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ВСТУП 

 

На сучасному етапі трансформації суспільства, що характеризується 

розвитком та активізацією використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ІКТ), зниженням ролі матеріального виробництва та нарощенням 

сфери послуг, якісними змінами у типах ресурсів, що залучаються до створення 

економічних благ, актуальності набуває розвиток інформаційної економіки. 

Перехід до інформаційної економіки змінює характер традиційних сфер 

господарювання, ефективність яких стає все більш залежною від використання 

інформаційних ресурсів. Інформація перетворюється на домінуючий чинник 

розвитку економічної системи.  

У даний час розвиток інформаційної економіки на території України 

відбувається спонтанно і непланомірно. Внаслідок цього в єдиному 

економічному просторі країни спостерігається посилення регіональних 

диспропорцій процесів інформатизації, що зумовлює актуальність дослідження 

регіонального виміру інформаційної економіки як передумови забезпечення її 

конкурентоспроможності та інтеграції в світову систему господарювання. 

Процесу становлення та розвитку інформаційної економіки присвячені 

наукові праці зарубіжних дослідників, зокрема Д.Белла, Дж.Бенігера,  

П.Дракера, В.Іноземцева, М.Кастельса, Ф.Махлупа, Й.Масуда, М.Пората, 

Д.Рісмена, А.Ракітова Т.Стоуньера, Е.Тоффлера, та вітчизняних науковців 

Н.Апатової, О. Білоруса, Н.Васильєвої, Ю.Зайцева, І.Малого, В.Савчука, 

Л.Федулової, А.Чухно, О.Чубукової, А. Шевчука, та багатьох інших. Питанням 

регіонального розвитку в умовах трансформаційної економіки  країни 

присвячені праці П.Бубенка, Є.Борщука, І.Вахович, З.Герасимчук, 

Т.Галушкіної, О.Гонти, Б.Данилишина, М.Долішнього, В.Захарченка, 

М.Козоріз,  Л.Ковальської, А.Кондрашихіна,  Н.Мікули, В.Онищенка,  

Л.Петкової,  В.Семенова та багатьох інших.  

Концепція розвитку інформаційної економіки регіонів країни знаходиться 

на початковій стадії формування. Вона вимагає якісно нового наукового 
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підходу до опису регіональних соціально-економічних процесів, що протікають 

в умовах інформатизації. Завдяки своїй новизні вказані умови ще не отримали 

комплексного висвітлення у наукових дослідженнях. Залишаються відкритими 

питання обґрунтування концептуальних засад розвитку інформаційної 

економіки, дослідження ролі інформації у забезпеченні соціально-економічного 

розвитку регіонів, теоретико-методологічного обґрунтування змісту 

регіональної політики розвитку інформаційної економіки, розробки методичних 

підходів до визначення рівня розвитку інформаційної економіки в регіонах 

країни, виявлення цифрового розриву в розвитку інформаційної економіки 

регіонів України, розробки методичних підходів до формування регіональних 

стратегій розвитку інформаційної економіки, обґрунтування пріоритетів 

розвитку інформаційної економіки в регіонах країни та моделювання 

запровадження ІКТ в регіональну соціально-економічну систему. Складність, 

недостатня вивченість та невирішеність у теоретичному, методологічному та 

прикладному аспектах питань розвитку інформаційної економіки на 

регіональному рівні зумовлює актуальність наукового дослідження. 

В монографії зроблено спробу розкрити питання, вирішення яких 

сприятиме підвищенню рівня розвитку інформаційної економіки в регіонах 

України.
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 

 

1.1. Концептуальні підходи до розвитку інформаційної економіки  

 

Комплексним дослідженням ролі інформації в сучасних умовах є теорії 

створення нового суспільства і відповідної йому економічної системи. Не 

дивлячись на те, що в даний час дослідження цих явищ досить поширені, вони 

все ще залишаються недостатньо вивченими. Про це може свідчити відсутність 

відповідної термінологічної бази для опису нової стадії суспільного розвитку. 

Досліджуючи поняття „економічна система”, Б.Кульчицький зробив 

висновок, що більш повним його формулюванням є „економічна система 

суспільства”, оскільки неможливо вивчати економіку у відриві від суспільства, 

невід’ємною частиною якого вона є. Він підкреслює, що між суспільством і 

його економічною системою існують генетичні, структурні та функціональні 

зв’язки, а економічна система, у свою чергу, настільки впливає на суспільство, 

що визначає структуру і важливість інших його підсистем [1, с.53, 105]. Тому 

розглядатимемо інформаційну економіку як невід’ємну частину сучасного 

суспільства, в якому зростаючі потоки інформації не тільки вимагають нових 

технічних і технологічних засобів, але й істотно впливають на всі компоненти 

економічної системи. 

