ZЕКСПоптс / Nпорт + 2 (ZЕКСПопс / Nпорт) + 
ZЕКСПзл/(6×Nk) + ZЕКСПал/ (1,5×Nk) 

 
Завершення з’єднання на мережі рухомого (мобільного) зв’язку 

   GMSC 
MSC 
BSC 
БС 

2 
2 
2 
2 

[2 (ZЕКСПgmsc / Nпорт) + 
 2 (ZЕКСПmsc / Nпорт) 
2 (ZЕКСПbsc / Nпорт) + 
2 (ZЕКСПбс / Nпорт)] 

   ЗЛ 
ЗЛ 
ЗЛ 
ЗЛ 

2 (6км) 
1 (300 км) 

(3км) 
1 (2 км) 

[2 (ZЕКСПзл/(6×Nk))+ 
ZЕКСПзл/300×Nk)+ 

ZЕКСПзл/6×Nk)+ ZЕКСПзл/3×Nk)+ 
ZЕКСПзл/2×Nk)] 

   ZЕКСПзз мрзм  =  [2 (ZЕКСПgmsc / Nпорт) +  2 (ZЕКСПmsc / Nпорт) 2 (ZЕКСПbsc / 
Nпорт) + 2 (ZЕКСПбс / Nпорт)] + [2 (ZЕКСПзл/(6×Nk))+ ZЕКСПзл/300×Nk)+ 

ZЕКСПзл/6×Nk)+ ZЕКСПзл/3×Nk)+ ZЕКСПзл/2×Nk)] 

* ZЕКСПзз – розмір експлуатаційних витрат на завершення з’єднання 
 
Впровадження розподілу на разові послуги (доступ до телекомунікаційної 

мережі – плата за підімкнення до певної точки на мережі) та постійні 
(взаємоз’єднання – організація наскрізного з’єднання, що охоплює процес 
проходження трафіку через елементи телекомунікаційних мереж, формуючи, в 
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залежності від комбінації їх задіяння, певні види послуг, завдяки чому введено 
поняття «послуги пропуску трафіку»). Такий метод розрахунку втілює принцип 
конструктора, який дозволяє за ідентифікацією та комбінацією елементів 
обладнання визначати вид послуги, вірно розраховувати місця виникнення 
витрат. За аналогічним принципом визначено кількість обладнання по видах 
послуг «експлуатація пункту доступу на місцевому рівні», «подвійний транзит 
навантаження на  міському рівні» та «завершення з’єднання на мережі 
фіксованого зв’язку». Відповідно до розроблених еталонних моделей 
організації з’єднання за типами мереж та даних по ємності (кількості портів) 
станційного обладнання (СТО) і лінійного та каналоутворювального 
обладнання (ЛКО) здійснюється розрахунок ємності станційного обладнання 
мережі відповідно до наявних рівнів (за кожним типом мережі окремо).  

Фрагмент визначення бізнес-процесів, рівнів мереж, технологічних 
процесів з технічної експлуатації мережних ресурсів відповідно до розроблених 
еталонних моделей містить табл. 4. 

 
Таблиця 4 – Бізнес-процеси послуг взаємоз’єднання (фрагмент) 
 

Технологічні процеси  щодо мережних ресурсів Рівень мережі і 
вид послуги 

взаємоз’єднання 
утворення технічна експлуатація 

Мережа домінуючого оператора 
1. Місцевий: 
ініціювання /  
завершення 
з’єднання до / 
від мережі 
рухомого зв’язку  

1. Забезпечення 
потрібної 
потужності 
ОПТС і ОПС; 
2. Нарощення 
пропускної 
спроможності 
пункту доступу 
типу 5 (за 
потреби). 

Техобслуговування станційного і кросового 
обладнання ОПТС і ОПС та відповідного ПЗ; 
техобслуговування лінійного і передавального 
обладнання; адміністрування взаємоз’єднань; 
контроль параметрів навантаження і облік 
міжмережних з’єднань; розрахунки з абонентами 
за з’єднання, ініційовані до мережі рухомого 
зв’язку розрахунки з операторами міжміської 
мережі та мережі рухомого зв’язку за з’єднання, 
ініційовані до мережі рухомого зв’язку. 

 
Бізнес-процесний підхід дозволив відмовитися від нормативних методів 

обліку витрат, які не відповідають сучасному технологічному стану мереж. 
Разом з моделюванням це довело можливість формування вартісних показників  
через витрати на утворення мережних ресурсів, необхідних для забезпечення 
з’єднань, та вартість технічної експлуатації цих ресурсів. Результати 
розрахунків надають вичерпну інформацію щодо джерел витрат та кількісних 
параметрів мережі щодо кожного виду телекомунікаційних послуг.  

Даний підхід пропонується операторам для поточних розрахунків у своїй 
діяльності. Для визначення розмірів тарифів на телекомунікаційні послуги, що 
регулюються державою було сформовано інший інструментарій – щодо збору 
вихідних даних для національного регулятора.  

Вихідні дані планування ємності мереж надають можливість отримувати 
вихідні дані для розрахунку додаткових довгострокових витрат – інвестиційної 
складової тарифів на телекомунікаційні послуг. Моделювання організації 
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наскрізного з’єднання дозволило створити, описати та запровадити повний 
цикл збору вихідних даних для розрахунку собівартості телекомунікаційних 
послуг з використанням висхідного підходу: від елементів телекомунікаційної 
мережі найнижчого рівня до в цілому по телекомунікаційній мережі оператора 
на етапах: ініціювання, транзит, завершення  з’єднання (рис. 8). 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Рисунок 8 – Процес збору вихідних даних для розрахунку собівартості із 
застосуванням еталонних моделей взаємоз’єднання 

 
Класифікація послуг в сфері телекомунікацій є основою для визначення 

операторів зі значною ринковою владою, підґрунтям розробки нормативно-
правової бази з регулювання тарифів на ринках телекомунікаційних послуг. 
Класифікація містить: визначення ринків телекомунікаційних послуг за типами 
телекомунікаційних мереж, типів груп, на які можуть бути розділені оператори 
телекомунікацій, що функціонують на кожному ринку телекомунікаційних 
послуг, формування переліків видів базових телекомунікаційних послуг 
(перелік основних послуг, що надається відповідним типом мереж), 
формування переліків видів спеціалізованих телекомунікаційних послуг 
(додаткові види послуг, які можуть надаватися з деяким дооснащенням 
існуючого базового обладнання, але в межах визначеного типу мереж) та 
формування переліків видів послуг з сервісного обслуговування (абонентів, 
користувачів, терміналів тощо). 

Методологічні підходи та методи визначення операторів із значною 
ринковою владою є елементом державного регулювання в сфері 
телекомунікацій та інструментом регуляторного органу для впливу на ступень 
концентрації на ринках телекомунікаційних послуг. Вони полягають у 
дослідженні концептуальних особливостей аналізу ринків та специфіки ринку 
телекомунікації, визначенні теоретичних основ, математичного алгоритму та  
методики комплексного аналізу ринків телекомунікаційних послуг.  

Інтегральний розмір кожного оператора обчислюється за формулою (1): 

                                           



p

j

k
jjk xR

1

 ,                                                     (1) 

де   – власні значення, ix – ринок послуги. 

1. Вибір технології 
взаємоз’єднання та 

передачі даних 

2. Визначення 
кількості вузлів в 

мережі 

3. Облік кількісних 
параметрів задіяного 

обладнання 

5. Визначення  
драйверів витрат по 
елементах мережі 

4. Ідентифікація 
потоків та обсягів трафіку 

на елементи мережі 

6. Визначення драйверів 
витрат по елементах 

мережі 

7. Розрахунок витрат на одиницю елемента мережі та розрахунок собівартості послуги 
взаємоз’єднання  
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Інтегральний розмір оператора kR  розраховується за умови максимальної 

декореляції зважених показників k
jj x  та згідно з визначенням норми, на 

множині kR  виконується відношення порядку, що дає змогу обґрунтовано 
визначити оператора або їх групу зі значною ринковою владою, а визначення 
товарних меж ринку не є критичним для використання запропонованої 
методики, оскільки за рахунок аналізу для практично всієї сукупності 
показників, можна відібрати лише р найбільш суттєвих показників. За цієї 
умови точність отриманих результатів буде не гіршою ніж 11 p .  

Цей метод без змін може використовуватись для аналізу як роздрібних, 
так і оптових ринків телекомунікаційних послуг. В межах запропонованого 
методу є можливість провести аналіз не відокремлюючи ринок послуги від 
технологічних аспектів сфери телекомунікації, для цього необхідно лише 
визначити сукупність показників, що їх характеризують, наприклад: обсяги 
надання послуг за видами (одиниці вимірювання: хв., Мбіт/с.); кількість 
абонентів що отримують послуги за видами послуг (тис. чол.); поточна 
собівартість за видами послуг (грн.); обсяг інвестицій (за рахунок власних та 
запозичених коштів окремо) в розвиток мережі у розрізі видів послуг (тис. 
грн.); частка вартості активів оператора (за рахунок власних та запозичених 
коштів окремо) у вартості активів усіх операторів, що діють на ринку.  

У четвертому розділі – «Інструментарій формування економічного 
базису системи тарифоутворення» – розроблено: інформаційно-аналітичний 
інструментарій розрахунку поточної собівартості та інвестицій з урахуванням 
планових витрат на персонал, придбання та закупівлю обладнання, методичні 
рекомендації з перевірки достовірності даних для встановлення тарифів, 
прогнозування планових витрат на людські та технічні ресурси. 

