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Вступ. На сьогодні у світі відбуваються процеси побудови  нового 
типу суспільного розвитку - інформаційного суспільства. До цих процесів 
приєднується все більше і більше країн. В рамках цих процесів 
відбувається формування і розвиток сучасної інформаційної 
інфраструктури та інформаційно-комунікаційних  технологій (далі - ІКТ), 



 

що призводить до постійного збільшення впливу ІКТ на всі сфери 
сучасного суспільства, а також збільшення частки самих ІКТ в суспільно-
економічних, політичних та інших суспільних відносинах. 

Не останню роль в цих процесах відіграють телекомунікації, які є 
складовою ІКТ. Тому від ступеню розвитку сфери телекомунікацій 
залежить розвиток інформаційної інфраструктури та ІКТ, тобто, усього 
інформаційного середовища.  

Тому на сьогодні питанням розвитку сфери телекомунікацій 
приділяється особлива увага як з боку державних органів так і приватного 
сектору. У зв’язку з цим на перший план виходять питання здійснення 
ефективного управління сферою телекомунікацій для забезпечення 
(досягнення) сучасних умов та темпів розбудови як окремих складових так 
і інформаційного суспільства в цілому.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями.  Питання ефективності 
державного управління у сфері телекомунікацій прямо залежать від 
існуючої законодавчої бази, яка регулює основні питання сфери. 
Враховуючи постійні зміни, що відбуваються в сфері телекомунікацій 
законодавча база повинна випереджати їх темпи та напрями (у 
технологіях, обладнанні, обсягах та переліку послуг, тощо).   

В даній статті проаналізовано стан державного управління в сфері 
телекомунікацій та його вплив на зазначену сферу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття, показав, що здебільшого дослідження в сфері 
управління та регулювання проводиться навколо теоретичних основ та 
підходів до тих чи інших складових механізмів державного управління. 
Так, вітчизняна дослідниця Малишева М.А. вивчає загальні питання теорії 
та механізми сучасного державного управління в цілому. Російський 
дослідник Панов В.В. вивчає питання державного регулювання 
інвестиційної діяльності підприємств в сфері телекомунікацій, а його 
співвітчизник Шестобітов А.С. вивчає питання державних та приватних 
факторів в телекомунікаційній сфері в Росії відносно моделювання 
прийняття та реалізації політичних рішень в сфері телекомунікацій. 
Азербайджанський дослідник Рустамов О.М. досліджує моделі механізму 
управління підприємствами сфери телекомунікацій Азербайджану.  

Отже, недослідженим залишається питання сучасного стану 
державного управління в сфері телекомунікацій в Україні та його впливу 
на зазначену сферу діяльності.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Завдання даної 
статі – проаналізувати положення законодавчих актів, які регламентують 
здійснення державного управління в сфері телекомунікацій в Україні; 
визначити їх особливості; виробити практичні рекомендації щодо 



 

вдосконалення стану державного управління в сфері телекомунікацій в 
Україні та його механізмів.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Основні питання щодо державного 
управління в Україні регламентовані положеннями таких актів: 
Конституції України, Закону України «Про Кабінет Міністрів України», 
Закону України «Про центральні органи влади», постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження регламенту Кабінету Міністрів 
України» та інших нормативно-правових актів. 

Що стосується сфери телекомунікацій, то основним законодавчим 
актом, який регламентує, в  тому числі і питання державного управління та 
їх напрями, є Закон України «Про телекомунікації» [6]. 

Положеннями даного Закону визначено, що ухвалення державної   
політики та  законодавче забезпечення державного  управління  і  
регулювання  у  сфері телекомунікацій здійснює Верховна Рада України. А 
державне управління у сфері телекомунікацій здійснюють Кабінет 
Міністрів України та центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку 
(стаття 13 Закону) [6]. Крім того, положеннями даного Закону визначено 
повноваження КМУ (стаття 14 Закону) та центрального органу виконавчої 
влади в галузі зв’язку (далі - ЦОВЗ) (стаття 15 Закону) [6].  

До основних повноважень ЦОВЗ слід  віднести наступні:  
– розробка пропозицій щодо державної політики у сфері 

телекомунікацій і реалізація її у межах своїх повноважень; 
– впровадження технічної політики у сфері надання 

телекомунікаційних послуг, стандартизації, підтвердження відповідності 
технічних засобів телекомунікацій;  

– розробка прогнозів розвитку телекомунікаційних мереж та послуг;  
– організація наукового забезпечення функціонування і розвитку 

сфери телекомунікацій;  
– інформування суб'єктів ринку телекомунікацій про політику та 

стратегію розвитку телекомунікаційних мереж загального користування. 
 Крім того, розвиток та вдосконалення телекомунікаційних мереж 

загального користування України здійснюється відповідно до Концепції 
розвитку телекомунікацій України (стаття 27 Закону) [6]. Також даним 
законом визначено головну мета даної Концепції, яка полягає в 
гармонійному та динамічному розвитку телекомунікаційних мереж на всій 
території країни, насамперед у регіонах з недостатнім рівнем насиченості 
місцевих мереж загального користування (стаття 27 Закону) [6].  