На основі економічної теорії С. Мочерного і О. Устенка, які у своїх 

дослідженнях під економічною системою розуміють „процес взаємодії таких 

п’яти  елементів”,  як: 1)  продуктивні сили;  2) техніко-економічні відносини; 

3) організаційно-економічні відносини; 4) виробничі відносини, системну 

сутність яких розкривають відносини економічної власності; 5) базисні 

елементи господарського механізму” [2, с.5], можна виділити основні 

характеристики вказаних елементів системи, розглядаючи інформаційну 

економіку як економічну систему суспільства. 
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По-перше, поява нових продуктивних сил, обчислювальної техніки, 

інформаційних ресурсів, локальної, регіональної та глобальної мережі Інтернет 

сприяла формуванню інформаційної економіки і зміні засобів та способів 

виробництва. Серед категорій, які характеризують продуктивні сили, виходять 

на перше місце знання, які мають ідеальне і матеріальне втілення в освіті, 

технологіях, виробничій кваліфікації спеціалістів, а також у новій техніці, 

продуктах і послугах. Знання, які вкладені виробником у продукт праці, 

залишаються у ньому і можуть бути використані багаторазово. По-друге, 

інформаційна економіка характеризується впровадженням ІКТ у всі сфери 

виробництва та розвитком мережі Інтернет. По-третє, зміна характеру праці, за 

рахунок чого виникають нові форми організаційно-економічних відносин 

(дистанційна робота). По-четверте, у системі виробничих відносин 

інформаційної економіки сама праця перестає бути економічним примусом, а 

суспільна організація виробництва значно змінюється. По-п’яте, в 

інформаційній економіці відбуваються структурні зміни в системі 

господарювання. Це поява підприємств нового типу, які функціонують у 

мережі Інтернет. 

У науковій літературі широкого використання набули підходи, що 

характеризують сучасний етап розвитку суспільства як постіндустріальне, 

інформаційне, суспільство знань, сервісне, мережеве, віртуальне, технотронне  

та ін. Однак найпоширенішим з них є підходи до визначення сучасного 

суспільства як „інформаційне” і „постіндустріальне”. 

Можна відзначити, що є автори, які вказують на різне змістове 

навантаження цих понять, при цьому визначено, що „інформаційне”, в 

основному, вказує на змістовну особливість нового типу суспільства, на 

виділення найбільш властивих йому ознак, а „постіндустріальне” – вказує 

переважно на хронологічну і технологічну послідовність у розвитку суспільства [3].  

Разом з тим, основні ознаки, що відносяться до постіндустріальної стадії 

суспільного розвитку, не суперечать і інформаційній стадії, тому можна 
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стверджувати, що обидва ці поняття характеризують одну і ту ж стадію 

суспільного розвитку. 

Однією з причин тотожності даних понять є одночасна поява цих 

концепцій в кінці 60-х років XX століття. Термін „інформаційне суспільство” 

з’явився у 1966 році в результаті роботи групи японських експертів, які 

готували рекомендації для свого уряду з економічного планування. В цих звітах 

„інформаційне суспільство” визначається як суспільство, в якому процес 

комп’ютеризації дає людям доступ до надійних джерел інформації, позбавляє їх 

від рутинної роботи, забезпечує високий рівень автоматизації виробництва [4].  

Термін „постіндустріальне суспільство” був введений у науковий оборот 

у 1958 році американським соціологом Д. Рисменом [5], але початок 

систематичної роботи в цьому напрямку можна віднести до 1965 року, коли в 

США була створена футурологічна комісія. Прогнози до 2000 року, 

сформульовані комісією, були опубліковані в журналі „Дедалус” і в спеціальній 

збірці [6, 7], де концепція постіндустріального суспільства була представлена 

як базова для вивчення перспектив розвитку суспільного прогресу. Керівником 

цієї комісії був Д. Белл, віце-президент американської академії мистецтв і наук, 

професор соціології Колумбійського і Гарвардського університетів.  