Для врахування додаткових довготривалих (інвестиційних) витрат 
виокремлено процеси визначення поточної собівартості та інвестиції, що 
формують тариф. Поточну собівартість організації з’єднання у центрах витрат 
«Станційне обладнання», «Лінійне обладнання» на і-му рівні мережі оператора 
телекомунікацій (для кожного типа мережі окремо) встановлює формула (2): 

                                    Спотi 0 = Zпоті0 / Ті0,                                                  (2) 

де Zпоті0 – поточні виробничі витрати оператора телекомунікацій у 
відповідному центрі витрат на і-му рівні мережі, грн.; Ті0 – поточний річний 
фактичний обсяг трафіку на і-му рівні мережі, хв. 

 
Поточна собівартість послуг організації з’єднання (Спотi ОЗ 0) на і-му 

рівні мережі оператора телекомунікацій для кожного типу мережі окремо 
розраховується за формулою (3): 

                 Спотi ОЗ 0 = Сісто (приведені)0 Х N і сто  + Сіло (приведені)0 Х N і ло ,                     (3) 

де N і сто  – кількість портів станційного обладнання, од.;  N і ло – кількість ліній 
зв’язку, що задіяні для надання послуги з організації з’єднання на і-му рівні 
мережі оператора телекомунікацій (для кожного типу мережі окремо), кан-км. 
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Розмір довгострокових додаткових витрат (інвестицій) на кожний рік 
розраховується дисконтуванням обсягу додаткових довгострокових витрат 
(інвестицій) за інвестиційним проектом на визначений (перспективний) період 
часу по середньозваженій вартості капіталу інвестиційного проекту (4): 

                                               Δ ZІНВі t = ZІНВі n / (1+R)n,                                            (4) 

де    ZІНВі n – обсяг інвестицій у розвиток мережі на і-му рівні (для кожного типу 
мережі окремо) на визначений (перспективний) період часу, грн.; t – рік, n – 
визначений (перспективний) період часу, років; R – середньозважена вартість 
капіталу, %. 

Джерелами інвестицій у розвиток телекомунікаційної мережі є власний та 
запозичений капітал. Середньозважена вартість капіталу (інвестицій) оператора 
телекомунікацій розраховується за формулою (5): 

                                        R = 
ED

D


 . RD  

. (1–Н)  + 
ED

E


 . RE,                                  (5) 

де D – сума середньострокового та довгострокового боргу оператора 
(запозичений капітал оператора телекомунікацій), грн.; E – власний капітал 
оператора телекомунікацій, грн.; RD – середня відсоткова ставка по кредитах, 
%; Н – ставка податку на прибуток, %; RE  – норма прибутку на власний капітал 
оператора телекомунікацій, %. 

Сумарний розмір довгострокових додаткових витрат (інвестицій) (І інвi n), 
що входять до складу розрахунку плати за послуги організації з’єднання 
(розрахункової такси) у визначеному (перспективному) періоді часу на і-му 
рівні мережі (для кожного типу мережі окремо), на кожний рік визначеного 
(перспективного) періоду часу розраховується за формулою (6): 

                       І інвi n = ZІНВі n /( Ті0 + Δ Т i n ),                                                (6) 

де  Zінвi n  – вартість інвестицій на визначений (перспективний) періоді часу, 
грн.; Δ Т in – додатковий обсяг трафіку, що може бути наданий додатково до 
існуючого обсягу послуг протягом визначеного (перспективного) періоду часу, 
який визначається (для кожного типу мережі окремо), хв.; Ті0 + Δ Т i n   – 
очікуваний у визначеному (перспективному) періоді часу обсяг трафіку, хв. 

Розмір довгострокових додаткових витрат (інвестицій) (І інвi t), що 
входять до складу розрахунку плати за послуги організації з’єднання 
(розрахункової такси) на рік на і-му рівні мережі на кожний рік визначеного 
(перспективного) періоду часу розраховується за формулою (7): 

                         ΔІ інвi t = Δ ZІНВі t /( Ті0 + Δ Т i t ),                                       (7) 

де Δ Zінвi t  – вартість інвестицій на рік, грн.; Δ Т i t – додатковий обсяг трафіку, 
що може бути наданий додатково до існуючого обсягу послуг протягом року на  
і-му рівні мережі (для кожного типу мережі окремо), хв.; Ті0 + Δ Т i t  – 
очікуваний річний обсяг трафіку, хв. 

Розміри тарифів на і-му рівні  мережі (Рi n), з урахуванням додаткових 
довгострокових витрат (інвестицій) на визначений (перспективний) період часу 
розраховуються за формулою (8): 
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                                Рі n = Спотi ОЗ 0  + І інвi n.                                                                         (8) 

Розміри  тарифів на і-му рівні  мережі (Ріt), з урахуванням додаткових 
довгострокових витрат (інвестицій) на рік розраховуються за формулою (9): 

                                 Рі t = Спотi ОЗ 0  + І інвit.                                                                        (9) 

В узагальненому виді множина елементів системи тарифоутворення, 
включаючи інвестиційну складову, має такий вигляд (рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Елементи системи тарифоутворення в сфері телекомунікацій 
 

Специфіка телекомунікацій вимагає взаємопов'язання типів ринків 
телекомунікаційних послуг з відповідними класами та видами; впровадження 
єдиного підходу до визначення переліку експлуатаційних витрат, що мають 
формувати поточну собівартість кожного виду послуг; уніфікації назв статей 
витрат, яка відповідатиме техніко-технологічному процесу підтримки роботи 
телекомунікаційних мереж. Це вирішує класифікатор експлуатаційних 
витрат. Він забезпечує: а) можливість застосування техніки управлінського 
аналізу для планування, контролю й аналізу експлуатаційних витрат, їх 
класифікації, розподілу за класами та видами телекомунікаційних послуг на 
всіх існуючих ринках послуг, забезпечення виокремлення виробничих, 
загальновиробничих та адміністративних витрат; б) прив'язку до центрів витрат 
– елементів телекомунікаційної мережі, які задіяні при наданні 
телекомунікаційних послуг з відповідним набором статей витрат у 
класифікаторі. Його характер: а) нормативний – представлений кожний об'єкт 
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обліку; б) повний та прозорий – позиції в сукупності повністю описують об'єкт 
обліку зі ступенем деталізації, необхідним для контролю всіх його значущих 
аспектів, відображають варіації бізнес-процесів операторів телекомунікацій при 
експлуатації мереж та обладнання; в) однозначний – кожна позиція однозначно 
описує об'єкт, при цьому будь-який процес експлуатації співвідноситься тільки 
з однією статтею витрат. 

Класифікатор експлуатаційних витрат за  групами, класами та видами 
телекомунікаційних послуг розроблено для оптових ринків телекомунікаційних 
послуг для: групи «базові телекомунікаційні послуги» – послуги з організації 
з’єднання на мережі оператора телекомунікацій (табл. 5). Це впроваджує 
вертикальний розподіл експлуатаційних витрат виключно на ті послуги, при 
наданні яких витрати виникають, унеможливлює перехресне субсидіювання.  
 

Таблиця 5 – Вертикальний  розподіл експлуатаційних витрат   

Група послуг 
Базові телекомунікаційні послуги  
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Послуги  

місцевого зв’язку 
Послуги 
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Розподіл експлуатаційних витрат за місцем виникнення, який відображає 
групи бізнес-процесів, що обумовлені техніко-технологічними особливостями 
діяльності операторів телекомунікацій при експлуатації таких центрів витрат як 
станційне обладнання (СТО), лінійне та каналоутворювальне обладнання 
(ЛКО), а також з'єднувальні ліній зв'язку (ЗЛ). Це дозволило чітко виокремити 
центри витрат – джерела виникнення експлуатаційних витрат для розрахунку, в 
подальшому, обсягів або розмірів самих витрат. Розподіл експлуатаційних 
витрат за способом віднесення на послуги, який визначає виробничі прямі 
витрати, які безпосередньо задіяні при наданні послуг; загальновиробничі – 
непрямі виробничі витрати та адміністративні – непрямі витрати. Оскільки 
класифікатор розроблений для базових телекомунікаційних послуг, то він 
застосовується для розподілу не всього переліку операційних витрат операторів 
телекомунікацій, а тільки тих витрат, які технологічно пов'язані з організацією 
з'єднання. Застосування класифікатора експлуатаційних витрат дозволяє 
виокремити ті витрати операторів телекомунікацій, які виникають тільки при 
експлуатації телекомунікаційної мережі. Запроваджені у класифікаторі 
обмеження на використання повного бухгалтерського переліку витрат дозволяє 
запобігти включенню до тарифів на регульовані телекомунікаційні послуги 
необґрунтованих видів витрат операторів телекомунікацій. Особливо це 
стосується загальновиробничих та адміністративних витрат. Для забезпечення 
нормативності, повноти, прозорості та однозначності визначення витрат 
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операторів телекомунікацій було визначено, кодифіковано та уніфіковано назви 
статей експлуатаційних витрат. В процесі уніфікації назв статей витрат 
застосовано термінологію економічної класифікації видатків бюджету та 
використано принцип чотиризначного кодування, завдяки чому в класифікаторі 
реалізовано горизонтальний розподіл експлуатаційних витрат операторів 
телекомунікацій (табл. 6). 