З одного боку сфера телекомунікацій показує позитивну динаміку 
розвитку та доходів. Це наглядно видно за статистичними даними, які 
надані Держкомстатом. У І кварталі 2013 року доходи від реалізації послуг 
зв’язку склали 12697,7 млн. грн., що на 3,8 % (або на 470,5 млн. грн.) 
більше порівняно з І кварталом 2012 року. Зокрема, доходи від надання 
телекомунікаційних послуг у І кварталі 2013 року порівняно з аналогічним 



 

періодом минулого року збільшилися на 3,7 % і склали 11613,1 млн.грн., 
або 91,4% від загальної кількості доходів від надання послуг зв’язку. 
Основними сегментами на ринку телекомунікаційних послуг залишаються 
мобільний, фіксований та широкосмуговий (комп’ютерний) зв’язок, 
спільна частка яких у загальних доходах від надання телекомунікаційних 
послуг за підсумками І кварталу 2013 року склала 94,2 % [7]. 

З іншого боку розвиваються тільки ті сегменти сфери 
телекомунікацій, які комерційно вигідні операторам та провайдерам 
телекомунікацій. Тобто рівномірного розвитку телекомунікацій по всій 
території країни не відбувається. Тому залишається значна частина 
населення, яка не може їх отримати. 

Аналіз статистичних даних вказує на низькі темпи росту доходів 
операторів телекомунікацій, що може бути пояснено декількома 
основними причинами, а саме. 

 По-перше. Активний розвиток мереж припинився і оператори не 
розвивають свої мережі в бік малонаселених територій із низької 
прибутковості мереж в зазначених регіонах. 

 По-друге. Населення досягло піку необхідного об'єму для нього 
телекомунікаційних послуг існуючої якості. 

 По-третє. Оператори телекомунікацій з різних причин не в змозі 
розширити перелік послуг, що надаються або суттєво підвищити якість 
надання існуючих телекомунікаційних послуг. 

 По-четверте. Державна тарифна політика на загальнодоступні 
послуги направлена на підвищення тарифів при різкому зниженні тарифів 
операторів телекомунікацій на інші телекомунікаційні послуги, що 
призводить до міграції населення між мережами. 

 Деякі з зазначених причин мають своє коріння в недосконалості 
державного регулювання усунення яких і повинно стати пріоритетним 
напрямком удосконалення державної політики у сфері телекомунікацій. 

 Дана ситуація на погляд автора склалась з наступних причин. 
Як видно із зазначеного переліку повноважень у ЦОВЗ відсутні дієві 

механізми відносно впровадження (реалізації) державної політики у сфері 
телекомунікацій. В Україні на сьогодні є Концепція розвитку сфери 
телекомунікацій, але вона має прогнозний характер без відповідного 
інструментарію – Державної цільової Програми розвитку телекомунікацій 
в якій би були чітко визначені заходи, відповідальні, шляхи фінансування 
та мета цих заходів. В першу чергу це стосується питань розвитку 
телекомунікаційної мережі загального користування та вирішення питань 
загальнодержавного рівня (забезпечення загальнодоступними 
телекомунікаційними послугами, створення підґрунтя для розвитку 
інформаційних технологій, впровадження проектів з інформатизації та 
розбудова інформаційного суспільства). 

Крім того відсутність державного інвестування розвитку 
телекомунікаційних мереж загального  користування на основі Концепції 



 

розвитку телекомунікацій України, відповідних державних програм та 
проектів (стаття 30 Закону) призводить до ситуації, коли перед державою 
стоять проблемні питання в сфері, які необхідно вирішити, а цього не 
відбувається. Насамперед це стосується питань забезпечення 
загальнодоступними телекомунікаційними послугами та рівномірного 
розвитку, а також створення підґрунтя для подальшого розвитку 
інформаційної інфраструктури і побудови інформаційного суспільства, що 
дасть змогу Україні інтегруватись до світових процесів.  

Також за останні роки значно змінився (в бік скорочення) перелік 
підприємств та установ, які підпорядковані ЦОВЗ. На сьогодні у ЦОВЗ 
залишилися у підпорядкуванні лише наукові та науково-дослідні установи: 
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут 
зв’язку» (м. Київ); Державне підприємство «Одеський науково-дослідний 
інститут зв’язку» (м. Одеса); Державне підприємство «Український 
науково-дослідний інститут радіо і телебачення (м. Одеса)»; 
ПрАТ «Український інститут по проектуванню засобів та споруд зв’язку» 
(м. Київ). Дані установи складають основу галузевої науки. 

