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Степаненко В. О. Морська транспортна інфраструктура: сутність, класифікація та переваги
У статті проаналізовано сутність терміна «інфраструктура» та сформульовано авторське визначення даного поняття. Досліджено понят-
тя «транспортна інфраструктура» та класифіковано за підходами, завдяки чому було сформульовано комплексне визначення транспортної 
інфраструктури. Визначено об’єкти, основні елементи та види транспортної інфраструктури. Проведено ранжування критеріїв за видами 
транспортної інфраструктури, завдяки якому було встановлено, що з усіх видів транспортної інфраструктури перевагу при транспортуванні 
вантажу має водний транспорт. Зазначено, що серед усіх видів водного транспорту головне місце займає морська транспортна інфраструкту-
ра. Встановлено основні переваги при реалізації міжнародної торгівлі: відносно низька собівартість перевезень, велика пропускна здатність та 
велика вантажопідйомність, що дозволяє перевозити значні партії вантажу. Визначено, що морська транспортна інфраструктура є сполучною 
ланкою між різними видами транспорту, які забезпечують реалізацію національної транспортної політики, сприяють зміцненню міжнародних 
зв’язків, розвитку зовнішньої та внутрішньої торгівлі, транспортному суверенітету країни.
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Степаненко В. О. Морская транспортная инфраструктура:  
сущность, классификация и преимущества

В статье проанализирована сущность термина «инфраструктура» и 
сформулировано авторское определение данного понятия. Исследовано 
понятие «транспортная инфраструктура», которое классифицирова-
но по подходам, благодаря чему сформулировано его комплексное опре-
деление. Обозначены объекты и основные элементы транспортной 
инфраструктуры. Проведено ранжирование критериев по видам транс-
портной инфраструктуры, благодаря которому было установлено, что 
из всех видов транспортной инфраструктуры преимущество имеет 
водный транспорт. Отмечено, что среди всех видов водного транспор-
та главное место занимает морская транспортная инфраструктура. 
Установлены основные преимущества и недостатки морской транс-
портной инфраструктуры: относительно низкая себестоимость 
перевозок, большая пропускная способность и большая грузоподъем-
ность, которая позволяет перевозить значительные партии груза. 
Определено, что морская транспортная инфраструктура является 
соединительным звеном между разными видами транспорта, которые 
обеспечивают реализацию национальной транспортной политики, со-
действуют укреплению международных связей, развитию внешней и 
внутренней торговли, транспортному суверенитету страны.
Ключевые слова: инфраструктура, транспортная инфраструктура, 
виды транспортной инфраструктуры, водный транспорт, морская 
транспортная инфраструктура.
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Stepanenko V. O. The Maritime Transport Infrastructure: Essence, 
Classification and Advantages

The article analyzes the essence of the term of «infrastructure» and formu-
lates the author’s definition of the respective concept. The concept of «trans-
port infrastructure» has been studied, with a classifying by approaches, thus 
its complex definition has been formulated. The facilities and basic elements 
of transport infrastructure are identified. A criteria ranking was carried out by 
types of transport infrastructure, which helped to determine that of all types 
of transport infrastructure, water transport had an advantage. It is noted 
that among all types of water transport the maritime transport infrastructure 
holds pride of place. The main advantages and disadvantages of maritime 
transport infrastructure have been determined as follows: relatively low cost 
of transport, high throughput capability and heavy load bearing capacity, 
which allows to transport significant consignments of cargo. It has been de-
termined that maritime transport infrastructure is a link between different 
kinds of transport, which ensure the implementation of national transport 
policy, promote the strengthening of international relations, the development 
of foreign and national trade, the country’s transport sovereignty.
Keywords: infrastructure, transport infrastructure, transport infrastructure, 
water transport, maritime transport infrastructure.
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На сучасному етапі розвитку глобальної еконо-
міки суттєво збільшується роль інфраструк-
тури як фактора, що сприяє функціонуван-

ню та впливає на еволюцію всієї економіки. Однією 
з найважливіших стратегічних складових розвитку 

держави, яка впливає на піднесення національної еко-
номіки, реалізацію зовнішньоекономічних зв’язків та 
інтеграції до світового економічного простору, є мор-
ська транспортна інфраструктура. Поняття «морська 
транспортна інфраструктура» у науковій літературі 
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має низку суміжних і дотичних понять, а саме: «інф-
раструктура», «транспорт», «транспортна інфра-
структура» тощо. Розкриття їх сутності, значення 
та взаємозв’язку між ними надасть можливість для 
більш ґрунтовного аналізу поняття «морська тран-
спортна інфраструктура». 

