
ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

132 Випуск 8. 2016

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ  
В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ

COMPONENTS OF THE TARIFF SYSTEM  
IN UKRAINIAN TELECOMMUNICATIONS 

УДК 338.5:654.03

Танащук К.О.
к.е.н., доцент кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної та інноваційної 
діяльності
Одеський національний політехнічний 
університет

Розглянуто комплекс організаційно-еконо-
мічних засад побудови системи тарифоут-
ворення для операторів та регуляторного 
органу сфери телекомунікацій України. 
Визначено комплексну структуру Системи 
тарифоутворення та взаємозв’язок резуль-
татів її функціонування для адаптації та 
запровадження європейського досвіду.
Ключові слова: тарифоутворення, сис-
тема, LRIC, класифікатори, роздільний облік 
витрат, види телекомунікаційних послуг, 
інвестиційні плани та витрати.

Рассмотрен комплекс организационно-эко-
номических основ построения системы 
тарифообразования для операторов и 
регуляторного органа сферы телекомму-
никаций Украины. Определена комплексная 
структура Системы тарифообразования и 

взаимосвязь результатов ее функциониро-
вания для адаптации и внедрения европей-
ского опыта.
Ключевые слова: тарифообразование, сис-
тема, LRIC, классификаторы, раздельный 
учет затрат, виды телекоммуникационных 
услуг, инвестиционные планы и расходы.

The complex of organizational and economic 
principles of building the tariff system for tele-
com operator’s and regulatory in the Ukrai-
nian telecommunications sector is considered. 
Complex systems of tariff structure and inter-
connection the results of its operations for the 
adaptation and implementation of European 
experience identified.
Key words: tariff system, LRIC, classifiers, 
separate cost accounting, telecommunications 
activities, investment plans and expenditures.

Постановка проблеми. Необхідність  ство-
рення Системи тарифоутворення на послуги опе-
раторів телекомунікацій України, що регулюються 
державою, виникла у 2009 р. на підставі реалізації 
робіт  з  розробки  методичного  забезпечення  для 
визначення  тарифів  на  різні  види  оптових  теле-
комунікаційних  послуг  [1-3].  Прагнення  України 
до  інтеграції  у  європейський  економічний  про-
стір поставило особливі вимоги до впровадження 
нових  підходів  до  тарифоутворення,  яке  має 
забезпечувати:

–  надання телекомунікаційних послуг за тари-
фами, затвердженими у встановленому порядку;

–  визначення  економічної  обґрунтованості 
розрахунків  собівартості  та  інвестиційних  витрат 
при розрахунку тарифів;

–  забезпечення  економічної  обґрунтованості 
видів  витрат  на  надання  телекомунікаційних 
послуг;

–  створення умов для залучення інвестицій;
–  аналіз  результатів  діяльності  операторів 

телекомунікацій за період дії затверджених тари-
фів;

–  прогнозування  розвитку  ринку  телекомуні-
каційних послуг  та доходів держави від фінансо-
вих результатів діяльності операторів телекомуні-
кацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
жаль  на  сьогодні  нормативно-правовій  базі  регу-
ляторної діяльності в сфері телекомунікацій бра-
кує  ґрунтовного  методологічного  забезпечення 
та законодавчо закріплених прав та повноважень 
для  виконання  функцій  Національної  комісії,  що 
здійснює  державне  регулювання  в  сфері  зв’язку 
та  інформатизації  України  в  частині  реалізації 

тарифного  регулювання  (НКРЗІ).  Існуючі  підруч-
ники та навчальні посібники [4 – 5], наукові праці 
таких  вітчизняних  вчених  як  Гранатуров  В.М., 
Орлов В.М., Князєва Н.О. та інші не відображають 
розуміння сутності технологічних та організаційно-
економічних перетворень в сфері телекомунікацій 
і, як наслідок, не можуть розглядатися як основа 
для розробки  та  впровадження  сучасної методо-
логії тарифоутворення в сфері телекомунікацій.

Слід  зазначити, що  провідні  закордонні  вчені, 
та  фахівці  Міжнародного  союзу  електрозв’язку, 
Комісії  Європейських  співтовариств  країн-членів 
ЄС:  Х.  Туре,  Б.  Вильямсон,  П.  Ланди,  Д.  Еванс, 
Дж. Хекман та інші [6-10] протягом останніх років 
сформували міцне підґрунтя науково-практичного 
забезпечення впровадження найсучасніших мето-
дів  тарифоутворення.  Проте,  вітчизняній  сфері 
телекомунікацій,  на  час  розробки  системи,  бра-
кувало  не  тільки  методологічного,  алей  й  орга-
нізаційно-економічного,  законодавча  та  норма-
тивно-правового  забезпечення  для  ефективного 
використання світового досвіду.