 
Таблиця 6 – Приклад горизонтального розподілу  експлуатаційних витрат  
Код  Найменування статей витрат 
3000 ВИТРАТИ НА ОРЕНДУ ТА ТЕХНІЧНУ ПІДТРИМКУ 
3100 Витрати на оренду обладнання та технічну підтримку виробничого процесу 
3110 Витрати на оренду  
3120 Витрати на технічну підтримку 
3200 Витрати на оренду обладнання та технічну підтримку загальновиробничого процесу 
3210 Витрати на оренду 
3220 Витрати на технічну підтримку 
3300 Витрати на оренду обладнання та технічну підтримку адміністративного  процесу 
3310 Витрати на оренду 
3220 Витрати на технічну підтримку 

 

В якості управлінського інструментарію для перевірочної оцінки 
структури інвестиційного капіталу операторів телекомунікацій запропоновано 
декілька методичних рекомендацій, які містять форми подання регуляторному 
органу інвестиційних планів операторів телекомунікацій, визначення важелів 
впливу на неефективну економічну діяльність операторів телекомунікацій, 
прогнозування обсягів послуг та обсягів витрат. Відповідна методика та 
послідовність визначення оптимальної структури капіталу оператора 
телекомунікацій в процесі тарифоутворення на послуги являє собою 
спеціалізований інструмент для регуляторного органу, що дозволяє оцінювати 
достовірність даних, які оператори включають до тарифів, та порівняння 
інвестиційних планів операторів для визначення показників оцінки результатів 
реалізації стратегічного розвитку сфери телекомунікацій.  

Для визначення залежності середньозваженої вартості капіталу оператора 
телекомунікацій від його структури застосовується формула (10): 
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Аналіз залежності показників  , ER  та WACCR  від частки запозиченого 

капіталу D/(D+E) довів, що коефіцієнт   та вартість власного капіталу 
нелінійно залежать, як від частки запозиченого капіталу, так і від відношення 
запозиченого капіталу до власного. Отримані результати дозволяють: визначати 
оптимальне значення співвідношення між запозиченим та власним капіталом 
операторів телекомунікацій, встановлювати прийнятні межі зміни структури 
капіталу за рейтингом: частка запозиченого капіталу повинна змінюватись в 
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межах від 0,2, що відповідає рейтингу АА – висока якість інвестицій, до 0,5, що 
відповідає рейтингу ВВ – надійні погашення заборгованості є реалістичним; 
визначати норму прибутку оператора телекомунікацій на власний вкладений в 
інвестиційний проект капітал використовуючи регресійну залежність, яка 
повинна знаходитись в межах від ER  до srE kR  . Побудована в ході 
дослідження регресійна модель дозволяє оцінювати вартість власного капіталу в 
залежності від співвідношення між власним та запозиченим капіталом, 
обчислювати середньозважену вартість капіталу телекомунікаційних 
операторів для визначення вартості активів при оцінці інвестиційних проектів.  

Запропонований процес розрахунку вартості власного капіталу ER  та 
середньозваженої вартості капіталу WACCR  визначається наступними кроками: 
а) зібрати дані щодо обсягів власного і запозиченого капіталів європейських 
операторів (близько 10 операторів); б) обчислити для кожного оператора 
відношення запозиченого капіталу до власного та знайти коефіцієнти 
регресійної залежності; в) обчислити для українського оператора відношення 
запозиченого капіталу до власного; г) обчислити вартість власного капіталу 
українського оператора з урахуванням премії за ризик; д) обчислити 
середньозважену вартість капіталу українського оператора телекомунікацій. 

Розроблено рекомендації щодо прогнозування чисельності персоналу для 
розрахунку тарифів на послуги в сфері телекомунікацій, що забезпечує: 
прогнозування обсягів надання послуг та економічних показників розвитку; 
аналіз структури персоналу: якісного та кількісного складу за напрямами 
(технічний/технологічний, фінансово-економічний, планування та будівництво, 
кадрові питання, правові питання тощо); розрахунок загальної прогнозної 
потреби у персоналі (необхідної чисельності); алгоритм розрахунку прогнозної 
потреби в персоналі (робітників, спеціалістів та керівників) в розрізі 
підрозділів, спеціальностей та рівнів освіти.  

Відповідна методика дозволяє: а) аналізувати та прогнозувати динаміку 
кількісного та якісного складу персоналу та встановити потребу у спеціалістах 
по роках за напрямами роботи, вибуття персоналу та загальної потреби у 
спеціалістах з похибкою менше ніж 4%; б) дає надійні якісні та кількісні 
результати за умови, коли зміни технологій або організації виробничих 
процесів уже відбулись протягом звітного періоду; в) якщо в плановому періоді 
передбачається впровадження нових технологій або зміна організації 
виробництва (впровадження нових форм організації праці), орієнтовані на 
підвищення продуктивності праці, дана методика може дати прийнятні 
результати на основі прогнозних даних по обсягах реалізації послуг (доход) у 
плановому періоді та продуктивність праці. 

Запропоновані методологічні підходи до тарифоутворення в сфері 
телекомунікацій мають суттєві переваги (табл. 7). 

Методологія тарифоутворення в сфері телекомунікацій була апробована у 
НКРЗІ, результатом чого стало зменшення розмірів розрахункових такс 
(тарифів)  на послуги з пропуску трафіку в залежності від ринків послуг більш 
ніж у 3 рази. 
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Таблиця 7 – Порівняння авторських методологічних підходів з іншими 
Елементи 
підходу Авторська розробка LRIC/LRAIC 

1. Визначення 
поточної 
собівартості 

Поточна собівартість розраховується для 
операторів телекомунікацій на основі 
моделювання мереж та визначення витрат у 
прив’язці до компонентів мережі для 
національного регулятора, із застосуванням 
уніфікованого класифікатора витрат. 

Поточна собівартість 
розраховується за 
допомогою висхідного 
підходу або низхідного, 
який передбачає 
моделювання ідеальної 
мережі. 

2. Визначення 
надбавки до 
тарифу 

В якості надбавки до тарифу застосовується 
обсяг інвестицій в розвиток мереж, що 
дисконтується по WACC у разу розрахунку 
тарифів на багаторічний термін. 

В якості надбавки до 
тарифу застосовується 
WACC. 

3. Застосування 
моделювання 
мереж 

Розробка еталонних моделей здійснюється 
для визначення всіх можливих видів 
телекомунікаційних послуг. 

Для використання 
низхідного підходу до 
визначення тарифів 
розробляється модель 
ефективного оператора. 

4. Визначення 
розміру 
непрямих 
(накладних) 
витрат 

Розмір адміністративних витрат 
визначається шляхом прямого розрахунку, 
проте в Класифікаторі експлуатаційних 
витрат статті витрат обмежені. 

Визначається шляхом 
встановлення надбавки до 
поточної собівартості (до 
20%). 

 
На ринках термінації з’єднання розмір ставок поступово було зменшено з 

40 коп. за 1 хвилину трафіку (2006 р.) до 12 коп. (2018 р.), виходячи з сукупного 
загальнодержавного обсягу трафіку в мережах операторів близько 50 млрд. 
хвилин на рік. Отримана операторами економія на витратах на взаємоз’єднанні 
склала 6 млрд. грн. 

У п’ятому розділі – «Застосування системи тарифоутворення для 
інших видів послуг в сфері телекомунікацій» – розроблено методолого-
методичні підходи до тарифоутворення на послуги доступу до інфраструктури 
операторів телекомунікацій, послуги з експлуатації телекомунікаційних мереж 
та на послуги доступу до інфраструктури об'єктів будівництва та здійснення 
державного регулювання в сфері телекомунікацій. 

Забезпечення доступу операторів до кабельної каналізації електрозв'язку 
(ККЕ) та об’єктів інфраструктури, які не належать операторам телекомунікацій, 
є однією з важливих складових при розробці теоретико-методологічного 
забезпечення моделі тарифоутворення, оскільки тарифи на базові 
телекомунікаційні послуги повинні додатково враховувати витрати на доступ 
до інфраструктури кабельного господарства та об’єктів будівництва як плата за 
окрему послугу. У загальному вигляді модель тарифів на послуги доступу до 
ККЕ, як частина послуг з приєднання до телекомунікаційної мережі загального 
користування будується на авторській методології та являє собою частину 
загальноутворюваного методологічного забезпечення системи державного 
регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій.  

Методика надає можливість: 1) виділити витрати, пов'язані з 
експлуатацією ККЕ у структурі експлуатаційних витрат власника ККЕ, що 
формують поточну собівартість; 2) знизити розміри поточної собівартості за 
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рахунок обмеження бази для розрахунків – впровадити розрахунок поточної 
собівартості за прямими експлуатаційними витратами з визначенням 
обґрунтованої частки загальновиробничих і адміністративних витрат, що 
допускаються до врахуванні у собівартості; 3) тариф враховує норму прибутку 
на власний капітал, що стимулює потік інвестицій в розвиток ККЕ; 4) при 
розрахунку тарифів використано поняття норми прибутку на вкладений 
капітал, як категорії найбільш відповідної діяльності сучасних операторів при 
реалізації інвестиційних проектів з розвитку і модернізації ККЕ. Модель 
врахувала технологічні особливості експлуатації ККЕ та цілого ряду нових 
нормативів, пов'язаних зі специфічними виробничими бізнес-процесами, що 
відображають наступний ланцюжок: вид послуги – комплекс виконуваних робіт 
– набір реалізованих бізнес-процесів.  

