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ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПЛАНУ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ 

(ШСД)

Ключовим елементом ефективної розбудови ШСД на національних 
рівнях є прийняття всеосяжних Національних планів (НП) ШСД як пла-
нів дій з розвитку сфери. ООН зазначає, що держава має нести відпо-
відальність за доступність інтернету для найширших верств населення, 
бізнесу. Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) та Комісія ООН з 
ШСД розробили основні регуляторні орієнтири розвитку ШСД в рам-
ках розробки НП ШСД (в 2018 р. з 193-х країн-членів МСЕ 159 (81,1%) 
їх мали, решта – ні, в т.ч. Україна), оскільки регуляторні органи несуть 
відповідальність за видачу ліцензій на експлуатацію, розвиток фізичної 
інфраструктури ШСД, поділ спектру радіочастотного ресурсу (РЧР), за-
безпечення сумісності, умови спільного використання інфраструктури та 
сприяння інвестиціям і розвитку інформаційно-комунікаційних техноло-
гій (ІКТ) тощо. Як наслідок, структура телекомунікаційних (ТК) ринків 
залежить від їх рішень [1]. Структура індикаторів ІКТ-Регуляторного 
трекеру МСЕ  – рис. 1. Рейтинг України, ряду пострадянських країн в 
ньому (Табл. 1), свідчить, що в 2017 р. Україна найбільше відставала за 
станом нормативного режиму та рамок конкуренції [2].

В Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 
2018-2020 рр. [3] наголошено, що для створення основ цифрової економі-
ки Кабінет Міністрів України (КМУ) має сприяти розвитку національних 
твердих цифрових інфраструктур фіксованого та мобільного ШСД та оз-
начити основні параметри НП ШСД: покриття, технічні вимоги, моделі 
використання наявних фізичних інфраструктур (магістралі, газопроводи, 
ЛЕП тощо), ініціативи та проекти з організації надання ЩСД для терито-
рій, особливо сільських, громад, домоволодінь та соціальної інфраструк-
тури (насамперед освіти, медицини, культури), державного управління 
(сільради, ЦНАПи, відділки поліції тощо), моделі та механізми фінансу-
вання, у т.ч. державно-приватного партнерства, інтенсифікації інвести-
ційної діяльності операторів ринку, механізми створення попиту та фор-
мування потреб у послугах ШСД.



Однак, розробка НП ШСД кульгає. Так, Мінекономрозвитку (МЕРТ) 
в І кварталі 2018 р. пропонувало центральним органам виконавчої влади 
(ЦОВВ) сфери – Держспецзв’язку, Держагентству з е-урядування та на-
црегулятору ринку зв’язку Національній комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері зв`язку та інформатизації (НКРЗІ) розробити НП ШСД, 
що не було зроблено. Для загалу доступна лише його анонімна чернетка 
[4], а на авторство вказує лише назва файлу (plan_mert.docx), наявність в 
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Рис. 1. Структура ідикаторів ІКТ-Регуляторного трекеру МСЕ [2]

Таблиця 1
ІКТ-Регуляторний трекер МСЕ в 2017 р. [2]

Рей-
тинг 

Економіка 
Загальна 
оцінка  

з неї: 
1. Регулю-
ючий орган 

2. Нормативний 
мандат 

3. Нормативний 
режим 

4. Конкурентні 
рамки 

3 Литва 95.0 19.0 21.0 28.0 27.0 
26 Грузія 90.0 19.0 17.0 26.0 28.0 
21 Латвія 91.5 18.0 17.5 30.0 26.0 
26 Молдова 90.0 19.0 19.0 26.0 26.0 
48 Естонія 87.0 14.0 21.0 26.0 26.0 
67 Вірменія 83.5 19.0 18.5 18.0 28.0 
98 Киргизія 74.5 16.0 16.5 16.0 26.0 
133 Азербайджан 62.3 8.0 11.0 20.0 23.3 
146 Україна 56.3 17.0 18.0 12.0 9.3 
150 Казахстан 53.0 6.0 10.0 14.0 23.0 
162 Російська Федерація 40.0 4.0 9.0 13.0 14.0 
169 Білорусь 33.3 4.0 8.0 18.0 3.3 
184 Таджикистан 7.0 2.0 3.0 2.0 0.0 
187 Узбекистан 6.5 2.0 2.5 2.0 0.0 
188 Туркменистан 4.7 0.0 2.0 0.0 2.7 