В передмові до збірки, що представляє результати роботи футурологічної 

комісії, Д. Белл стверджував, що завдяки масовому перетворенню машинної 

технології в інтелектуальну відбуваються зміни і в американській політичній 

системі. З цими процесами пов’язані і тенденції перетворення економічної 

системи в „постіндустріальне суспільство, де центр тяжіння зміщується в сферу 

послуг, а джерела новаторства зосереджуються в інтелектуальних інститутах, в 

основному в університетах і науково-дослідних установах, а не в колишніх 

індустріальних корпораціях” [6, 7].  

Наведемо визначення постіндустріалізму, подане Д. Беллом: 

„Постіндустріальне суспільство визначається як суспільство, в економіці якого 

пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів до виробництва 

послуг, проведення досліджень, організації системи освіти і підвищення якості 
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життя, в якому клас технічних фахівців став основною професійною групою і, 

що найважливіше, в якому упровадження нововведень... все більшою мірою 

стало залежати від досягнень теоретичного знання...” [8].  

Пізніше, у 1973 році, з’являється книга Д. Белла „Прийдешнє 

постіндустріальне суспільство”, де він розділяє всю історію розвитку людства 

на три епохи: доіндустріальну, індустріальну і постіндустріальну. 

Постіндустріальне суспільство при цьому розглядає як таке, що засноване на 

послугах, тому воно є грою між людьми. Головне значення мають уже не 

мускульна сила і не енергія, а інформація. Основною діючою особою стає 

професіонал, тому що його досвід і знання дозволяють відповідати усім 

вимогам постіндустріального суспільства. Якщо індустріальне суспільство 

визначається через кількість товарів, що позначає рівень життя, то 

постіндустріальне суспільство визначається якістю життя, вимірюється 

послугами охорони здоров’я, відпочинком і культурою” [9, с. 288]. 

Кожна із виділених Д. Беллом епох має свої особливі характеристики, які 

наведені в табл. 1.1.  

Теоретики концепції постіндустріалізму Белл Д., Іноземцев В. Л., 

Тоффлер Е. сформулювали базові особливості суспільства, що формується,  

надаючи інформації ролі домінуючого виробничого ресурсу, що починає 

впливати на весь виробничий процес.  

В постіндустріальному суспільстві відбувається не просто автоматизація 

виробничого процесу, а інтелектуалізація самих автоматів, які здатні практично 

повністю витіснити людину з виробництва. Нові вимоги починають висуватись 

і до людини, цей аспект в таблиці відображається в ознаці базових професій.  

Якщо в індустріальному суспільстві найважливішими були професії 

інженера, напівкваліфікованого робітника, то в постіндустріальному такими 

стають – вчені, висококваліфіковані фахівці. В епоху постіндустріалізму 

важливим є не тільки рівень інтелектуального розвитку людини, але і його 

здібність до творчості. 
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Таблиця 1.1 

Відмінні ознаки доіндустріального, індустріального та  

постіндустріального (інформаційного) суспільства* 

Ознаки 

Суспільство 

Доіндустріальне Індустріальне 
Постіндустріальне 

(Інформаційне) 

Основний виробничий 

ресурс 
Сировина Енергія Інформація 

Тип 
виробничої діяльності 

Первинний  

Добування (extraction) 

Вторинний 

Виготовлення 

(fabrication)  

Третинний  

Обробка (processing) 

Тип економічної 

організації 
Община Суспільство Община 

Базова технологія 

Трудомістка 

Індивідуальне уміння, 

майстерність, 

мускулатура 

Капіталомістка 

Машинні технології 

Наукомістка 

Інтелектуальна 

технологія 

Провідний 

економічний сектор 

Сільське господарство, 

рибальство, добування 

корисних копалин і т.і. 

Виробництво товарів, 

обробна промисловість, 

будівництво 

Транспорт, комунальні 

послуги, торгівля, 

страхування, охорона 

здоров’я, наука, освіта 

Базові професії 

Фермер, ремісник,  

робітник фізичної 

праці 

Інженер, 

напівкваліфікований 

робітник 

Учені, техніки, 

висококваліфіковані 

фахівці 

Спосіб виробництва 
Дрібнотоварне 

виробництво 
Масове виробництво 

Індивідуалізоване, 

диверсифіковане 

виробництво 

Організаційна 

структура 

Проста лінійна 

організація 

Ієрархія, 
субординація, 

бюрократія 

Мережа,  

горизонтальна 

організація 

виробництва, 

адхократія 

Домінуючий тип 

підприємства 

Малі підприємства, 

засновані на ручній 

праці 

Великі промислові 

підприємства, що 

працюють на основі 

ефекту від масштабу 

Адаптивні і креативні 

підприємства 

Характер взаємодії 

Взаємодія людини з 

природою (а game 

against nature) 