Необхідно звернути увагу на неоднозначність 
підходів до визначення даного поняття в науковій 
літературі – загалом протиріччя між науковцями по-
лягає навколо включення до поняття «транспортна 
інфраструктура» рухомого складу, підприємств, які 
реалізовують пасажиро- та вантажоперевезення, по-
стачальницьких підприємств, галузевих навчальних 
установ тощо.

Вітчизняні вчені розглядають поняття «інфра-
структура» як один із головних елементів ринкової 
економіки. Так, Брунець Б. Р. [1] дослідив методоло-
гічні основи значення поняття «інфраструктура» як 
одного з головних складників ринкової економіки. 
Новікова В. І. [6] сформулювала напрями тлумачен-
ня поняття «інфраструктура». Проблему розвитку 
інфраструктури досліджував у своїй роботі Рекунен- 
ко І. І. [5]. Дослідження теоретичних аспектів поняття 
«транспортна інфраструктура» також знайшло своє 
відображення у працях вітчизняних вчених. Напри-
клад, Макаренко М. В. і Слободян О. А. [2], О. І. Шес-
так [3] у своїх наукових роботах розглянули основні 
визначення поняття «транспортна інфраструктура» 
та категорію і класифікацію даного терміна. 

Проведений аналіз сучасних наукових робіт за-
свідчив, що в цих роботах недостатньо конкретизо-
вано питання стосовно теоретичних аспектів трак-
тування даних понять і виокремлення основних еле-
ментів транспортної інфраструктури.

Цілями статті є визначення понять «інфра-
структура» та «транспортна інфраструктура», кон-
кретизація класифікації елементів транспортної інф-
раструктури та виокремлення морської транспортної 
інфраструктури як одного із головних елементів у 
складі інфраструктури загалом.

Інфраструктура набуває важливого значення у ви-
робничому процесі через використання вагомої 
частки інвестиційних і трудових ресурсів, сприяє 

подальшому поглибленню міжнародного поділу пра-
ці та інтенсифікації інтеграційних процесів у глобаль-
ному господарстві.

Для того, щоб глибше розкрити зміст терміна 
«інфраструктура», необхідно проаналізувати науко-
ві думки вчених стосовно визначення сутності даної 
дефініції. Так, Комаров М. П. під інфраструктурою 
розуміє «сукупність матеріально-технічних систем 
(об’єктів), що забезпечують виконання основної 
функції в різних сферах і галузях діяльності» [4].

Рекуненко І. І зазначає, що інфраструктура – це 
«сукупність елементів (інститутів, установ, органі-
зацій, технологій, норм, систем), що забезпечують, 

регулюють та створюють умови для нормального, 
безперебійного, багаторівневого функціонування 
господарських взаємозв’язків та взаємодії об’єктів та 
суб’єктів ринкової економіки та руху товарно-грошо-
вих потоків» [5].

Новікова В. І. визначає інфраструктуру як «су-
купність засобів, закладів, споруд, мереж та інших 
елементів матеріально-технічної бази, що допомага-
ють здійснити конкретний вид діяльності» [6, с. 22].

Атамас О. П. пропонує визначати інфраструк-
туру як «сукупність галузей та видів діяльності, що 
обслуговують економіку, виробництво (транспорт, 
зв’язок, комунальне господарство, загальна та про-
фесійна освіта, охорона здоров’я та ін.)» [7].

Мочерний С. В. стверджує, що інфраструктура –  
це «комплекс галузей народного господарства (сфе-
ри матеріального і нематеріального виробництва), 
які обслуговують промисловість і сільське господар-
ство» [8].

Шаріпов А. Ю. формулює визначення інфра-
структури як «сукупність галузей і підгалузей народ-
ного господарства, які надають виробничі послуги 
матеріального виробництва, забезпечують економіч-
ний оборот в народному господарстві, забезпечують 
духовні блага для населення та створюють умови для 
охорони навколишнього середовища» [9].

