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Мобільний зв’язок - локомотив цифрової економіки
Доступність Зручність  Оперативність   Розповсюдженість Персоналізація

Безмежні комунікації для всіх: 4G/5G

мережі та альтернативні мережні технології

забезпечать безмежний, високошвидкісний,

надійний та безпечний широкосмуговий

доступ для усього суспільства.

Прискорена цифрова трасформація

індустрії: мобільна індустрія надасть

мережі та платформи для цифровізації

та авто-матизації усіх виробничих

процесів («Індустрія 4.0»).

Повсюдний «Інтернет речей»:

майбутні мобільні мережі будуть

підтримувати надмасове розгортання

інтеллектуальних IoT вузлів для різних

сервісних сценаріїв та спільної

платформи критичних комунікацій.

Надпотужний ШСД: майбутні мобільні мережі

забезпечать мобільний ШСД зі швидкостями

передавання до 1 Гбіт/с, затримками не

більше 10 мс та послугами на основі

«хмарних» обчислень та штучного інтелекту.

Всебічна підтримка розвитку в Україні мобільного зв’язку є вагомою 

складовою поступового переходу до «Індустрії 4.0»

Нова

індустріалізація

Новий

технологічний

устрій

Роботизація

 Інтелектуалізація

Повна цифровізація
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Шляхи подолання цифрової нерівності між регіонами

Потребує 

вивільнення від 

MMDS для 4G

Задіяний під 

базовий GSM

Цифр.дивіденд

Потребує 

вивільнення від 

цифрового ТБ

Потребує 

рефармінгу 

та конверсії 

для 4G

Задіяний під 

3G/UMTS

Перспективний 

діапазон для 

розвитку 4G/5G

Основний 

діапазон для 

розвитку 4G

Додатковий 

діапазон для 

розвитку 4G

Переведення 

частини 

трафіку

Перспективний 

діапазон для 

розвитку 3G

Можлива 

технологічна 

еволюція до 3,5G

Цифрова нерівність між регіонами України може бути подолана за

рахунок:

 розблокування «цифрового дивіденду» для мобільного зв’язку;

 створення спеціалізованого Фонду розвитку соціально значимих послуг

мобільного широкосмугового доступу.

Переведення 

частини 

трафіку

Перспективний 

діапазон для 

розвитку 5G

Потребує 

міжнародної 

стандартизації

960 МГц
880 МГц

862 МГц694 МГц 1710 МГц 1980 МГц 2170 МГц 2500 МГц 2690 МГц 3400 МГц 3800 МГц1880 МГц

10-50 мдо 500 мдо 1 км3- 5 км5- 10 км10 - 15 км
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Аналіз розвинутих та ринків, що розвиваються, свідчить про те, що перехід

мобільних користувачів з 2G на 3G позитивно впливає на економіку: 10%

зростання охоплення мереж 3G збільшує ВВП (у розрахунку на душу населення)

на 0,15%.

до 1 Гбіт/сдо 300 Мбіт/сдо 50 Мбіт/сдо 1 Мбіт/с

ГОЛОС
ГОЛОС+

ВІДЕО ШСД
Інтернет 

речей


