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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ

ANALYSIS OF THE MODERN STATE  
OF THE MOBILE COMMUNICATION MARKET IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
В умовах високої конкуренції, перенасиченості ринку мо-

більного зв’язку та глобалізації технологічних комунікацій 
оператори повинні розширювати сферу впливу на наявних 
абонентів та застосовувати науково-дослідницькі інструменти 
для виявлення потенціальних клієнтів. Мета даної статті поля-
гає у ґрунтовному дослідженні стану ринку мобільного зв’язку 
України, виявленні сучасних тенденцій і проблем розвитку та 
можливих перспектив. Розроблено структурний аналіз кіль-
кості абоненті мобільного зв’язку, динамічний аналіз обсягів 
доходів від надання послуг зв’язку за останні роки, а саме до-
слідження обсягу доходів та його частки від усіх доходів теле-
комунікації. На базі статистичного аналізу кількості абонентів 
визначено найпоширеніші оператори та найпопулярніші тари-
фи серед населення та їхню середню вартість. За результата-
ми дослідження визначено основні тенденції ринку мобільного 
зв’язку на сучасному етапі, перспективи подальшого розвитку 
ринку в Україні, а також основні проблеми розвитку.

Ключові слова: мобільний зв’язок, ринок, дослідження, 
аналіз, дохід, кількість абонентів.

АННОТАЦИЯ
В условиях высокой конкуренции, перенасыщенности рын-

ка мобильной связи и глобализации технологических коммуни-
каций операторы должны расширять сферу влияния на суще-
ствующих абонентов и применять научно-исследовательские 
инструменты для выявления потенциальных клиентов. Цель 
данной статьи состоит в основательном исследовании состоя-
ния рынка мобильной связи Украины, выявлении современных 
тенденций и проблем развития и возможных перспектив. Раз-
работаны структурный анализ количества абонентов мобильной 
связи, динамический анализ объемов доходов от предоставле-
ния услуг связи за последние годы, а именно исследование объ-
ема доходов и их доля от всех доходов связи. На базе статисти-
ческого анализа количества абонентов определены наиболее 
распространенные операторы и наиболее применяемые тари-
фы среди населения и их средняя стоимость. По результатам ис-
следования определены основные тенденции рынка мобильной 
связи на современном этапе, перспективы дальнейшего разви-
тия рынка в Украине, а также основные проблемы развития.

Ключевые слова: мобильная связь, рынок, исследова-
ния, анализ, доход, количество абонентов.

ANNOTATION
The subject of the research is the current state of development 

of the Ukrainian mobile communication services market and its or-
ganizational structure. The purpose of this article is to thoroughly 
study the state of the Ukrainian mobile communications market, 
identify factors that negatively and positively affect market improve-
ment, as well as identify pre-existing trends and development prob-
lems and potential prospects. The text format of communication is 
more in demand among business users. This tendency stimulates 
mobile operators to develop their own communication platforms in 
order to maintain the current level of consumption of traffic by sub-
scribers or even increase its level.The peculiarities of development 
of telecommunication services in the context of globalization and 
rapid development of the telecommunication world are revealed. 
It has been established that there is a number of problems in the 
mobile communication market, including the probability of collec-
tive dominance, namely the duopoly of the two largest Ukrainian 
operators, which often leads to unjustified high tariffs. Mobile com-
munication is one of the most advanced segments of this market, 
especially in the current conditions of globalization of technological 
communications. A structural and dynamic analysis of revenues 
from the provision of telecommunication services and the number 
of subscribers over the last five years was also developed, namely 
the analysis of the volume of revenues and its share of all tele-
communication revenues, the analysis of the number of mobile 
subscribers in the total and by individual operators. Based on the 
statistical analysis of the number of subscribers, the most common 
operators were identified and the most used tariffs among the pop-
ulation and their average cost were selected. The research iden-
tified major trends in the mobile market at the present stage and 
prospects for further development in the countries, and identified 
major development problems and provided recommendations for 
their elimination and improvement of the mobile market. The main 
factors that have a negative impact on the development of mobile 
communications have been identified and the positive factors that 
contribute to the improvement of this market segment are listed.