Формулювання цілей дослідження.  Метою 
роботи є визначення основних складових науково-
методологічного забезпечення побудови Системи 
тарифоутворення,  як основи формування нового 
організаційно-економічного  механізму  ефектив-
ного розвитку сфери телекомунікацій України.

Виклад основного матеріалу. Роботи з визна-
чення  складових  науково-методологічного  забез-
печення  та,  власне,  побудови  Системи  тарифо-
утворення  можна  розподілити  за  наступними 
етапами:

–  розробка  економічної  основи  створення 
системи  тарифного  регулювання    −    визначення 
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основних методологічних складових  формування 
розрахунку  тарифів  (визначення  собівартості 
телекомунікаційних послуг та забезпечення ефек-
тивності  економічної  діяльності  операторів  шля-
хом  урахування  інвестиційних  витрат  в  розвиток 
телекомунікаційних мереж);

–  розробка організаційних та правових основ 
створення системи тарифного регулювання.

В  узагальненому  вигляді  було  визначено 
наступні складові Системи тарифоутворення (див. 
рис. 1).

В  результаті  виконання  комплексу  науково-
дослідних робіт було розроблено та науково-мето-
дично обґрунтовано наступні блоки.

1.  Методика визначення операторів із зна-
чною ринковою владою (домінанта) (надалі  - 
Методика),  яка  встановлює  порядок  та  перелік 
етапів  визначення  операторів  із  значною  ринко-
вою владою, їх кількість, послідовність, методоло-
гію визначення відносної ринкової частки та осно-
вні ознаки ринкової влади з урахуванням Директив 
ЄС. Методика сприяє формуванню прозорого, рів-
ноправного,  конкурентоспроможного  ринку  теле-
комунікацій та його ефективному функціонуванню, 
демонополізації,  контролю за дотриманням зако-
нодавства  про  захист  економічної  конкуренції; 
захисту  інтересів операторів. Етапи та механізми 
визначення операторів  із значною ринковою вла-
дою було сформовано з урахуванням особливос-
тей трьох типів ринків у відповідності з класами та 
видами послуг:

−  ринок фіксованого зв’язку;
−  ринок мобільного зв’язку;
−  ринок передачі даних.
Робота  дозволила  впровадити  теоретичні  та 

організаційні  механізми  визначення  домінуючого 
становища  операторів  на  ринку  телекомунікацій 
по  повному  спектру  надання  телекомунікаційних 
послуг,  як основи для аналізу ступеня монополіза-

ції сфери телекомунікацій та визначення напрямів 
розвитку конкуренції.

2.  Розробка класифікатора телекомуніка-
ційних послуг. Створення  класифікації  послуг  в 
сфері  телекомунікацій  України  є  першочерговим 
завданням  розробки  системи  тарифоутворення. 
Класифікація  та  Класифікатор  послуг  розробля-
лись  як  складова  для  визначення  типів,  класів 
та  видів    телекомунікаційних  послуг,  а  також,  як 
підґрунтя  для  розробки  нормативно-правової 
бази з регулювання тарифів на телекомунікаційні 
послуги, розрахунку обсягів послуг, що надаються 
операторами телекомунікацій. Впровадження кла-
сифікації послуг дозволило структурувати систему 
тарифоутворення  та  її  методичне  забезпечення 
шляхом орієнтації на визначення вартості базових 
класів та видів послуг, на підставі чого можна від-
окремлювати  ті  види  оптових    послуг, що мають 
регулюватися  державним  регуляторним  орга-
ном, від тих, що надаються на роздрібних ринках. 
Робота  гуртувалась  на  технологічних  особливос-
тях  застосування  новітніх  технологій,  сучасних 
підходах організації економічної співпраці та роз-
витку,  рекомендаціях  міжнародних  організацій 
сфери  телекомунікацій  до  визначення  класів  та 
видів послуг. Це дозволило:

–  визначити ринки телекомунікаційних послуг 
за  типами  телекомунікаційних    мереж  (фіксова-
ного та мобільного (рухомого) зв’язку);

–  визначити типи груп, на які можуть бути роз-
ділені  оператори  телекомунікацій, що функціону-
ють на кожному ринку телекомунікаційних послуг;

–  сформувати номенклатуру базових  телеко-
мунікаційних послуг (перелік основних послуг, що 
надається відповідним типом мереж) з урахуван-
ням особливостей ініціації, транзиту та термінації 
з’єднання;

–  сформувати  номенклатуру  спеціалізованих 
телекомунікаційних послуг (додаткові види послуг, 
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Рис. 1. Складові Системи тарифоутворення
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які  можуть  надаватися  з  деяким  дооснащенням 
існуючого  базового  обладнання,  але  в  межах 
визначеного типу мереж);

–  сформувати номенклатуру послуг  з  сервіс-
ного  обслуговування  (абонентів,  користувачів, 
терміналів тощо).