Взаємодія людини з 

перетвореною нею 

природою (а game 

against fabricated nature) 

Взаємодія з людьми (а 

game between реrsons) 

Характер особових 

взаємостосунків 

(соціальний зв’язок) 

Імітація дій інших 

людей 

Засвоєння знань і 

можливостей минулих 

поколінь 

Комплексні 

інтерперсональні 

взаємодії 
 

* Розроблено автором за джерелами: [9–11] 

 
Поставивши інформацію серед виробничих ресурсів на перший план, змін 

зазнала не тільки виробнича діяльність, але й інституційне середовище та 

соціально-економічна сфера. Тип економічної організації в постіндустріальному 



 

 11 

суспільстві визначається як община. Це обумовлено тим, що у суспільстві, що 

формується, зростає кількість неформальних (неофіційних) відносин між 

підприємствами, відбувається децентралізація влади, великі підприємства 

розбиваються на ряд дрібних. В результаті більшого значення в 

постіндустріальному суспільстві повинні отримати не просто адаптивні 

підприємства, а креативні. Виникає ситуація, коли люди починають все більше 

взаємодіяти один з одним.  

Узагальнюючи всі вказані особливості постіндустріального етапу, можна 

помітити, що деякі з них є тими, що вже затвердилися, а деякі знаходяться 

лише на стадії формування. Проте, на наш погляд, такий підхід витримав 

випробування часом і на сьогоднішній день зберігає свою актуальність. 

Згідно з Д. Беллом, важливою рисою постіндустріального суспільства є 

розвиток сфери послуг, збільшення ролі теоретичних знань, орієнтованість в 

майбутнє і розвиток нових інтелектуальних технологій.  

В основу своєї концепції Д. Белл поклав ідею, що нове суспільство 

визначатиметься розвитком науки, знання, які набуватимуть з часом все 

більшого значення. „Абсолютно очевидно, пише він, – що постіндустріальне 

суспільство є суспільством знань в двоякому сенсі: по-перше, джерелом 

інновацій все більшою мірою стають дослідження і розробки (більш того, 

виникають нові відносини між наукою і технологією з причини центрального 

місця теоретичного знання); по-друге, прогрес суспільства, вимірюваний 

зростаючою часткою ВВП і зростаючою частиною зайнятої робочої сили, все 

більше визначається успіхами в області знання” [9, с.288]. Тобто тут можна 

побачити, що Д. Белл разом зі зростаючою часткою сфери послуг у 

національному виробництві головними ознаками постіндустріального 

суспільства визначав зростаючу роль інформації та знань у процесі 

виробництва. 

Академік А. Чухно називає суспільство „постіндустріальним” 

(відповідно, його економіку – „постіндустріальною”), застосовуючи принципи 

історизму і секторний принцип організації економіки, але все ж підкреслює, що 



 

 12 

головним методологічним принципом є розгляд економічного розвитку на 

основі зростання і вдосконалення продуктивних сил, а також робить акцент на 

тому, що в основі такого розвитку лежать технологізація суспільного 

виробництва і технічний спосіб виробництва [12, с.57]. Базовими технологіями 

сучасної економіки він вважає інформаційно-інтелектуальні, оскільки вони не 

тільки забезпечують високу ефективність виробництва, але й „докорінно 

змінюють умови економічного розвитку”, і що основним ресурсом 

постіндустріального суспільства є інформація і знання [12, с.3]. 

Теоретичні основи інформаційного суспільства розглянуто в працях 

таких авторів, як Й. Масуда, М. Порат, Т. Стоуньєр, Р. Катц, Дж. Бенігер, 

В.Іноземцев, В.Савчук, А.Ракітов та ін. На думку науковців даної концепції, 

розвиток інформаційних технологій зумовлює перехід постіндустріального 

суспільства в нову стадію – інформаційного суспільства. Наприклад, 

аналізуючи період 194–1970 рр., Й. Масуда відзначає, що зміна поколінь 

комп’ютерної техніки і перехід від одного технологічного рішення до іншого, 

досконалішого, відбуваються зі всезростаючою швидкістю. Швидкість 

розгортання інформаційної революції не тільки від трьох до шести разів вища 

за темпи розвитку технологій використання енергії, але і має тенденцію до 

постійного прискорення [13]. 