Основна проблема галузевої науки це хронічне недофінансування з 
боку держави, а також відсутність співпраці з боку недержавних суб’єктів 
господарювання, що працюють у сфері телекомунікацій. Дана ситуація 
призвела до практичного згортання галузевої науки. Тобто науковий 
потенціал втратив потужність і динамізм.  

Наступним чинником є відсутність державних операторів та 
провайдерів телекомунікацій. В той же час не створено ефективних та 
дієвих механізмів взаємодії з недержавними операторами та провайдерами 
телекомунікацій під час вирішення загальнодержавних питань у сфері 
телекомунікацій.   

Неоднозначна ситуація і з самим ЦОВЗ. На сьогодні функції ЦОВЗ 
виконує Адміністрація Дерсжспецзв’язку. Відповідно до Положення про 
Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України (далі - Адміністрація), Адміністрація є центральним 
органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади з формування і 
забезпечення реалізації державної політики у сфері телекомунікацій [8]. У 
структурі Адміністрації Держспецзв’язку виконання даних функцій 
покладено на Департамент стратегії розвитку зв’язку Адміністрації 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.  

Висновки. Останнім часом стан функціонування виконавчої влади 
характеризувався тим, що рівень її організуючого впливу на суспільні 
процеси не задовольняв потреби динамічного розвитку громадянського 
суспільства, енергійного формування соціально-економічного укладу та 
демократичної, соціальної, правової держави. За останні роки не вдалося 
досягти такого рівня організації виконавчої влади, коли б її суб’єкти 
створили функціонально достатню та структурно несуперечливу систему. 



 

Враховуючи вищевказане пропонуємо шляхи вдосконалення за 
напрямами: 

- по інституційним змінам 
Повернення до виділення окремого органу державного управління 

(наприклад – Державної служби зв’язку) підвищить ефективність 
здійснення управлінських заходів в сфері телекомунікацій. Також це дасть 
можливість здійснювати моніторинг та управління всього спектру питань і 
напрямів в сфері телекомунікацій. 

- по законодавчій та нормативній базі 
Необхідно внести певні корективи відносно розширення 

інструментарію здійснення державного управління. Насамперед доцільно 
розглянути питання щодо внесення до Закону України «Про 
телекомунікації» нових положень, які стосуються питань розробки та 
реалізації спільно з операторами телекомунікацій Державної цільової 
Програми розвитку сфери телекомунікацій. 

Також на сьогодні гостро стоїть питання оперативного 
законодавчого врегулювання питань появи нових технологій, мереж, 
обладнання та телекомунікаційних послуг.  

Крім того практично відсутнє законодавче врегулювання питання 
щодо послуг на основі телекомунікацій. Це також необхідно законодавчо 
врегулювати для здійснення функцій державного управління і в цьому 
напряму. 

- ресурсна база (матеріально-технічна, фінансова, людські ресурси 
та інші.) 

Участь держави (або створення умов для участі недержавного 
сектору) та приватного сектору в забезпеченні необхідною ресурсною 
базою у вирішенні проблемних питань в сфері телекомунікацій, а також 
для можливості розбудови телекомунікаційної сфери, як складової 
інформаційно-комунікаційних технологій. Це, в свою чергу, дасть 
можливість запроваджувати ІКТ на всій території країни із залученням 
усіх верств населення. Така модель дасть змогу прискоритись у розбудові 
інформаційного суспільства як в рамках національних кордонів так і як 
складової світового рівня. На сьогодні сфера телекомунікацій отримує 
розвиток тих сегментів, які цікаві бізнесу, без урахувань потреб на 
загальнодержавному рівні. Також відсутній розвиток і підтримка з боку 
приватного сектору питань, які мають загальнодержавне значення і не 
цікаві в частині прибутку. 

- галузева наука   
Враховуючи сучасний стан галузевої науки необхідно, в першу 

чергу, зберегти існуючі наукові та науково-дослідні установи. Це можна 
досягти шляхом реорганізації існуючих наукових установ в два наукові 
центри (наприклад наукові холдинги). Крім того усі заходи щодо дій по 
відношенню до галузевої науки необхідно здійснювати за участі всіх 
сторін: держави, наукових кіл, суб’єктів ринку телекомунікацій та 



 

навчальних закладів.  
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Анотація.У статті розглянуто процес розбудови організаційної структури 
державного управління гуманітарною сферою в Україні за період незалежності, 
визначено елементи сучасної структури та виявлено її недоліки. 
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Аннотация.У статье рассмотрен процесс развитияорганизационной структуры 
государственногоуправления гуманитарной сферой в Украине за период 