В узагальненому вигляді модель визначення тарифів на послуги доступу 
до кабельної каналізації електрозв’язку має наступний алгоритм реалізації: 
визначення складових тарифу: поточна собівартість та додаткові 
довгострокові витрати. Розрахунок поточної собівартості: визначення видів 
послуг доступу до ККЕ; видів робіт; бізнес-процесів та переліку витрат по них; 
визначення підходу до розрахунку нормативів (кількості працівників 
виробничого та загальновиробничого персоналу, трудовитрати, нормативи на 
використання машин та механізмів, нормативи на використання електроенергії 
та палива для прямих виробничих витрат та загальновиробничих та/або 
адміністративних витрат). Розрахунок додаткових довгострокових витрат: 
визначення обсягів інвестицій згідно з Державними будівельними нормами для 
кожного виду послуг; розмірів власного та запозиченого капіталу; розрахунок 
середньозваженої вартості інвестиційного проекту; розрахунок додаткових 
довгострокових витрат шляхом дисконтування по середньозваженій вартості 
капіталу для кожного року реалізації інвестиційного проекту по ККЕ.  

Методика розрахунку розмірів матеріальних витрат на обслуговування 
лінійно-кабельних споруд є додатковим інструментом визначення витрат на 
доступ до транспортних (магістральних) мереж оператора (лінійно-кабельні 
споруди існуючих сільських, міських та національних телекомунікаційних 
мереж), що має значну ринкову владу, оскільки до 70% операторів 
використовують цю мережу для надання телекомунікаційних послуг.  

Нормування витрат на обслуговування телекомунікаційних мереж 
забезпечує реалізацію процесів демонополізації та розвитку конкуренції. 
Застосування нормативного підходу дозволило сформувати комплексне 
вирішення проблеми взаємоузгодження запропонованих методологічних 
підходів з використанням додаткових довгострокових витрат зі специфікою 
експлуатації телекомунікаційної мережі по всій території країни. Нормативи 
мають розроблятися по об’єктах виникнення витрат в місцях експлуатації 
об’єктів, тому з метою оптимізації розрахунків у подальшому, узагальнена 
прив’язка мережевих об’єктів до типів та географічного розташування 
транспортної мереж оператора зі значною ринковою владою виконана для двох 
типів експлуатації: мережі доступу та транспортної мережі.  
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Методичне забезпечення визначення плати за доступ до об’єктів 
інфраструктури базується на розробленій методології тарифоутворення та 
визначає вартість розміщення мереж операторів телекомунікацій для двох типів 
мереж: фіксованого доступу до мереж Інтернет (мережі передачі даних) та 
рухомого (мобільного) зв’язку.  

Розрахунок вартості розміщення повністю використовує розроблюваний 
теоретико-методологічний апарат та містить рекомендації щодо: а) визначення 
класів, груп та видів послуг доступу та розміщення телекомунікаційних мереж і 
радіопередавального обладнання при використанні інфраструктури об’єктів, 
типових структурних схем розміщення мереж та обладнання операторів 
телекомунікацій; б) визначення класів, груп та видів робіт при наданні послуг 
доступу та розміщення телекомунікаційних мереж і радіопередавального 
обладнання при використанні елементів інфраструктури об’єктів  у прив’язці до 
кожної типової структурної схеми, переліку експлуатаційних робіт – класів, 
груп та видів робіт з експлуатації елементів інфраструктури об’єктів.  

Сформовано принципово нову модель прогнозування обсягів послуг з 
державного регулювання в сфері телекомунікацій, яка полягає у покроковому 
вирішенні комплексу взаємопов’язаних процесів, що реалізуються через 
методичне наповнення елементів системи тарифоутворення на роботи 
(послуги) з реалізації державного регулювання, яке здійснюється структурним 
підрозділом національного регулятора – Українським державним центром 
радіочастот. Розроблені методологічні та методичні підходи до 
тарифоутворення спрямовані на кількісне визначення тарифів на роботи 
(послуги) цього центру, об’єктивне обґрунтовування підвищення технічного 
переозброєння, матеріального забезпечення та технологічно-методичного 
забезпечення діяльності державного підприємства. Розрахунок тарифів на 
здійснення державного регулювання полягає у: визначенні технологічних 
ланцюгів та часткової участі структурних підрозділів при виконанні робіт 
(наданні послуг); формуванні нового переліку робіт (послуг) для розрахунку 
тарифів; застосування методів пропорційного розподілу експлуатаційних 
витрат для розрахунку собівартості послуг; визначенні розмірів 
експлуатаційних витрат підприємства на основі даних первинної звітності 
відповідно до оновленого класифікатора робіт (послуг); визначенні планових 
обсягів разових робіт (послуг); розрахунку собівартості робіт (послуг) в 
прив'язці до класифікатора робіт (послуг) із застосуванням пропорційності 
розподілу експлуатаційних витрат та розрахунку тарифів.  

Розроблену формалізовану систему тарифоутворення на послуги 
здійснення державного регулювання, класифікатори послуг здійснення 
державного регулювання в сфері телекомунікацій і класифікатор відповідних 
витрат; методику прогнозування обсягів послуг здійснення державного 
регулювання було апробовано для фактичного розрахунку тарифів та 
обґрунтування їх розмірів для прийняття Рішення НКРЗІ №195 від 07.04.2015 р.  
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове розв’язання 
науково-практичної проблеми державного регулювання тарифоутворення в 
сфері телекомунікацій, що полягає у розробленні теоретико-методологічного 
базису, методичних положень і рекомендацій щодо створення системи 
тарифоутворення як ключового елемента реалізації регуляторного процесу. 

1. Доведено, що еволюція розуміння економічною теорією термінів – 
конкуренція, галузь, модель ринку, ринкова влада, монополія, державне 
регулювання – утворила наукове підґрунтя державного регулювання складними 
економічними системами та їх складовими – сферами економіки, до яких 
відноситься і сфера телекомунікацій. Державне регулювання в сфері 
телекомунікацій формувалося під впливом процесів лібералізації та 
роздержавлення національних операторів в сфері телекомунікацій як відповідь 
на виникнення проблеми поєднання та взаємоузгодження державної політики в 
процесі розвитку конкуренції, необхідності антимонопольного втручання та 
регулювання ринкових відносин. Ринкові відносини в сфері телекомунікацій – 
це система економічних взаємозв’язків між операторами телекомунікацій 
(монополістами та конкурентами), що охоплюють процеси виробництва, 
розподілу, обміну і споживання телекомунікаційних послуг. 

2. Визначено, що вплив державного регулювання на формування 
ринкових умов в сфері телекомунікацій відображається у переважній ролі 
держави щодо започаткування конкурентних відносин та створення ринків 
телекомунікаційних послуг. Головною проблемою при цьому є позиціювання 
державного регуляторного органу у якості «рефері» між існуючою монополією 
та новими учасниками ринку, потрібними для підвищення ефективності 
функціонування економіки, збільшення капіталізації від утворення ринкових 
умов та розвитку конкуренції в сфері телекомунікацій.  Еволюція державного 
регулювання обумовлена динамікою розвитку економіки держави, 
необхідністю балансування між соціальною та виробничою сферам. 

3. В якості головних тенденцій змін організаційно-правових форм 
реалізації державного регулювання країн світу виявлено структурне 
відокремлення регуляторних функцій від будь-якої операторської діяльності, 
діяльності регуляторного органу та діяльності, пов’язаної з централізацією 
державного контролю за операторами телекомунікацій. Розроблена 
класифікація організаційно-правових форм державного регулювання в сфері 
телекомунікацій за категорією виконавців регуляторних повноважень, 
принципами забезпечення ефективності регулювання, організаційною 
структурою управління, вимогами до реалізації регуляторних повноважень 
забезпечує системність характеристики форм. 

4. Розроблено теоретико-методологічний базис державного регулювання в 
сфері телекомунікацій, який склали: вимоги до державного регулювання, 
механізми та їх цілі, етапи і методи запровадження. Це дозволило врахувати 
ключові фактори впливу системою цілеполягання механізмів забезпечення  
державного регулювання в сфері телекомунікацій та довести, що 
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тарифоутворення є ключовим фактором та системним явищем. Створено 
методологічну основу державного регулювання в сфері телекомунікацій, яка у 
сукупності елементів охоплює організаційно-технічний та економічний базис 
державного регулювання в сфері телекомунікацій. 

5. Розроблено методологічні підходи до державного регулювання 
тарифоутворення в сфері телекомунікацій, побудови системи державного 
регулювання та системи тарифоутворення в Україні, які формують єдиний 
комплекс організаційних, правових та економічних основ ефективного 
функціонування національного регулятора та операторів телекомунікацій для 
насичення ринків високотехнологічними послугами, забезпечення рівних умов 
взаємодії та сукупного прирощення капіталізації економіки держави.  

6. Обґрунтовано методичний базис системи тарифоутворення в сфері 
телекомунікацій за бізнес-процесним підходом. Розроблено еталонні моделі 
організації наскрізного з’єднання, які визначають кількісний склад обладнання, 
задіяного при наданні послуг та служать довідником для отримання вихідних 
даних з визначення драйверів – місць виникнення витрат та усіх видів 
телекомунікаційних послуг, що можуть утворюватися у мережах фіксованого 
та рухомого (мобільного) зв’язку. 

7. Проведено класифікацію телекомунікаційних послуг: за типами мереж у 
прив’язці до технологій їх надання: фіксованого зв’язку та рухомого 
(мобільного) зв’язку, за обсягами надання: оптові, роздрібні в тому числі з 
визначенням ринків корпоративних та індивідуальних споживачів; за 
технологічним процесом на разові та постійні; за групами телекомунікаційних 
послуг. Визначено порядок розрахунку обсягів надання телекомунікаційних 
послуг за рівнями телекомунікаційних мереж, розроблено форми подання 
даних щодо обсягів надання телекомунікаційних послуг для використання 
національним регулятором при плануванні інвестицій для розрахунку тарифів.  