На думку Чернюка Л. Г. та Ананьєвої Л. С., інф-
раструктура «являє собою сукупність елементів про-
дуктивних сил у вигляді галузей, виробництв і видів 
діяльності, які забезпечують цілісний характер як 
всьому народному господарству, так і окремим його 
сферам і комплексам, функціональне призначення 
яких полягає, по-перше, у створенні загальних умов, 
що забезпечують ефективне функціонування осно-
вного виробництва, і, по-друге, в забезпеченні від-
творення робочої сили» [10].

Отже, з вищезазначеного можна зробити ви-
сновок, що інфраструктура – це сукупність 
суміжних установ, зв’язків і господарських 

суб’єктів різних сфер, які формують загальний план 
економічного зростання, створення спільних умов 
для розвитку виробництва матеріальних і нематері-
альних товарів, реалізацію функцій на всіх етапах ви-
робництва (створення, обмін, розподіл, споживання) 
та гарантують функціонування економіки загалом.

Головним елементом інфраструктури є тран-
спортна інфраструктура, стан і розвиток якої впли-
ває на ефективність функціонування національної 
економіки та є найважливішою умовою для інтеграції 
у світове господарство.

Наразі в Україні не існує однозначної дефініції 
поняття «транспортна інфраструктура». Тому для 
більш ґрунтовного аналізу до визначення дефініції 
«транспортна інфраструктура» було запропоновано 
розділення даного поняття за підходами (табл. 1).
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Таблиця 1

Підходи до визначення поняття «транспортна інфраструктура»

Підхід Автор/Джерело Визначення поняття

Ст
ру

кт
ур

ни
й 

Іксарова Н. О [11]

До складу даного поняття (транспортна інфраструктура – авт.) належать мор-
ський, річковий, автомобільний, залізничний, повітряний і трубопровідний тран-
спорт із відповідними об’єктами – портами, дорогами, аеропортами, вокзалами, 
складськими приміщеннями та іншими допоміжними об’єктами

Ткаченко Н. Ю. [16]

Транспортна інфраструктура – це елементи загальної інфраструктури (будівлі, спо-
руду, пристрої), що забезпечують функціонування та експлуатацію різних видів 
транспорту (транспортних засобів). Без такої матеріальної бази транспортування 
вантажів є або неможливим (наприклад, залізничні колії для потягів, станції перека-
чування нафтопродуктів для нафтопроводів і т. п.), або економічно недоцільним (на-
приклад, автомобільні дороги для вантажних автомобілів і пасажирських автобусів)

Си
ст

ем
ни

й 

Максимова С. Ю. [13]

Транспортна інфраструктура є елементом інфраструктури ринку, об’єднує сфери 
виробництва, розподілу, обігу та споживання в єдиний ланцюжок, забезпечуючи 
прискорений обіг матеріальних, фінансових і інформаційних потоків у регіональ-
ній економіці. Вона формує просторову мережеву структуру, усі елементи якої 
пов’язані між собою на рівні регіону та за його межами. Вузлами цих мереж є 
транспортно-логістичні підприємства й організації

Жовтяк Г. А. [14]

Транспортна інфраструктура представляє собою транспортну систему всіх видів 
транспорту з усіма складовими їх частинами та ланками, а також іншими обслуго-
вуючими частинами інфраструктури народного господарства, що працюють  
у сфері переміщення вантажів і людей

Ф
ун

кц
іо

на
ль

ни
й Бордун О.,  

Забарило А. [12, c. 31] 

Транспортна інфраструктура – сукупність споруд, системи мереж сполучень усіх 
видів транспорту, що задовольняють потреби населення та виробництва у пере-
везеннях пасажирів і вантажів

Пікулик О. Б. [15]

Транспортна інфраструктура – це сукупність транспортних комунікацій, об’єктів  
з обслуговування пасажирських і вантажних перевезень, об’єктів технічного  
обслуговування та ремонту, які забезпечують умови для надання транспортних 
послуг, тобто переміщення вантажів і пасажирів

Пр
оц

ес
ни

й 

Потєєва М. А.  
[17, c. 126]

Транспортна інфраструктура – сукупність матеріальних, кадрових, організацій-
них, фінансово-економічних і нормативно-правових умов, які сформовані в країні 
з метою забезпечення сталого та якісного перевезення пасажирів і доставки ван-
тажів у всіх сферах суспільного відтворювального процесу