Максимальна оцінка: 100 20 22 30 28 



структурі МЕРТ департаменту розвитку ІКТ, документообігу та е-сервісів 
та увага до сфери очільника МЕРТ, Координаційної ради з питань розвит-
ку цифрової економіки та суспільства, члена Наглядової ради Громадської 
спілки Хай-Тек офіс Україна віце-прем’єр-міністра С. Кубіва. 

Крім того, на засіданні Координаційної ради з питань розвитку циф-
рової економіки та суспільства 24.01.2019 р. констатувалася відсутність 
цілісної системи законодавчого забезпечення та намагання прийняти за-
конопроекти, зокрема про е-комунікації, які маючи політичну складову 
та невідповідність Конституційним приписам та законодавству ЄС, мо-
жуть завдати шкоди державі в цілому. Досі неврегульований недискримі-
наційний доступ операторів та провайдерів ТК до елементів інфраструк-
тури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики: на засіданні 
24.01.2019 р. наводилися «кричущі приклади свавілля Київської міськ-
держадміністрації, Київради, які досі не привели регіональні законода-
вчі акти до вимог Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, 
транспорту, електроенергетики з метою розвитку ТК-мереж», небажання 
виконувати цей закон комунальними підприємствами Києва [5].

Не існує законодавчого визначення ШСД, тому держава не має і зобов’я-
зань щодо забезпечення населення цими послугами [6]. Незважаючи на те, 
що НКРЗІ зобов’язала постачальників ТК-послуг зазначати в договорах із 
абонентами мінімальну швидкість фіксованого ШСД, більшість операторів 
і провайдерів ігнорують ці вимоги: в договорах з абонентами не зазначають 
мінімальні швидкості або зазначають занижені швидкості, на яких викори-
стання мережі неможливе, навіть 0 Мбіт/с. 4.06.2019 р. у виступі на форумі 
ГС Хай-Тек Офіс Україна Digitalization: business talk.open opportunities  го-
лова НКРЗІ О. М. Животовський відмітив, що 1/3 операторів та провайде-
рів ШСД взагалі не подає технологічних відомостей про діяльність [7]. 

Також не розроблені релевантні механізми державно-приватного парт-
нерства в цій сфері, правила співфінансування державою, органами місце-
вого самоврядування рівня сільрад, об’єднаних територіальних громад про-
кладання мереж комунікацій ШСД так званої «останньої милі» до громад, 
що за європейською термінологією «зазнали невдач ринку» як це практику-
ється в ЄС. Преса широко повідомляла про зустріч 4.07.2019 р. М.Федоро-
ва, радника Президента України В. О. Зеленського, з представниками Сві-
тового банку щодо реалізації грантового проекту ініціативи ЄС EU4Digital 
для розробки НП ШСД в Україні в рамках реалізації Світовим банком гран-
тового проекту ініціативи ЄС EU4Digital для розробки цього плану, тоді як 
уряд В. Гройсмана навіть розглядав можливість проведення державою ICO 
(за криптовалюту) для будівництва загальнонаціональної мережі ШПД [8].



Все це свідчить про слабку спроможність інституційної архітектури 
влади в цій сфері, недостатність інструментарію впливу на інші орга-
ни влади, наприклад, на НКРЕКП щодо тарифів на користування інф-
раструктурою, бізнес для уможливлення конструктивного сценарію роз-
витку. Виправленню ситуації могло б сприяти створення єдиного ЦОВВ 
сфери рангу міністерства, наприклад, цифрової економіки, за одночасної 
наявності незалежного регулятора, що є однією з вимог функціонування 
ТК-ринків розвинених країн світу, наприклад, країн ЄС та ВТО.
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