8. Розроблено методологічні підходи до комплексного аналізу ринків 
телекомунікаційних послуг, ступеня ринкової влади. Це дозволяє: аналізувати 
конкуренцію у сфері телекомунікації з урахуванням ринкових і технологічних 
показників; визначати ринкову частку оператора телекомунікацій по кожному 
показнику окремо; аналізувати оптові та  роздрібні ринки; враховує кореляції 
між попитом та пропозицією, визначати критичну концентрацію. Методика 
визначення операторів із значною ринковою владою встановлює порядок та 
перелік етапів визначення операторів із значною ринковою владою, їх кількість, 
послідовність; методологію визначення відносної ринкової частки та основні 
ознаки ринкової влади. 

9. Запропоновано науково-обґрунтований комплекс методологічного 
забезпечення для формування економічного базису системи тарифоутворення 
на телекомунікаційні послуги, інформаційно-аналітичний інструментарій якого 
може застосовуватися шляхом: впровадження розрахунку поточної собівартості 
на основі моделювання мереж та визначення витрат у прив’язці до компонентів 
мережі для національного регулятора із застосуванням класифікації 
експлуатаційних витрат; додавання при розрахунку тарифів до поточної 
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собівартості розмірів додаткових інвестиційних витрат, розмір яких 
визначається на основі розробленої класифікації інвестиційних витрат.  

10. Розроблено уніфікований класифікатор експлуатаційних витрат 
операторів телекомунікацій може застосовуватися для обліку витрат оператора 
телекомунікацій при наданні телекомунікаційних послуг, забезпечувати 
отримання об’єктивного та обґрунтованого уявлення про структуру витрат 
операторів телекомунікацій, одночасно виступає інструментом для 
національного регулятора при реалізації повноважень з регулювання тарифів на 
телекомунікаційні послуги.  

11. Розроблено комплексний підхід до формування інвестиційних планів 
операторів телекомунікацій, який формує економіко-технічний базис для 
розрахунків обсягів додаткових довгострокових витрат у вигляді «інвестиційної 
складової», містить методичні рекомендації з розробки інвестиційних  планів в 
частині визначення планових обсягів телекомунікаційних послуг та ємності 
мережі; вимоги до розрахунку основних складових собівартості тарифів, а 
також методичні рекомендації з розробки інвестиційних планів в частині 
визначення розмірів додаткових довгострокових витрат (інвестицій).  

12. Визначено методичні підходи та алгоритм оцінки структури 
капіталу оператора телекомунікацій з боку національного регулятора для 
запобігання завищення або надання операторами недостовірних даних для 
розрахунку тарифів та розроблено модель розрахунку тарифів і форми подання 
операторами звітності для національного регулятора, завдяки чому сформовано 
комплексне рішення для перевірки достовірності даних операторів при 
розрахунку тарифів на послуги, що підлягають регулюванню з боку держави. 

13. Застосування запропонованої системи тарифоутворення для 
формування методичного забезпечення тарифоутворення на послуги доступу 
до інфраструктури операторів телекомунікацій дозволило: розробити 
методологію розрахунку тарифів; перелік економічно обґрунтованих витрат на 
утримання та експлуатацію об’єктів інфраструктури, які мають бути включені 
до розрахунку собівартості послуг надання доступу;  розмірів плати за послуги 
доступ та розміщення телекомунікаційних мереж і радіопередавального 
обладнання при використанні об’єктів будівництва. 

14. Розроблено рекомендації щодо прогнозування чисельності персоналу 
для розрахунку тарифів на послуги в сфері телекомунікацій, які дозволяють: 
аналізувати та прогнозувати динаміку кількісного та якісного складу персоналу з 
похибкою менше ніж 4%, враховують зміни у технологіях, вікову, професійну та 
освітню структуру персоналу та формує достатньо достовірні дані для 
прогнозування довгострокових витрат на персонал операторів. 

15. Розроблена модель прогнозування обсягів послуг з державного 
регулювання в сфері телекомунікацій дозволяє впровадити розподіл 
експлуатаційних витрат при наданні послуг зі здійснення державного 
регулювання відповідно до часткової участі персоналу національного 
регулятора у наданні цих послуг. 

Робоча гіпотеза дослідження підтвердилася, а розроблені науково-
прикладні положення та методичні рекомендації зі створення системи 
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державного регулювання тарифоутворення утворюють єдиний комплекс 
теоретико-методологічних засад розвитку сфери телекомунікацій, спрямований 
на підвищення економічної ефективності тарифоутворення на оптових ринках 
телекомунікаційних послуг, забезпечення сталого розвитку та впровадження 
сучасних технологій в сфері телекомунікацій. Апробація розробок підтвердила 
їх результативність.  
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на послуги доступу / К.О. Танащук, Н.О. Котова // Науковий журнал Стратегія 
розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2007. – №. 1-2. – С. 418-426. 
(1,2 д.а., особистий внесок: обґрунтовано впровадження роздільного обліку 
витрат у прив’язці до бізнес-процесів, що реалізуються при наданні 
телекомунікаційних послуг, видів задіяного обладнання на відповідних рівнях 
телекомунікаційних мереж в розрізі видів фіксованого та рухомого (мобільного) 
зв’язку; запропоновано комбінації групування та розподілу сукупних операційних 
витрат операторів в умовах відсутності роздільного обліку витрат на послуги в 
сфері телекомунікацій; визначено розрахунок обсягів витрат відповідно до 
визначених груп та видів бізнес-процесів – 1,0 д.а.). 

11.  Танащук К.О. Середньозважена вартість капіталу та її складові / К.О. 
Танащук, І.В. Політова // Праці Одеського політехнічного університету – 2008. – 
№ 1 (29). – С. 281–284. (0,4 д.а., особистий внесок: розробка теоретико-
методологічних принципів розрахунку та застосування середньозваженої 
вартості капіталу операторів телекомунікацій при формуванні тарифів на 
послуги в сфері телекомунікацій – 0,35 д.а.) Індексується і реферується у 
міжнародних базах даних Citefactor, CNKI Scholar (China National Knowledge 
Infrastructure), CrossRef, DOAJ, EBSCO (Applied Sciences collection), ERIH 
PLUS, Gale/Cengage, Google Scholar, Index Copernicus, Polish Scholarly 
Bibliography, Primo Central (ExLibris), Український реферативний журнал 
«Джерело», Реферативний журнал (ВІНІТІ), РІНЦ, SHERPA/RoMEO, Ulrich's 
Periodicals Directory, Universal Impact Factor, WorldCat. 

12. Танащук К.О. Проблеми створення системи тарифного регулювання 
ринку телекомунікацій України / К.О. Танащук // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. 
Попова. – 2008. – № 1. – С. 114-118. (0,4 д.а.). 

13. Танащук К.О. Методологія побудови класифікатора  експлуатаційних 
витрат операторів телекомунікацій / К.О. Танащук, О.І. Філіпова // Праці 
Одеського політехнічного університету. – 2009. – № 2 (32). – С. 289-293. (0,4 д.а., 
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особистий внесок: алгоритм побудови класифікатора, визначення класів, видів 
експлуатаційних витрат – 0,2 д.а.). Індексується та реферується у 
міжнародних базах даних Citefactor, CNKI Scholar (China National Knowledge 
Infrastructure), CrossRef, DOAJ, EBSCO (Applied Sciences collection), ERIH 
PLUS, Gale/Cengage, Google Scholar, Index Copernicus, Polish Scholarly 
Bibliography, Primo Central (ExLibris), Український реферативний журнал 
«Джерело», Реферативний журнал (ВІНІТІ), РІНЦ, SHERPA/RoMEO, Ulrich's 
Periodicals Directory, Universal Impact Factor, WorldCat. 

14. Танащук К.О. Еволюція бізнес-моделей надання інфокомунікаційних 
послуг / С. В. Ступак, К. О. Танащук // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2014. – 
№ 2 (10). – С. 85-94. – Режим доступу: (0,8 д.а., особистий внесок: формулювання 
основних принципів визначення та опису бізнес-моделей надання послуг – 0,2 д.а.) 

15. Танащук К.О. Розробка алгоритму методики тарифоутворення на 
здійснення державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу 
України / К.О. Танащук, А.Г. Мартиненко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 
2014. – № 3. – С. 79-89. (0,9 д.а., особистий внесок: розробка теоретико-
методологічних засад побудови системи тарифоутворення на надання послуг з 
державного регулювання в сфері телекомунікацій – 0,5 д.а.). 

16. Танащук К.О. Методологія тарифоутворення на послуги доступу до 
кабельної каналізації електрозв'язку / К.О. Танащук // Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. – 2014. – № 4 (12). – С. 76-81. (0,6 д.а.). 

17.  Танащук Е.А. Исследование технико-экономических основ 
формирования новых моделей управления и регулирования в сфере ИКТ 
[Електронний ресурс] / Е.А. Танащук, Ф.А. Джафаров // Економіка: реалії часу. – 
2015. – № 6 (22). – С. 180-186. – Режим доступу: 
http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No6/180.pdf. – Доступно на 20.02.2017. – 
Назва з екрана. (0,8 д.а., особистий внесок: на основі дослідження взаємозв'язку 
технологічних, організаційних та економічних змін визначено понятійно-
категорійний апарат, що відображає сутність процесів трансформації 
державного регулювання і моделей розвитку учасників сфери ІКТ – 0,4 д.а.). 
Індексується та реферується в міжнародних базах даних РІНЦ (Росія); Index 
Copernicus (Польща); Ulrich’s Periodicals Directory (США), EBSCO Publishing 
(США); Google Scholar (США). 