О
рг

ан
іза

ці
йн

ий
 

Соколова О. Є. [18]
Транспортна інфраструктура – сукупність транспортних шляхів та пунктів усіх ви-
дів транспорту та допоміжного обладнання, спрямованого на безпосереднє  
обслуговування шляхів та транспортних пунктів

Фастовець О. О.  
[19, c. 425]

Під транспортною інфраструктурою розуміють сукупність шляхів сполучення, за-
собів перевезення, управління та зв’язку, а також комплекс технічних споруд  
і пристроїв, здатних забезпечити їх функціонування

Узагальнюючи підходи до визначення сутності 
поняття «транспортна інфраструктура», необхідно 
зазначити, що структурний підхід наголошує на де-
композиції даної категорії. Системний підхід акцен-
тує увагу на тому, що транспортна інфраструктура –  
це комплекс взаємопов’язаних підсистем, які направ-
лені на досягнення спільної мети. Функціональний 
підхід наголошує на здатності реалізації головної 
функції об’єкта – переміщення. Процесний підхід 
приділяє увагу процесу створення та функціонування 
транспортної інфраструктури. Організаційний під-
хід підкреслює, що діяльність суб’єктів транспортної 
інфраструктури впливає на її функціонування.

Наведені в табл. 1 підходи до визначення поняття 
«транспортна інфраструктура» надають можливість 

сформулювати комплексне визначення транспортної 
інфраструктури, а саме: транспортна інфраструктура –  
це сукупність усіх видів транспорту і транспортних 
структур, функціонування яких спрямоване на ство-
рення сприятливих умов діяльності всіх сфер еконо-
міки та функціонування організаційно-економічних 
умов, тобто сукупність матеріально-технічних систем 
транспорту, призначених для забезпечення економіч-
ної та неекономічної діяльності людини.

Визначивши сутність поняття «транспортна 
інфраструктура», для більш детального аналізу необ-
хідно розглянути складові даної категорії.

Так, об’єктами транспортної інфраструктури є: 
залізничні, трамвайні та внутрішні водні шляхи, кон-
тактні лінії, автомобільні дороги, тунелі, естакади, 
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мости, вокзали, залізничні та автобусні станції, ме-
трополітени, аеродроми, аеропорти, об’єкти систем 
зв’язку, навігації й управління рухом транспортних 
засобів, а також об’єкти, що забезпечують функціону-
вання транспортного комплексу – будівлі, споруди, 
пристрої й устаткування (рис. 1).

До основних елементів транспортної інфра-
структури можна віднести: транспортно-експеди-
торські компанії та логістичні аутсорсери, об’єкти 
транспортного обслуговування, транспортні засоби, 

оперативні шляхи сполучення, що становлять тран-
спортну інфраструктуру як цілісну систему.

Розвиток міжнародної торгівлі, торгово-еконо-
мічної інтеграції та поліпшення економічного 
стану країни обумовлюється виходом до моря, 

а як наслідок, і виходом у Світовий океан. Для того, 
щоб підтвердити або спростувати судження з при-
воду того, що наявність розвиненої морської тран-
спортної інфраструктури та вихід до моря є одними 
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1) наземний (автомобільний, 
    залізничний, трубопровідний, 
    інші види наземного транспорту);
2) водний (морський і річковий 
     транспорт);
3) повітряний (авіаційний, усі інші 
     засоби повітроплавання); 
4) космічний

1) загального користування 
    (той, що обслуговує сферу обігу 
     матеріальних предметів 
     і населення); 
2) спеціального користування 
     (промисловий транспорт); 
3) особистого користування 
     (транспорт, що належить 
     приватним власникам)

Механічні транспортні засоби; залізничний рухомий склад; 
морські, річкові, повітряні судна; контейнери; ліхтери; космічні апарати

Рис. 1. Елементи транспортної інфраструктури
Джерело: складено на основі [20–24].
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з головних факторів піднесення національної еконо-
міки, проведемо ранжування всіх видів транспортної 
інфраструктури (табл. 2).

З табл. 2 видно, що транспортування вантажу 
водним видом транспорту є найдешевшим і підхо-
дить для переміщення важких і габаритних товарів 
на великі відстані.

Серед видів водного транспорту головне місце 
займає морська транспортна інфраструктура. 
Для більш глибшого зрозуміння, чому саме 

морська транспортна інфраструктура має вагомі пе-
реваги поміж інших видів транспортування, варто 
розглянути позитивні та негативні сторони перевал-
ки вантажу даним видом транспорту.