Key words: mobile communications, market, research, analy-
sis, income, number of subscribers.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Загальновідомим є той ек
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факт, що телекомунікації України значно від-
стають від телекомунікацій розвинутих країн 
за рівнем технологій та надання послуг одним 
оператором. Найвагомішим сегментом телеко-
мунікаційної галузі є саме мобільний зв’язок, 
який генерує найбільшу частку доходу в галу-
зі. Проте український ринок рухомого зв’язку 
також значно відстає в розвитку від світових 
тенденцій та набирає обертів щодо зростання 
концетрованості ринку. Така ситуація вимагає 
дослідження стану вітчизняного ринку з ураху-
ванням усіх особливостей розвитку та чинників, 
що спричиняють його, а також визначення пер-
спектив розвитку мобільного (рухомого) зв’язку 
за умов зростання ринкової концентрації [9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Проблемати-
кою даного питання займалися такі автори, як 
Л.В. Лазоренко, С.П. Усик, С.А. Пономаренко, 
Л.В. Зубко, Я.В. Сапега, В.М. Орлов, Л.А. За-
харченко, В.М. Гранатуров, І.В. Яцкевич, 
К.І. Шкурко та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Залишаються невирішеними пи-
тання щодо регулювання особливостей ринку 
зв’язку в Україні та перспектив його розвитку 
з урахуванням сучасного стану національної 
економіки, виділення тенденцій і причин змі-
ни динаміки та структури показників сталості 
обсягів доходів та кількості абонентів на дано-
му ринку [2].

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. За останні роки ринок мобільного 

зв’язку в Україні динамічно розвивається та стає 
невід’ємною частиною суспільного життя, він 
позитивно впливає на сучасний соціум, а саме:

– забезпечує зручне, доступне спілкування 
між абонентами незалежно від їх місця знахо-
дження (у межах зони покриття);

– спрощує крос-культурні комунікації;
– прискорює бізнес-процеси, скорочує час 

на прийняття управлінських рішень та ділові 
комунікації.

Завдяки позитивним чинникам відбуваєть-
ся колосальне збільшення обсягу доходів по-
рівняно з іншими телекомунікаціями. На цей 
сегмент ринку за останні роки припадає майже 
57% від усіх послуг зв’язку в Україні (табл. 1).

Станом на 2016 р. обсяги доходу від мобіль-
ного зв’язку починають збільшуватися порівня-
но з іншими роками і становлять 34 978 тис грн. 
(або 56,4%) від загального доходу зв’язку, але 
їхня частка у загальному доході стає значно 
меншою. Найбільша частка від загальних до-
ходів була в 2014 р. і становила 69,14%.

Ринок мобільного зв’язку України почи-
нає формуватися у 1992 р., коли було засно-
ване спільне українсько-голландсько-німецько-
датське підприємство UMC (Ukrainian Mobile 
Communications – Український мобільний 
зв’язок, нині – ПрАО «ВФ Україна» під брен-
дом Vodafone). Сьогодні на ринку зв’язку є два 
домінуючі оператори – ПрАТ «Київстар» та 
ПрАТ «ВФ Україна». Також на ринку існують 
ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Інтертелеком» (стан-
дарт CDMA), але їхня частка незначна і вони не 
складають конкуренцію лідируючим операто-
рам. Структуру ринку мобільного зв’язку Укра-
їни на січень 2018 р. наведено на рис. 1.

Таблиця 1
Частка мобільного зв’язку у загальному доході  

від надання послуг зв’язку в Україні, 2013-2018 рр., тис грн
 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Весь дохід від надання послуг зв’язку 5249,2 52434,3 55895,8 61911,2 56214,2 61976,4
Дохід від надання послуг мобільного зв’язку 31374,3 31535,9 33187,4 34077,1 37365,2 34978,1
частка, % 59,7 60,1 59,3 55,0 56,9 56,4
Джерело: розроблено автором за [3]

 

Рис. 1. Структура ринку мобільного зв’язку на січень 2018 р., млн. абонентів
Джерело: розроблено автором за [6-9]
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Таблиця 2
Найпоширеніші тарифи для щоденного використання з невеликим трафіком за 2018 р.

Оператор 
Тарифний 

пакет 
Абонплата, грн 

на місяць
Трафік на 
місяць, Гб 

SMS 
Дзвінки на 

номера інших 
операторів 

Голосові 
дзвінки

Київстар 

Максималь-
ний Безлім

135 грн. і 155 грн. 
для Києва Безліміт 300 шт. 300 хв. Безліміт

Київстар без-
ліміт 

90 грн. і 95 грн. 
для Киева Безліміт 200 шт. 200 хв. Безлітім 

Vodafone

Unlim 3G 
Plus 75 грн. Безліміт 0,20 грн. 

шт. 100 хв. Безліміт

Vodafone 
Device Red 110 грн.

8000 Мб, без-
лим на соц.