18. Танащук К.О. Складові системи тарифоутворення в сфері 
телекомунікацій України / К.О. Танащук // Причорноморські економічні студії. – 
2016. – № 8. – С. 132-136. (0,5 д.а.). Індексується та реферується у 
міжнародній базі даних  Indexed in the ICI Journal Master List. 

19. Танащук К.О. Теоретико-методологические основы прогнозирования 
численности персонала в сфере информационно-коммуникационных технологий 
/ К.О. Танащук, З.А. Степанюк // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія Економічні науки. – 2016. – № 20, Ч. 2.  – С. 49-52. (0,3 д.а., 
особистий внесок: розробка методології прогнозування чисельності персоналу 
операторів телекомунікацій – 0,2 д.а.). 

20. Танащук К.О. Місце та роль електронних комунікацій у формуванні 
бізнес-процесів / К.О. Танащук, А.А. Богословова // Економіка. Фінанси. Право. – 
2017. – № 12/2. – С. 60-62. (0,3 д.а., особистий внесок: визначення ролі 
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електронних комунікацій у формуванні бізнес-процесів – 0,1 д.а.).  Індексується 
та реферується в міжнародній базі даних Index Copernicus. 

21. Танащук К.О. Розробка еталонних моделей для визначення видів 
телекомунікаційних послуг при організації взаємоз’єднання мереж операторів 
телекомунікацій / К.О. Танащук // Бізнес Інформ. – 2018. – № 11. – C. 236-248. 
(1,1 д.а.). Індексується та реферується в міжнародних базах даних Ulrichsweb 
Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), РІНЦ, 
Index Copernicus (Польща), Directory of Open Acess Journals. 

22. Танащук К.О. Методологічні засади формування та розрахунку 
собівартості телекомунікаційних послуг [Електронний ресурс] / К.О. Танащук, 
С.В. Філиппова // Економіка: реалії часу. – 2018. – № 6 (40). – С. 5-17. – Режим 
доступу: https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No6/5.pdf. – Доступно на 
18.12.2018. – Назва з екрана. (1,0 д.а., особистий внесок: розробка 
методологічних засад бізнес-процесного підходу до групування та деталізації 
витрат за видами діяльності операторів телекомунікацій для визначення 
розмірів собівартості телекомунікаційних послуг в розрізі різних типів та рівнів 
телекомунікаційних мереж, що задіяні при організації наскрізного з’єднання – 0,8 
д.а.). Індексується та реферується в міжнародних базах даних РІНЦ; Index 
Copernicus (Польща); Ulrich’s Periodicals Directory (США), EBSCO Publishing 
(США); Google Scholar (США). 

23.  Танащук К.О. Методологічні підходи до визначення операторів 
телекомунікацій зі значною ринковою владою / К.О. Танащук // Економічний 
дискурс. – 2018. –  № 3. – С. 22-36. (1,2 д.а.). Індексується та реферується в 
міжнародних базах даних РІНЦ, Index Copernicus Journals Master List, 
Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (The Electronic Journals Library, Бібліотека електронних 
журналів, Німеччина), Google Академія, Academic Recource Index – проект 
ResearchBib. 

24. Танащук К.О. Система індикаторів оцінки науково-технічної діяльності 
в світі [Електронний ресурс] / К.В. Ковтуненко, К.О. Танащук // Економіка: реалії 
часу. – 2018. – № 5 (39). – С. 103-112. – Режим доступу: 
https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No5/103.pdf. – Доступно на 29.01.2019. – 
Назва з екрана. (0,6 д.а., особистий внесок: дослідження основних міжнародних 
організацій та індикаторів – 0,5 д.а.). Індексується та реферується в 
міжнародних базах даних РІНЦ; Index Copernicus (Польща); Ulrich’s 
Periodicals Directory (США), EBSCO Publishing (США); Google Scholar (США). 

25. Танащук К.О. Дослідження специфіки кадрового прогнозування та 
сучасних тенденцій підготовки наукового та науково-педагогічного персоналу в 
Україні [Електронний ресурс] / К.О. Танащук, В.І. Загребнюк // Економічний 
журнал Одеського політехнічного університету. – 2018. – № 4 (6). – С. 79-87. – 
Режим доступу: https://economics.opu.ua/ejopu/2018/No4/79.pdf. – Доступно на 
01.02.2019. – Назва з екрана. (0,4 д.а., особистий внесок здобувача: дослідження 
методів прогнозування чисельності кадрів – 0,25 д.а.). Індексується та 
реферується в міжнародній базі даних Index Copernicus (Польща). 

26. Танащук К.О. Сучасні аспекти нормування праці управлінського 
персоналу на промислових підприємствах та в наукових організаціях / 
О.М. Коваленко, О.В. Станіславик, К.О. Танащук // Центральноукраїнський 
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науковий вісник. Економічні науки: Зб. наук. пр. – Кропивницький, 2018. – Вип. 
1, (34). – С. 78-93. (1,2 д.а., особистий внесок: досліджено основні аспекти 
нормування праці у наукових підрозділах промислових підприємств – 0,2 д.а.). 

27. Танащук Е.А. Эволюционный подход к исследованию организационной 
структуры управления в сфере ИКТ [Електронний ресурс] / Е.А. Танащук, Ф.А. 
Джафаров // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7175. – Доступно на 03.02.2019. – 
Назва з екрана. (0,5 д.а., особистий внесок: дослідження науково-методологічних 
підходів до еволюції економічних систем в сфері телекомунікацій – 0,2 д.а.). 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 
28. Tanashchuk K. Theoretical and methodical principles of capital structure 

management in the innovation activity of telecommunication operators / K. 
Tanashchuk, K. Kovtunenko, Yu. Kovtunenko // Journal of Automation and 
Information Science. – N.-Y.: BEGELL HOUSE, INC, 2018. – Vol. 50, Issue 3. – 71-
84 p. (1,2 д.а. особистий внесок: розробка методики та математичного 
алгоритму побудови моделі визначення оптимальної структури капіталу 
оператора телекомунікацій в процесі тарифоутворення на послуги 
доступу/взаємоз’єднання до телекомунікаційних мереж операторів 
телекомунікацій України – 1,0). Індексується та реферується у міжнародній 
базі даних Scopus. 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру 
Матеріали наукових конференцій 

29. Танащук К.О. Стан підготовки галузі зв'язку до вступу в СОТ: 
Матеріали Всеукр. наук.-практич. семінару [«Науково-технічні пріоритети 
економічного розвитку в галузі зв'язку: нові стратегії та технології»], (Україна, м. 
Одеса., Державний комітет зв’язку та інформатизації України, Одеська 
національна академія зв’язку ім. О.С. Попова,  27-29 травня 2004 р.) / 
К.О. Танащук, Л.В. Стефаненко // Наукові праці ОНАЗ. – Спец. вип. – С. 37-39. 
(0,2 д.а. особистий внесок: дослідження економічних показників готовності до 
вступу в СОТ – 0,1 д.а.). 

30. Танащук К.О. Визначення собівартості доступу до мереж різних 
операторів : Матеріали наук.-практ. конф. [«Актуальні питання регулювання у 
сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України»], 
(Україна, м. Київ, Національна комісія з питань регулювання зв’язку України, 12-
13 червня 2007 р.) / К.О. Танащук. – Київ : НКРЗ, 2007. – С. 46-56 (0,8 д.а.). 

31. Танащук К.О. Бізнес-процесний підхід до визначення витрат оператора 
телекомунікацій : Матеріали 61 наук.-техн. конф. професорсько-викладацького 
складу, науковців і молодих вчених [«Освіта і наука»], (Україна, м. Одеса, 
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2007 р.) / К.О. Танащук. 
Одеса : ОНАЗ, 2007. – № 2. – С.161 (0,07 д.а.). 

32. Танащук К.О. Проблеми створення системи тарифного регулювання 
ринку телекомунікацій України: Матеріали II наук.-практ. конф. [«Актуальні 
питання регулювання у сфері телекомунікацій та користання РЧР»], (Україна, м. 
Київ, Національна комісія з питань регулювання зв’язку України, 11–13 липня 
2008 р.) / К.О. Танащук. – Київ: НКРЗ, 2008. – С. 27-29 (0,14 д.а.). 

33. Танащук К.О. Підходи до оцінки вартості капіталу : Матеріали II наук.-
практ. конференції [«Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій та 
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користання РЧР»], (Україна, м. Київ, Національна комісія з питань регулювання 
зв’язку України, 11-13 липня 2008 р.) / К.О. Танащук, І.В. Політова. – Київ: НКРЗ, 
2008. – С. 22-24 (0,3 д.а., особистий внесок: дослідження теоретико-
методологічних засад формування структури капіталу – 0,2 д.а.). 

34. Танащук К.О. Аналіз методів тарифоутворення на телекомунікаційні 
послуги : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Спецпроект: аналіз 
наукових досліджень»], (Україна, м. Дніпропетровськ, ПДАБА, 9-14 липня 2008 
р.) / К.О. Танащук, І.В. Політова. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 88-91 
(0,3 д.а., особистий внесок: дослідження методів тарифоутворення – 0,2 д.а.). 