Таким чином, для кожного ринку телекомуніка-
ційних послуг, було виділено базові телекомуніка-
ційні послуги   послуги з експлуатації телекомуніка-
ційної мережі певного типу. 

3.  Розробка Класифікатора видів експлуа-
таційних витрат.  Сутність  розробки  та  впрова-
джена  економічної  класифікації  експлуатаційних 
витрат    оператора  телекомунікацій  полягла  у 
необхідності  науково-методичного  обґрунтування 
впровадження  чіткого  розмежування  витрат  за 
технологічними й економічними ознаками, бізнес-
процесами та специфікою драйверів. Такий розпо-
діл  надав  можливість  забезпечити  єдиний  підхід 
до  процесу  обліку  та  розподілу  витрат, що може 
застосовуватися,  в  тому  числі,  для  тарифоутво-

рення, що  здійснює  регуляторний  орган  по  регу-
льованих  видах  телекомунікаційних  послуг.  Кла-
сифікатор дозволив впровадити роздільний облік 
витрат  оператора  телекомунікацій  при  наданні 
базових  телекомунікаційних  послуг  за  кожним 
типом  телекомунікаційних  мереж,  що  створило 
умови для отримання об’єктивного та обґрунтова-
ного уявлення про структуру витрат в процесі здій-
снення  операційної,  інвестиційної  та  фінансової  
діяльності, розрахунку собівартості та підвищення 
ефективності надання телекомунікаційних послуг 
всіма операторами України. 

4.  Правила подання, затвердження та зві-
тування по Інвестиційним планам операто-
рів телекомунікацій.  Розробка  Правил  подання, 
затвердження та звітування по Інвестиційним пла-
нам  операторів  телекомунікацій  (надалі Правила) 
обґрунтувала  організаційно-економічні  механізми 
та  методичну  базу  для  врахування  інвестицій 
(додаткових довгострокових витрат) при визначенні 
тарифів на послуги операторів телекомунікацій, що 

Таблиця 1
Узагальнення результатів розробки складових Системи тарифоутворення

CКЛАДОВІ СИСТЕМИ 
ТАРИФОУТВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИ

Методика визначення 
операторів із значною 
ринковою владою

забезпечення ефективного функціонування телекомунікаційної галузі в Україні
−  встановлення порядку визначення операторів із значною ринковою владою
−  розробка методології визначення відносної ринкової частки оператора телекому-
нікацій на ринку
−  розробка основних ознак розмірів ринкової влади оператора телекомунікацій

Класифікатор видів 
експлуатаційних витрат

  розробка порядку визначення  та розподілення експлуатаційних витрат операто-
рів телекомунікацій;
−  оперативне управління витратами операторів телекомунікацій; 
−  забезпечення  конкурентоспроможності  за  рахунок  підвищення  ефективності 
надання телекомунікаційних послуг та оптимізація розмірів експлуатаційних витрат;
−  створення умов для збільшення доходів операторів телекомунікацій, збільшення 
обсягу послуг, розвитку та модернізації телекомунікаційної мережі;
−  порядок визначення поточної собівартості базових телекомунікаційних послуг;
−  забезпечення  можливості  аналізу  джерел  походження  та  виявлення  резервів 
скорочення витрат.

Класифікатор 
телекомунікаційних послуг

  впровадження класифікації видів послуг у сфері телекомунікацій;
−  забезпечення єдиних вимог, своєчасність та прозорість процедури встановлення 
тарифів для операторів сфери телекомунікацій;
−  розробка проекту змін до Державного класифікатора продукції та послуг;
−  забезпечення  методичного  обґрунтування  визначення  операторів  із  значною 
ринковою владою на ринках телекомунікаційних послуг.

Правила подання, 
затвердження та звітування 
по Інвестиційним планам 
операторів телекомунікацій

  формування структури побудови системи звітування по Інвестиційним планам;
−  зміст та порядок заповнення форм звітності по Інвестиційним планам для роз-
рахунку обсягів додаткових довгострокових витрат;
−  рекомендації щодо строків подання звітності;
−  рекомендації щодо побудови системи контролю звітності.