сети
70 шт. 150 хв. Безліміт 

Джерело: розроблено автором за [5]

Станом на 1 січня 2018 р. кількість абонен-
тів мобільного зв’язку становила 55 714,7 тис 
на 4 483 тис населення України, це говорить 
про те, що населення користується декількома 
SIM-картами. Показники кількості абонентів 
постійно змінювалися з плином часу і залежа-
ли від політичного та економічного становища. 
Починаючи з 2015 р. можна спостерігати різ-
ку зміну кількості абонентів, вона зменшила-
ся на 748 тис порівняно з 2014 р. (62 321 тис), 
це пов’язано з політичною ситуацією, анексі-
єю Криму та проведенням антитерористичної 
операції в Донецькій та Луганській областях 
(рис. 2). Таким чином, зменшення абонентів 
пояснюється тим, що оператори задовольняють 
бажання суспільства і водночас люди залиша-
ють свої вподобання лише одному оператору.

Зі структури ринку мобільного зв’язку мож-
на визначити, що лідируючими операторами є 
ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», які 
займають майже 86% ринку мобільного зв’язку 
в Україні. Розглянемо основні тарифи для що-
денного використання з невеликим трафіком. 
На ринку мобільного зв’язку у кожного опера-
тора є найбільша кількість пропозицій, тому, 
щоб не перераховувати всі пакети поспіль, бу-
демо орієнтуватися на середнє споживання се-
реднім споживачем (табл. 2).

Усі оператори надають можливість безлі-
мітно користуватися голосовими дзвінками та 
Інтернетом у межах покриття 3G. Надсилання 
СМС вже не так важливе для населення, тому 
їхня кількість або обмежена, або платна, це зу-
мовлено тим, що в період переходу людей до 
мобільного Інтернету надсилання СМС за ра-
хунок зв’язку є незручною та дорогою послу-
гою. З тарифного плану можна сказати, чому 
саме «Київстар» має найбільше користувачів: 
він має найбільшу кількість хвилин для дзвін-
ків між різними операторам, кількість СМС 
(у середньому на місяць 250 шт.), Інтернет та 
дзвінки безлімітні, ціна пакету – в середньому 
100 грн.

Отже, проаналізувавши національний ринок 
мобільного зв’язку, можна виділити такі тен-
денції [4]:

– зменшення кількості абонентів рухомого 
(мобільного) зв’язку за рахунок відмови від ви-
користання абонентами декількох SIM-карток 
різних операторів;

– подальше впровадження та розширення 
території покриття телекомунікаційних мереж 
4G, за рахунок чого відбулося суттєве зростан-
ня обсягу споживання Інтернет-трафіку;

– запровадження пакетів послуг із фіксова-
ною платою, які передбачають надання послуг 

 

 

Рис. 2. Динаміка зміни кількості користувачів послуг мобільного зв’язку, 2013-2018 рр., тис абонентів
Джерело: розроблено автором за [3]
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рухомого (мобільного) телефонного зв’язку, 
у тому числі фіксованої кількості хвилин, що 
входять до вартості пакету послуг із включен-
ням до них послуг доступу до мережі Інтернет 
та міжнародного телефонного зв’язку, тощо.

Під час дослідження ринку мобільного 
зв’язку виявлено деякі проблеми. Суттєво стри-
мують розвиток галузі значний інфляційний 
процес та економічна нестабільність. В умовах 
скрутного становища населення країни прагне 
заощаджувати в усіх сферах життя, і зв’язок не 
є винятком. Це негативно впливає на прибутко-
вість мобільних операторів та стає перешкодою 
для їх розвитку та зростання.

Завдали великої шкоди ринку окупація Кри-
му та конфлікт на сході країни. Сьогодні в Кри-
му не працює жоден український оператор, а на 
території тимчасово окупованого Донбасу надає 
обмежені послуги лише ПрАТ «ВФ Україна». 
Втрата устаткування та скорочення абонент-
ської бази призвели до значних збитків для мо-
більних операторів.

Також є проблеми й у забезпеченості техно-
логічної відсталості інфраструктури та устат-
кування компаній-операторів. Саме це суттє-
во гальмує впровадження новітніх технологій 
зв’язку та якісний розвиток галузі в країні. 
Загальноекономічні проблеми країни та соці-
ально-політична нестабільність стримують мо-
більних операторів від інвестування значних 
коштів у розвиток інфраструктури.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Отже, за останні роки кількість абонентів по-
ступово зменшується, але доход від цього, на-
впаки, збільшується, це говорить про те, що 
вітчизняний споживач зосереджує свою ува-
гу на одному операторі та тарифі, а оператор, 
своєю чергою, задовольняє потреби споживача. 
Також ринок України зазнав значних змін та 
почав рухатися у бік світових тенденцій роз-
витку галузі зв’язку. Це проявляється в уста-
лених частках основних гравців ринку, набли-
женні національної абонентської бази до свого 
природного розміру та переході до нових форм 
конкуренції.
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