Основними перевагами доставки товару мор-
ським транспортним засобом є [28]:
 більш низька собівартість порівняно з інши-

ми видами транспорту. Будівництво велико-
тоннажних судів дає «ефект масштабу»: чим 
більше вантажопідйомність судна, тим де-
шевше доставка одиниці товару;

 висока вантажопідйомність. Жоден вид на-
земного або повітряного транспорту не в змо-
зі за один раз перевезти стільки вантажів, як 
морське судно;

 практична відсутність обмежень на габари-
ти вантажів і пропускну здатність морського 
транспорту. Навіть якщо параметри портів 
(наприклад, глибина) не дозволяють велико-
тоннажному судну підійти до берега, вико-
ристовуються сучасні технології переванта-
ження товарів у відкритому морі або на рейді;

 уніфіковані стандарти. Сучасні судна буду-
ються за єдиними нормативами, що істотно 
прискорює процеси навантаження і розванта-
ження;

 використання контейнерів для морських пе-
ревезень захищає вантаж не тільки від зло-
чинних посягань та випадкових пошкоджень, 
але і від несприятливих впливів природи;

 єдине правове поле. Морські транспортні пе-
ревезення регулюються єдиними міжнарод-
ними документами – Брюссельською й Афін-
ською конвенціями;

Таблиця 2

Ранжування критеріїв за видами транспортної інфраструктури

Критерій
ВИД ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Автомобіль-
ний Повітряний Залізничний Водний Трубопровід-

ний

Маневреність Дуже висока  
5

Висока  
4

Низька  
2

Середня  
3

Дуже низька  
1

Швидкість доставки Висока  
4

Дуже висока  
5

Середня  
3

Низька  
2

Дуже низька  
1

Вартість Висока  
2

Дуже висока  
1

Середня  
3

Дуже низька  
5

Низька  
4

Частота відправлень Висока  
4

Середня  
3

Низька  
2

Дуже низька  
1

Дуже висока  
5

Асортимент товарів Середній  
3

Низький  
2

Високий  
4

Дуже високий  
5

Дуже низький  
1

Капіталомісткість Середня  
3

Дуже висока  
1

Висока  
2

Низька  
4

Дуже низька  
5

Безпечність перевезень Дуже низька  
1

Висока  
4

Середня  
3

Низька  
2

Дуже висока  
5

Міжконтинентальні  
перевезення

Дуже низька  
1

Висока  
4

Низька  
2

Дуже висока  
5

Середня  
3

Вантажопідйомність Середня  
3

Низька  
2

Висока  
4

Дуже висока  
5

Дуже низька  
1

Залежність від кліма-
тичних умов

Середня  
3

Дуже висока  
1

Низька  
4

Висока  
2

Дуже низька  
5

Екологічність Дуже низька  
1

Низька  
2

Висока  
4

Середня  
3

Дуже висока  
5

УСЬОГО 30 31 33 37 36

Примітка: 5 – Дуже висока оцінка, 4 – Висока оцінка, 3 – Середня оцінка, 2 – Низька оцінка, 1 – Дуже низька оцінка.
Джерело: складено на основі [25–27].
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 екологічність. Морський вид транспорту є од-
ним з екологічних видів транспорту, оскільки 
вуглеводневі викиди на транспорті становили 
всього 3% від загального обсягу викидів (на-
приклад, легковий автотранспорт – 6%, ван-
тажний транспорт – автомобільний і заліз-
ничний – 4%) [29].

До основних недоліків перевезення вантажу 
морським видом транспорту слід віднести: трива-
лий період доставки, який обумовлений специфікою 
транспортного засобу, географічними особливостя-
ми та погодно-кліматичними умовами; технологічні 
складнощі вантажно-розвантажувального комплек-
су; залежність від пропускної здатності портів, кана-
лів та інших споруд; значні капіталовкладення [28].