35. Танащук Е.А. Подходы к построению системы тарифного 
регулирования. Методология определения источников затрат на основе подхода 
LRIC [Електроний ресурс] : Материалы семинара Междунар. союза электросвязи 
[«Тарифная политика и межсетевое взаимодействие операторов 
телекоммуникаций»], (Україна, м. Одеса, Международный союз электросвязи, 
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, 7-9 октября 2008 г.) / 
Е.А. Танащук. – Режим доступу: https://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-
tariffs/events/tariff-seminars/Ukraine-08/PDF/Tanaschuk_ONAT.pdf. – Доступно на 
12.10.2010. – Назва з екрана. (0,1 д.а.).  

36. Танащук Е.А. Базовые принципы учета инвестиций при расчете 
тарифов на услуги операторов телекоммуникаций: Матеріали 63 Наук.-техн. 
Конф. професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, 
аспірантів, студентів ОНАЗ, (Україна, м. Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 26.11-
02.12.2008) / Е.А. Танащук. – Одеса: ОНАЗ ім. Попова, 2008. – Ч. 3. – С. 161 (0,1 
д.а.). 

37. Танащук К.О. Європейські підходи до визначення типів 
телекомунікаційних мереж : Матеріали  V Міжнар. наук.-техн. конф. [«Сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології. COMINFO'2009»], (Україна, м. Левадія, 
АР Крим, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 5-9 
жовтня, 2009 р.) / К.О. Танащук. – Київ: ДУІКТ, 2009. – С. 25-30 (0,35 д.а.). 

38. Танащук К.О. Науково-методологічні підходи до побудови системи 
тарифного регулювання в сфері телекомунікацій України : Матеріали IV Міжнар. 
наук.-техн. симпозіуму [«Новітні технології в телекомунікаціях»], (Україна, м. 
Вишків, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2-5 
лютого 2010 р.) / К.О. Танащук. – Київ: ДУІКТ, 2010. – С. 134-135 (0,14 д.а.). 

39. Танащук К.О. Проблеми визначення оптових та роздрібних ринків 
телекомунікаційних послуг : Матеріали V Міжнар. наук.-техн. симпозіуму 
[«Новітні технології в телекомунікація. COMINFO'2010»], (Україна, м. Левадія, 
АР Крим, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 10-
14 жовтня, 2010 р.) / К.О. Танащук. – Київ: ДУІКТ, 2010. – С. 53-56 (0,2 д.а.). 

40. Танащук К.О. Підходи до класифікації телекомунікаційних послуг : 
Матеріали міжн. наук.-практ. конференції [Сучасні проблеми економіки], 
(Україна, м. Київ, Національний авіаційний університет, 14-15 жовтня 2010 р.) / 
К.О. Танащук. – Київ: НАУ, 2010. – С. 82-83 (0,2 д.а.). 

41. Танащук Е.А. Директивы и рекомендации Европейской Комиссии – 
правовая основа понимания технических и экономических процессов развития 
телекоммуникационных сетей и рынков услуг [Електроний ресурс] : Материалы 
научн.-практ. семин. [«Экономические вопросы развития сферы 



 39 

телекоммуникаций»], (Україна, г. Киев, Национальная комиссия по вопросам 
регулирования связи Украины, НИЦ «Телекоммуникации без границ», 
Государственный университет информационно-комму технологий, Ассоциация 
операторов связи Украины «ТЕЛАС», 18-19 ноября 2010 г.) / Е.А. Танащук// 
Електронный ресурс. – Режим доступа: http://twb.com.ua/ru/news-a-
events/economic-workshop-2010.html?start=1. – Доступно на 12.10.2011. – Назва з 
екрана (0,1 д.а.).  

42. Танащук Е.А. Основные направления развития рынков электронных 
коммуникаций [Електроний ресурс] : Материалы Регионального форума 
Междунар. союза электросвязи для стран СНГ и Европы [«Актуальные вопросы 
регулирования в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным 
ресурсом»], (Україна, г. Киев, Международный союз электросвязи, Национальная 
комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере связи и информатизации 
Украины, 11-13 сентября 2012 г.) / Е.А. Танащук, П.П. Яцук. – Електронний 
ресурс. – Режим доступу: http://www.itu.int/ITU-
D/tech/events/2012/Spectrum_CIS_Kiev_Sept12/Spectrum_CIS_Kiev_Sept12_Agenda
_R.pdf. – Доступно на 12.10.2011. – Назва з екрана (0,1 д.а.).  

43. Танащук К.О. Методика розрахунку вартості розміщення 
радіопередавального обладнання при впровадженні технологій 3-4G : Материалы 
Регионального семинара Междунар. союза электросвязи [«Тенденции развития 
конвергентных сетей: решения пост – NGN, 4G и 5G»], (Україна, г. Киев, 
Международный союз электросвязи, Государственный университет 
телекоммуникаций, 17-18 ноября 2016 г.) / Е.А. Танащук, О.П. Ващенок. – К.: 
ГУТ, 2016. – С. 210-212. (0,2 д.а., особистий внесок здобувача: розробка 
методологічних засад формування вартості розміщення радіопередавального 
обладнання в мережах 3G – 0,1 д.а.). 

44. Танащук К.О. Електронний бізнес як складова інформаційної економіки 
: матеріали конф. [Проблеми і перспективи інновац. розвитку економіки в 
контексті інтеграції України в Європ. науково-інновац. простір»], (Україна, м. 
Одеса, ОНПУ, 15-16 верес. 2016 р.) / К.В. Ковтуненко, К.О. Танащук. – Одеса: 
ОНПУ, 2016. – С. 60-64 (0,2 д.а., особистий внесок: концептуальні засади 
формування інформаційної економіки та ролі електронного бізнесу – 0,15 д.а.). 

45. Танащук К.О. Влияние ОТТ-услуг на модели регулирования рынков 
электронных коммуникаций : Матеріали VIII-ї Міжнар. наук.-техн. конф. 
[«Проблеми інформатизації»], (Україна, м. Київ, Державний університет 
телекомунікацій, 11-12 квітня 2017 р.) / К.О. Танащук, О.Л. Нечипорук, 
К.В. Ковтуненко. – К.: ДУТ, 2017. – C. 280-285 (0,36 д.а., особистий внесок: 
розробка моделі регулювання ринків ОТТ-послуг – 0,2 д.а.). 

Інші видання 
46. Танащук Е.А. Основные принципы регулирования универсальных услуг 

в Украине / Е.А. Танащук // Почтовая связь. Техника и технология. –  2005 г. – № 
6. – С. 6-8 (0,2 д.а.). 

47. Танащук К.О. Складові економічного регулювання  сфери 
телекомунікацій України / К.О. Танащук // Вісник Державного університету 
інформаційно-комунікаційних технологій. – 2009. – С. 27-32 (0,4 д.а.). 

48. Танащук Е.А. Основные направления развития регулирования рынка 
услуг электронных коммуникаций / Е.А. Танащук // Информационные 



 40 

телекоммуникационные сети. – 2012. – № 5-6. – С. 49-53. (0,8 д.а.) Республика 
Казахстан (Алматы). 

49.  Танащук К.О. Дослідження методів встановлення та розрахунку 
тарифів на телекомунікаційні послуги / К.О. Танащук // Молодий вчений. – № 12 
(39). – 2016 – С. 907-911 (0,8 д.а.). Індексується та реферується у міжнародних 
базах даних РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index 
Copernicus. 

50. Танащук Е.А. Теоретико-методические основы управления структурой 
капитала в инновационной деятельности операторов телекоммуникаций / Е.А. 
Танащук, К.В. Ковтуненко, Ю.В. Ковтуненко // Проблемы упр. и информатики. – 
2018. – № 2. – С. 133-145 (1,2 д.а., особистий внесок: методика та алгоритм 
побудови моделі для визначення оптимальної структури капіталу оператора 
телекомунікацій в процесі тарифоутворення на послуги доступу/ 
взаємоз’єднання до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій 
України – 1,0 д.а.). Індексується та реферується в міжнародних базах даних 
«Джерело» (Україна), «Реферативний журнал» (Росія, Москва, ВІНІТІ), 
«Математичне ревю» («Math. Review», США, Американське математичне 
товариство), «Прикладна механіка» («Applied mechanics Reviews», США), 
Американське товариство інженерів-механіків Інституту наукової 
інформатики Томсона (ISI), Scopus. 

51.  Танащук К.О. Електронні комунікації у формуванні e-бізнесу 
виробничих підприємств / К.О. Танащук, К.В. Ковтуненко, А.А. Богословова // 
Молодий вчений. – 2018. – №1 (53). – С. 1002-1005 (0,3 д.а., особистий внесок: 
опис електронних комунікацій що застосовуються при формуванні електронного 
бізнесу – 0,2 д.а.). Індексується та реферується у міжнародних базах даних 
РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. 

52. Танащук К.О. Основні напрями розвитку регулювання на ринках послуг 
електронних комунікацій / К.О. Танащук // Регіональна економіка та управління. 
– 2018. – №4 (22). – С. 107-114 (0,5 д.а.). Індексується та реферується у 
міжнародних базах даних РІНЦ, Index Copernicus. 

Авторські свідоцтва про право на твір 
53. А.с № 21739 (про реєстрацію авторського права на твір) Україна, 

Державна служба інтелектуальної власності України. Твір наукового характеру 
«Методика визначення собівартості послуг взаємоз’єднання мереж операторів 
телекомунікацій» / К.О. Танащук, Н.О. Котова, А.Г. Мартиненко (Україна). – 
Дата реєстрації 21.08.2007 (особистий внесок: розробка теоретико-
методологічних засад визначення собівартості послуг взаємоз’єднання та 
обґрунтування застосування основних складових алгоритму розрахунку). 