Найбільш повно питання методології досліджень інформаційного 

суспільства розглянув у своїх працях В. Іноземцев. Детально вивчаючи різні 

соціологічні та економічні теорії американських та європейських вчених, він не 

раз підкреслює, що, по суті, поняття „постіндустріальне суспільство” та 

„інформаційне суспільство” є тотожними: перше відображає історичне місце 

сучасного суспільства розвинутих країн у послідовному поступальному 

розвитку людства, а друге – принцип, навколо якого організовано суспільство 

[3]. Таким чином, виділені дві важливі властивості постіндустріальної 

економіки (нездатність повною мірою визначити структуру соціального цілого 

та екстериторіальність) можна поширити і на інформаційну економіку. Це ще 
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раз підтверджує необхідність комплексних досліджень інформаційної 

економіки як соціально-економічної системи на різних територіальних рівнях. 

На думку А.І. Ракітова, інформаційне суспільство – це суспільство, де всі 

засоби інформаційної технології, тобто комп’ютери, інтегровані технології, 

супутниковий та інший зв’язок, відеопристрої, програмне забезпечення, наукові 

дослідження націлені на те, щоб зробити інформацію загальнодоступною і 

активно впроваджуваною у виробництво і життя [14]. 

Науковець при цьому виділяє наступні особливі риси інформаційного 

суспільства [15]: 

–  забезпечує будь-якому індивіду, підприємству або організації в будь-якій 

точці країни і у будь-який час можливість отримати за відповідну плату або 

безкоштовно на основі автоматизованого доступу і систем зв’язку будь-яку 

інформацію і знання, необхідні для їх діяльності і вирішення особистих і 

соціально значущих задач; 

–  виробляє інформацію і насамперед знання (наукові, політичні, 

економічні, технологічні тощо) за законами експоненціального зростання;  

–  виробляє і використовує сучасну інтелектуальну технологію, включаючи 

обчислювальну техніку і комунікаційні системи для реалізації двох попередніх 

пунктів;  

–  відбувається процес прискорення автоматизації і роботизації всіх сфер 

виробництва і управління; 

–  відбуваються радикальні зміни соціальних структур, у зв’язку з чим 

розширяється сфера інформаційної діяльності і послуг. 

Інформаційне суспільство, за словами В.Савчука та Ю.К.Зайцева, – це 

суспільство, у якому кількісні зміни у сфері інформації привели до виникнення 

якісно нового типу соціального устрою [16, с.81].  

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що 

більшість учених розглядає поняття „постіндустріального” та „інформаційного” 

суспільства як тотожні, з думкою яких ми погоджуємось. На доказ даного 

аргументу наведемо такі положення: 
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– в інформаційному суспільстві і в постіндустріальному суспільстві 

домінуючим ресурсом виступає інформація; 

– в постіндустріальному суспільстві домінуючою сферою є сфера послуг 

(тут маються на увазі послуги нематеріального характеру), а в 

інформаційному – сфера інформації, де процес її виробництва і споживання 

теж відноситься до сфери послуг; 

– найважливішим чинником розвитку цих систем є людський капітал, а 

головною формою діяльності – знання і творчість; 

– як базова техніка виступає інтелектуальна, інформаційно-

телекомунікаційна техніка. 

Основними критеріями інформаційного суспільства, на думку А.Ракітова, 

є кількість і якість наявної в обігу інформації, її ефективні передача і 

опрацювання. Додатковим таким критерієм є доступність інформації для 

кожного. Це означає, що населення регіону переключається із сфери 

виробництва промислової та сільськогосподарської продукції до сфери 

виробництва і розповсюдження інформації. Відповідно, виникає особлива 

інформаційна економіка, яка відіграє дедалі важливішу роль в усіх розвинутих 

країнах. У ній виділяються два сектори: перший виробляє інформаційні 

продукти і надає послуги для безпосереднього споживання, а другий – для 

виробництва інших інформаційних продуктів. Інформаційне суспільство 

демонструє такий рівень розвитку економіки, коли її інформаційний сектор 

виходить на перше місце за чисельністю зайнятих у ньому працюючих. 

Ф. Уебстер виокремлює п’ять різних критеріїв, що використовуються 

дослідниками у ході аналізу інформаційного суспільства: технологічний; 

економічний; пов’язаний зі сферою зайнятості; просторовий та культури. 