Розглянувши основні переваги та недоліки мор-
ської транспортної інфраструктури, слід визначити 
сутність цього поняття. Отже, морська транспортна 
інфраструктура є сполучною ланкою між різними 
видами транспорту, які забезпечують реалізацію на-
ціональної транспортної політики, сприяють зміц-
ненню міжнародних зв’язків, розвитку зовнішньої та 
внутрішньої торгівлі, транспортному суверенітету 
країни. Морська транспортна інфраструктура – це 
сукупність колективних інженерно-технічних споруд 
та об’єктів, будівель, систем і послуг, розташованих 
у межах акваторіально-територіального простору, які 
сприяють морській комерційній діяльності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, інфраструктуру слід розглядати 

як єдину інтегровану систему, яка базується на функ-
ції гарантування виробничої та невиробничої сфер 
людської діяльності для досягнення максимально 
можливого економічного ефекту. Здійснений ана-
ліз наукових робіт дозволив сформулювати комп-
лексне визначення поняття «інфраструктура». За-
значено, що головним елементом інфраструктури є 
транспортна інфраструктура. На підставі аналізу на-
укових позицій і узагальнення сучасної термінології 
розділено поняття «транспортна інфраструктура» за 
підходами та сформовано авторське бачення даного 
поняття. Здійснення ранжування критеріїв за видами 
транспортної інфраструктури дозволило виявити, 
що водний транспорт має переваги над всіма іншими 
видами. Так, одним із ключових елементів водного 
транспорту є морська транспортна інфраструктура, 
яка має вагомі переваги при реалізації зовнішньоеко-
номічної діяльності, такі як відносно низька собівар-
тість перевезень, велика пропускна здатність, велика 
вантажопідйомність та інші, що дозволяє перевозити 
значні партії вантажу. Тому ефективність управління 
морською транспортною інфраструктурою у біль-
шості аспектах визначає місце держави у світовому 
співтоваристві в умовах глобалізації економіки.       
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Грицуленко С. І., Джигалюк О. І. Український ринок телекомунікаційних послуг у контексті стратегії поведінки  
його учасників в умовах цифрової трансформації економіки та соціуму

Ключовим чинником прямого впливу на становлення та розвиток цифрового суспільства є телекомунікації як передовий сектор і динамічний 
ринок сучасної економіки. У зв’язку з цим актуалізується питання визначення рівня розвитку ринку телекомунікаційних послуг України для обґрун-
тування подальшої трансформації стратегії поведінки його учасників. З цією метою у статті виміряні основні показники відповідної оцінки (об-
сяг доходів по секторах; кількість абонентів по сегментах; цінова доступність послуг; інвестування в динаміці) відносно світових і регіональних 
(Європа, СНД) значень. На підставі отриманих у цілому негативних оцінок розроблено базову модель інноваційної присутності оператора на су-
часному ринку телекомунікаційних послуг як способу досягнення стратегічної мети в умовах цифрової трансформації економіки та суспільства. 
Запропонована модель є підґрунтям для формування власної стратегії поведінки окремого оператора телекомунікацій з урахуванням ступеня 
(етапу) цифрової трансформації бізнесу. За підсумками дослідження зроблено відповідні висновки. Зокрема, зважаючи на високий потенціал ринку 
телекомунікаційних послуг України для цифрових ІКТ і наявність вільних ніш, ключовими драйверами його подальшого розвитку стануть зрос-
тання капітальних інвестицій у цифрову інфраструктуру та готовність операторів до впровадження та розширеного використання інновацій.
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Грицуленко С. И., Джигалюк А. И. Украинский рынок 
телекоммуникационных услуг в контексте стратегии поведения его 

участников в условиях цифровой трансформации экономики и социума
Ключевым фактором прямого воздействия на становление и раз-
витие цифрового общества являются телекоммуникации как пере-
довой сектор и динамичный рынок современной экономики. В связи с 
этим актуализируется вопрос определения уровня развития рынка 
телекоммуникационных услуг Украины для обоснования дальнейшей 
трансформации стратегии поведения его участников. С этой целью 

UDC 330.341.1:338.47
JEL: 014: 021: 033

Grytsulenko S. I., Dzhygaliuk O. І. The Ukrainian Market  
of Telecommunication Services in the Context of the Strategy of Behavior 

of Its Participants in the Conditions of Digital Transformation  
of the Economy and Society

Telecommunications as an advanced sector and a dynamic market of the 
modern economy is a key factor in the direct impact on the formation and 
development of the digital society. In this regard, the issue of defining the 
level of development of the Ukrainian market of telecommunication services 
is being updated to substantiate the further transformation of the strategy 