Методики 
тарифоутворення на базові 
телекомунікаційні послуги

  методика визначення розмірів витрат на реалізацію бізнес-процесів при наданні 
базових телекомунікаційних послуг для кожного типу мереж;
–  система ведення роздільного обліку витрат на основі бізнес-процесів, що задіяні 
для надання базових телекомунікаційних послуг для кожного типу мереж із визначен-
ням розмірів поточної собівартості на основі Класифікатора експлуатаційних витрат;
–  порядок  розрахунку  тарифів  на  базові  телекомунікаційні  послуги  для  кожного 
типу мереж на основі алгоритму врахування довгострокових додаткових витрат із 
визначення розмірів додаткових довгострокових витрат на основі Правил подання, 
затвердження та звітування по Інвестиційним планам операторів телекомунікацій.
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сприятиме збільшенню доходів операторів телеко-
мунікацій, задоволенню потреб споживачів в теле-
комунікаційних послугах, збільшенню обсягу послуг 
та  підвищенню  їх  якості,  розвитку  та модернізації 
телекомунікаційної  мережі.  З  метою  отримання 
максимально  достовірної  інформації  про  обсяги 
інвестицій, що додаються до собівартості телекому-
нікаційних  послуг,  було  розроблено  Класифікатор 
інвестиційних  витрат  та  методологія  визначення 
оптимального  співвідношення  власного  та  запо-
зиченого  капіталу операторів  телекомунікацій для 
розрахунку середньозваженої вартості капіталу.

5.  Методика визначення тарифів на базові 
телекомунікаційні послуги. Для  визначення  роз-
мірів  тарифів  на  базові  послуги  був  адаптова-
ний   алгоритм Методики визначення собівартості 
послуг взаємоз’єднання мереж операторів телеко-
мунікацій. В основу якого, покладено визначення 
розмірів витрат, що їх зазнає оператор телекому-
нікацій,  при  організації  навантаження  на  власній 
мережі  в  одиницю  виміру  обсягу  певного  виду 
телекомунікаційної  послуги  за  рекомендованим 
Європейською  Комісією  підходом  LRIC  (Модель 
розрахунку  тарифу  на  основі  визначення  додат-
кових  довгострокових  витрат).  Найважливішим 
питанням в цьому процесі стала уніфікація підхо-
дів до формування переліку та обсягів витрат за 
визначеними бізнес-процесами, специфічне адап-
товане  обмеження  видів  витрат,  що  відносяться 
до собівартості послуг, врахування обсягів капіта-
ловкладень у   розвиток типів телекомунікаційних 
мереж, забезпечення можливості здійснення регу-
ляторного аудиту етапів розрахунку тарифів тощо.

Вищевикладене  сформувало  комплекс 
взаємопов’язаних  результатів  –  набір  науково-
обґрунтованих  складових  системи,  що  у  сукуп-
ності  є  взаємодоповнюючими  вихідними  даними 
процесу  тарифоутворення  на  телекомунікаційні 
послуги (див. табл. 1).

На  основі  розроблених  складових  Системи 
тарифоутворення, в процесі виконання комплексу 
науково-дослідних  робіт,  додатково    було  розро-
блено  Порядок  встановлення  тарифів  на  базові 
телекомунікаційні послуги, який  є консолідованим  
документом, що завершує процедуру тарифоутво-
рення для телекомунікаційних послуг в частині:

−  використання  Методики  тарифоутворення 
на  базові  телекомунікаційні  послуги  для  кожного 
типу мереж;

−  впровадження  роздільного  обліку  витрат 
операторів  телекомунікацій  відповідно  до  Класи-
фікатора видів експлуатаційних витрат;

−  класифікування  видів  послуг  у  сфері  теле-
комунікацій і визначення обсягів надання операто-
рами цих послуг в залежності від типів мереж;

−  використання Методики визначення опера-
торів із значною ринковою владою (домінанта) для 
демонополізації та розвитку конкуренції.

Висновки. Розроблені складові Системи тари-
фоутворення  в  сфері  телекомунікацій  утворили 
організаційно-економічний  та  нормативний  базис 
для:

–  забезпечення  надання  населенню  телеко-
мунікаційних послуг за тарифами, затвердженими 
у встановленому порядку;

–  визначення  економічної  обґрунтованості 
розрахунків  собівартості  та  інвестиційних  витрат 
при розрахунку тарифів;

–  забезпечення  економічної  обґрунтованості 
видів  витрат  на  надання  телекомунікаційних 
послуг;

–  залучення інвестицій відповідно до прийнят-
ної для європейських інвесторів процедурою;

–  аналізу  результатів  діяльності  операторів 
телекомунікацій за період дії затверджених тари-
фів;

–  прогнозування  розвитку  ринку  телекомуні-
каційних послуг  та доходів держави від фінансо-
вих результатів діяльності операторів телекомуні-
кацій.
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Постановка проблеми. Після здобуття Украї-
ною незалежності в 90-х роках ХХ ст. та на початку 
нового  тисячоліття  було  прийнято  низку  законів, 
направлених на роздержавлення власності. Вони 
були  викликані  необхідністю реформ в  економіці 
нової країни. Розвиток господарства старим шля-
хом  став  неможливий. Наявні  на  той  час форми 
об’єднань – колективні господарства (колгоспи) – 
повністю вичерпали себе. 

