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Інтернет дуже швидко перетворюється на життєво важливий стимул розвитку 

не тільки світової економіки, а й інших сфер людської діяльності: освіта, комерційна 
діяльність, виробництво, мас медіа та інші. Зараз важко знайти сферу, в якій не ви-
користовуються інформаційні технології  

Оскільки в умовах розвитку сучасного суспільства Інтернет глибоко входить в 
життя людей, необхідною стає задача організації постачання інтернет-послуг. Тому 
задача організації надання послуг доступу до мережі Інтернет та інших пов’язаних з 
Інтернетом послуг (Інтернет – провайдер) є актуальною задачею. Метою роботи є 
аналіз ринку для можливості організація діяльності Інтернет – провайдера в житло-
вому секторі міста.  

Підґрунтям для можливості організації діяльності інтернет – провайдера ста-
ли такі фактори: 

– надзвичайно високий попит на даний вид послуг; 
– знання техніки реєстрації інформації [1-2]; 
– використання практичного досвіду, отриманого при роботі адміністратором 

у – Інтернет провайдера. 
Проведено порівняльний аналіз попиту в районах з багатоповерховими буді-

влями та у приватному секторі. Аналіз конкурентного середовища був проведений за 
наступними критеріями: 

– Середня кількість конкурентів; 
– Відсоток зайнятості ринку; 
– Середня вартість побудови точки доступу до мережі Інтернет; 
– Середній дохід від клієнтів. 



 
 

При вивченні конкурентного середовища розглядались два типу об’єктів для 
розгортання інтернет-мережі: Порівняльні дані наведені в таблиці1. 

 
Таблиця – 1 

Критерій для оцінювання Приватний 
сектор 

Багатоповерхова 
будівля 

Середня кількість конкурентів 1-2 5-6 
Відсоток зайнятості ринку 10-15 70-80 
Середня вартість побудови точки 3000 грн. 7000 грн. 
Середній дохід з клієнта 200 грн. 90 грн. 

 
Аналіз показав більшу ефективність приватного сектору. 
Для реалізації проекту була обрана технологія PON [2] через значні переваги 

перед FTTH: 
– Організація підключення декількох десятків абонентів до мережі по одному 

оптоволоконному кабелю, що мінімізує кабельну інфраструктуру; 
– Оптичне волокно надає можливість передавати дані великого обсягу і з ве-

ликою швидкістю, в тому числі такі вимогливі до стабільності таких сигналів, як голос 
і відео; 

– Мінімальне використання активного обладнання; 
– Низька вартість обслуговування; 
– Можливість інтеграції з кабельним телебаченням; 
– Хороше масштабування; 
– Висока щільність абонентських портів. 
На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про можливість та 

доцільність організації діяльності Інтернет – провайдера в приватному житловому 
секторі міста. 
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