54. А.с № 24942 (про реєстрацію авторського права на твір) Україна, 
Державна служба інтелектуальної власності України. Твір наукового характеру 
«Еталонні моделі реалізації послуг взаємоз’єднання мереж операторів 
телекомунікацій» / К.О. Танащук, Н.О. Котова, О.Л. Нечипорук, М.О. Чумак 
(Україна). – Дата реєстрації 11.07.2008 (особистий внесок: розробка 
методологічних і методичних засад визначення елементів телекомунікаційних 
мереж, що задіяні при наданні послуг взаємоз’єднання та обґрунтування 
застосування основних складових алгоритму розрахунку кількості елементів 



 41 

станційного та лінійно-кабельного обладнання при визначенні поточної 
собівартості експлуатації). 

 
АНОТАЦІЯ 
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– Одеський національний політехнічний університет, Одеса, 2019. 

У дисертації розроблено теоретико-методологічний базис, методичні 
підходи та рекомендації щодо побудови системи державного регулювання 
тарифоутворення як основи формування нового організаційно-економічного 
механізму ефективного розвитку сфери телекомунікацій України. Визначено 
етапи та умови становлення ринкових відносин в сфері телекомунікацій, 
обґрунтовано вплив державного регулювання на їх формування. Класифіковано 
організаційно-правові форми реалізації державного регулювання в сфері 
телекомунікацій. Обґрунтовано теоретико-методологічний базис побудови 
державного регулювання та системи тарифоутворення за бізнес-процесним 
підходом. Класифіковано послуги в сфері телекомунікацій. Обґрунтовано: 
методологічні підходи до комплексного аналізу ринків телекомунікаційних 
послуг, визначення ступеня ринкової влади; інформаційно-аналітичний 
інструментарій розрахунку обсягів поточних витрат та інвестицій в частині 
визначення планових витрат на персонал, придбання та закупівлю обладнання. 
Класифіковано експлуатаційні витрати операторів телекомунікацій.  

Розроблено: управлінський інструментарій для перевірочної оцінки 
структури інвестиційного капіталу операторів телекомунікацій; рекомендації 
щодо прогнозування чисельності персоналу для розрахунку тарифів на послуги в 
сфері телекомунікацій. Обґрунтовано методологічні підходи до розрахунку 
тарифів на послуги доступу операторів до телекомунікаційних мереж на рівні 
кабельної інфраструктури. Розроблено методичне забезпечення побудови 
системи державного регулювання тарифоутворення, відповідні класифікатори 
для формування пулу вихідних даних з розрахунку собівартості та тарифів на 
послуги з державного регулювання в сфері телекомунікацій. 
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хозяйством – Одесский национальный политехнический университет, Одесса, 
2019. 

В диссертации разработаны теоретико-методологический базис, 
методические подходы и рекомендации по построению системы 
государственного регулирования тарифообразования как основы формирования 
нового организационно-экономического механизма эффективного развития 
сферы телекоммуникаций Украины. Определены этапы и условия становления 
рыночных отношений в сфере телекоммуникаций, обосновано влияние 
государственного регулирования на их формирование. Классифицированы 
организационно-правовые формы реализации государственного регулирования 
в сфере телекоммуникаций. Обоснован теоретико-методологический базис 
построения государственного регулирования и системы тарифообразования по 
бизнес-процессным подходом. Классифицированы услуги в сфере 
телекоммуникаций. Обоснованы: методологические подходы к комплексному 
анализу рынков телекоммуникационных услуг, определению степени рыночной 
власти; информационно-аналитический инструментарий расчета объемов 
текущих расходов и инвестиций в части плановых затрат на персонал, 
приобретение и закупку оборудования. Классифицированы эксплуатационные 
расходы операторов телекоммуникаций. 

Разработаны: управленческий инструментарий для проверочной оценки 
структуры инвестиционного капитала операторов телекоммуникаций; 
рекомендации по прогнозированию численности персонала для расчета 
тарифов на услуги в сфере телекоммуникаций. Обоснованы методологические 
подходы к расчету тарифов на услуги доступа операторов к 
телекоммуникационным сетям на уровне кабельной инфраструктуры. 
Разработано методическое обеспечение построения системы государственного 
регулирования тарифообразования, соответствующие классификаторы для 
формирования пула исходных данных по расчету себестоимости и тарифов на 
услуги по государственному регулированию в сфере телекоммуникаций. 
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The dissertation has developed the theoretical and methodological basis, 
methodological approaches and recommendations for the construction of the system 
of state regulation of tariff formation as the basis for the formation of a new 
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organizational and economic mechanism for the effective development of the 
telecommunications sector of Ukraine. 

The purpose of the research is to develop a theoretical and methodological 
basis, methodological approaches and recommendations for building a system of state 
regulation of tariff formation as a basis for the formation of a new organizational and 
economic mechanism of effective development of the telecommunications sector of 
Ukraine. The object of the study is the process of state regulation of tariff formation 
in the field of telecommunications. The subject of the research is theoretical, 
methodological and methodological principles of formation of state regulation of 
tariff formation in the field of telecommunications. 

The scientific novelty of the obtained results is the development and scientific 
substantiation of the theoretical and methodological basis and methodological 
approaches and recommendations for the creation and implementation of the system 
of state regulation of tariff formation in the sphere of telecommunications of Ukraine.  

The theoretical and methodological basis of state regulation in the field of 
telecommunications is proposed and substantiated, containing requirements for state 
regulation, mechanisms and their goals, stages and methods of implementation, key 
factors of influence, the conceptual model of which links three components: 
economic (determining the amount of costs for services with separate accounting of 
costs in accordance with business processes involved in providing services in 
technologically different telecommunication networks), organizational (classification 
of operational costs and services, types of investment costs of telecommunications 
operators, forecasting the volume of services for the implementation of state 
regulation) and regulatory (methodological support for the definition of operators 
with significant market power, regulatory reporting of telecommunication operators 
for the calculation of tariffs by the national regulator, method of estimating the tariff 
structure of investments , the procedure for establishing tariffs for telecommunication 
services by the national regulator)/ 

Substantiated methodological approaches to state regulation of tariff formation 
in the field of telecommunications on the basis of creating a tariff system, defining its 
structural elements, detailing the functions and methods of tariff formation for the 
national regulator and telecommunications operators, classifications of services and 
costs, taking into account the investment component in the formation of the 
investment component. Classification of operational costs of telecommunication 
operators was developed, the hierarchy and structure of which were constructed by 
vertical-horizontal distribution of operational costs by types and markets of 
telecommunication services, which allowed to take into account the costs of specific 
business processes of the telecommunications sector, to introduce the unification of 
the names of their articles, general economic activity, leasing and contractual 
relations, the content of which is regulated by the domestic legal framework. 

Information and analytical toolkit for calculating current expenditures and 
investments in terms of determination of planned personnel costs, purchase and 
purchase of equipment, which allows to simultaneously process all input parameters 
by markets, classes and types of services, expenditures by certain groups, classes and 
types operating costs of telecommunication operators by calculating tariff rates. 
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Management tools have been developed for verifying the assessment of the 
investment capital structure of telecommunications operators, which determines the 
optimal ratio between borrowed and equity capital, establishes acceptable limits for 
changing the capital structure, and estimates the rate of return of the 
telecommunications operator in the implementation of investment projects.Tariff 
formation for the determination of the fee for access to the objects of infrastructure 
based on determination of the current cost and investments in the development of 
telecommunication networks is proposed and substantiated. 

Improved: methodological basis of the system of tariff formation in the field of 
telecommunications, which, unlike the existing ones, forms a single, mutually agreed 
structure of analytical and settlement blocks, which forms recommendations for the 
determination of tariffs and modelling of telecommunication networks in the process 
of tariff formation for telecommunication services by business process 
subcontracting, and at the operator level; classification of services in the field of 
telecommunications, the difference of which is to create a unified classifier according 
to international requirements, which defines all subcategories, fixes the division of 
services by main types of networks by technological (types of networks, types of 
services) and content (basic, additional, service) features, forms the conditions for 
correctly allocating the volume of traffic serving the sales volume necessary to 
calculate current cost; the theory of markets in the study of the degree of competition 
through the development of a method of determining a complex indicator of market 
concentration and complex market share of the telecommunications operator, its use 
in calculations by the regulatory authority for several markets of services; forecasting 
the number of staff, whose model, unlike others, is built from the standpoint of an 
evolutionary economy and allows to analyze and predict the dynamics of quantitative 
and qualitative staff composition with an error of less than 4%, taking into account 
changes in technology, age, professional and educational structure of staff; 
methodology of tariff formation through the development of methodological 
approaches for the construction of a model for calculating tariffs for access to cable 
sewerage telecommunication services, the difference of which is: implementation of 
European approaches to tariff formation, taking into account national peculiarities of 
cost accounting and application of standards, development of new labour standards, 
use the existing state building legal framework, implement the principles of equality 
and interest of all telecom participation market of Ukraine to provide non-
discriminatory access to telecommunication cable sewage. 

Keywords: state regulation, system, tariff setting, telecommunications, 
operators, service markets, long-term expenses, business processes, access, 
interactions, investment activity, significant market power, cost, classification, 
forecasting, methods, models, recommendations. 