Безгосподарність, безвідповідальність, недбале  
відношення  призвели  до  занепаду  цілих  галузей 
господарства,  у  тому  числі  або  навіть  у  першу 
чергу  сільського  господарства.  Зношеність  осно-
вних  фондів,  безпідставне  та  масове  подорож-
чання  основних  компонентів,  необхідних  для 
сільськогосподарського  виробництва,  відсутність 
підтримки  держави  (дотування)  призвели  навіть 
не  до  збитковості  галузі,  а  до  повної  відсутності 
можливостей її подальшого розвитку. 

Одним  із  перших  кроків  до  реформування  еко-
номіки став прийнятий 17 липня 1997 р. Закон Укра-
їни «Про сільськогосподарські кооперацію», згідно з 
яким  сільськогосподарська  кооперація  визначалась 
як  система  сільськогосподарських  кооперативів,  їх 
об’єднань, утворених із метою задоволення економіч-
них, соціальних та інших потреб членів кооперативів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ КООПЕРАЦІЇ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
THE CONTENT AND PRINCIPLES OF COOPERATION IN AGRICULTURE

УДК 334.7.01

Ходирєва О.С.
аспірант кафедри менеджменту 
організацій
Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет 

У статті розкрито суть поняття «коопе-
ратив». Наведено основні думки визнаних 
класиків та сучасних учених щодо визна-
чення кооперації. Узагальнено досвід і допо-
внено визначення кооперативу. Розглянуто 
принципи кооперації. Внесено рекомендації 
щодо розподілу їх на загальні та спеціальні.
Ключові слова: кооперація, сільськогоспо-
дарська кооперація, кооператив, коопера-
тивне товариство, принципи кооперації. 

В статье раскрыта суть понятия «коопера-
тив». Приведены основные мысли признанных 
классиков и современных ученых в определе-
нии кооперации. Обобщен опыт и дополнено 

определение кооператива. Рассмотрены 
принципы кооперации. Внесены рекомендации 
по их разделению на общие и специальные. 
Ключевые слова: кооперация, сельскохозяй-
ственная кооперация, кооператив, коопера-
тивное общество, принципы кооперации.

The article deals with the concept of the coopera-
tive. The basic idea of recognized classics and 
modern scientists to determine. The experience 
and supplemented the definition of the coopera-
tive. The considered principles of cooperation.
Key words: cooperation, agricultural coopera-
tion, cooperative, cooperative society, the princi-
ples of cooperation.

мий внесок у розвиток теоретичних засад сільськогос-
подарської кооперації зробили такі класики коопера-
тивної думки, як М. Туган-Барановський, О. Чаянов, 
М. Кондратьєв, М. Левицький, Б. Мартос, І. Ємелья-
нов, О.  Анциферов, Ф. Оуен, Ш. Фур’є, Ф. Райффай-
зен  та  ін.    Серед  сучасних  економістів-аграрників, 
що  займаються  дослідженням  проблем  розвитку 
кооперації,  слід  відмітити  О.  Сєрову,  А.  Римарука, 
Ф.  Горбоноса,  О.  Рисального,  М.  Маліка,  В.  Зінов-
чука, А. Пантелеймоненка, Г. Черевка, Л. Молдавана, 
В. Гончаренка, Ю. Ушкаренко та ін. 

Постановка завдання. Головною метою статті 
є висвітлення та узагальнення теоретичних поло-
жень  визначення  кооперативу.  Об’єктом  дослі-
дження  виступає  визначення  кооперативу. Пред-
метом  дослідження  є  сукупність  факторів,  що 
впливають на значення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світовий  досвід  кооперативного  руху  протягом 
тривалого періоду часу свого розвитку неоднора-
зово доводив ефективність і незаперечні переваги 
цієї форми господарювання, а також велику роль 
у становленні, розвитку і зміцненні агропромисло-
вого комплексу. 

Загальновідомо, що термін «кооперація» похо-
дить  від  латинського  слова  cooperatio  і  означає 
співробітництво, співпрацю. Такого підходу дотри-
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