Поєднання кожного з них, на думку автора, дає розуміння якісних змін, що 

формують інформаційне суспільство [16]. Вихід за рамки економіки та 

технологій при розгляді інформаційного суспільства виводить його на новий 

рівень розуміння. 
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Подібну думку висуває Дж. Бенігер, стверджуючи, що поява 

інформаційної економіки стала результатом контролю над усією системою 

людської діяльності, а посилення цього контролю дозволить зберегти 

системність економіки. На його думку, комп’ютери та інформаційні технології 

– це не випадковий результат, його отримано шляхом послідовного 

впровадження інновацій та революції у сфері управління. Інформаційною 

називається економіка тому, що більшість робочої сили займається 

інформаційною діяльністю, при цьому багатство нагромаджується завдяки 

інформаційним товарам і послугам. Дж. Бенігер писав: „Революція контролю – 

це комплекс швидких змін у технологічних та економічних підприємствах, у 

яких інформація збирається, зберігається, виробляється, обмінюється і через які 

формальні та програмні рішення можуть впливати на соціальний контроль” 

[17]. Важливим є висновок вченого про те, що інформаційне суспільство і 

відповідна йому економічна система з’явилися не випадково, а були 

підготовлені усім попереднім соціально-економічним розвитком людства. Ми 

поділяємо підходи науковців щодо відповідності інформаційного суспільства 

особливому типу економічної системи – „інформаційній економіці”. За словами 

В.Савчука, саме інформаційна економіка породжує інформаційне суспільство 

[16, с.79].  

Тому розглядаючи сучасне суспільство з погляду зростання ролі 

інформаційного ресурсу в системі продуктивних сил, процесу інформатизації 

сучасного суспільства, підвищення інтелектуальної складової суспільного 

розвитку, на наш погляд, більш доречним є використання поняття 

„інформаційна економіка”.  

Сам термін інформаційна економіка введений в науковий оборот 

американським ученим Марком Поратом в середині 70-х рр. ХХ століття. Він 

значно вдосконалив концепцію інформаційної економіки та розробив 

методологію її всебічного аналізу. В основу своєї концепції він поклав поняття 

„інформаційна діяльність”.  
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Новий термін відразу був визнаний в західній науковій літературі і став 

широко використовуватися не тільки економістами, але і філософами. 

Ф.Махлуп, Ф. Найт, К. Боулдінг, К. Ерроу та ін. є також творцями теорії 

інформаційної економіки. Різноманітні аспекти інформаційної економіки 

розглядаються також в роботах Дж. Стіглера,, Т. Стоуньера та ін. 

Більшість дослідників, характеризуючи інформаційну економіку, 

виносять виробництво і споживання інформації в якості основної ознаки. Так, 

наприклад, Т. Стоуньер визначає інформаційну економіку як економіку, в якій 

промисловість за показниками зайнятості і своєї частки в національному 

продукті поступається місцем сфері послуг, а у сфері послуг – переважно 

обробці інформації [18].  

Виходячи з цього, можна сказати, що інформаційна економіка, на відміну 

від інших економік, має справу з новим видом ресурсу – інформацією, який не 

руйнується в результаті його споживання, а швидше акумулюється в систему 

могутніх зростаючих інформаційних ресурсів. Більше того, інформаційна 

економіка базується на абсолютно новій технології і продукує свої соціально-

культурні видозміни у суспільстві. 

Слід відзначити праці українських науковців з інформаційної економіки 

О. Чубукової, Н. Васильєвої, О. Білорус, Н. Апатової та Л.Федулової. Головною 

характеристикою інформаційної економіки О. Чубукова називає її базування на 

знаннях, використання великих потоків інформації, впроваджуваних у 

соціальні, управлінські та виробничі процеси інформаційними технологіями, і 

робить важливий методологічний висновок, відзначаючи появу нової 

парадигми інформаційного суспільства – „мінімізацію матеріального 

виробництва і максимізацію інформаційного” [19]. Розглядаючи проблеми 

становлення інформаційної економіки, Н. Васильєва підкреслює три основні 

відмінності даного типу соціально-економічного розвитку від економіки 

„матеріальних речей”. По-перше, це тип власності (після продажу інформація 

все одно належить продавцеві), по-друге, витрати на створення копії інформації 
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практично дорівнюють нулю, по-третє, тривалість життя інформації нічим не 

обмежена (інформація може застаріти, але не може зноситися) [20, с.62]. 

До наведених відмінностей можна додати, що одну й ту ж саму 

інформацію може одночасно використовувати необмежена кількість 

господарюючих суб’єктів, а матеріальні витрати на них не зростатимуть. 

Використання інформації не тотожне її знищенню, і вона несхильна фізичному 

зносу, що в свою чергу не потребує утилізації, як при фізичному зносу 

„матеріальних речей”. 

О. Білорус, характеризуючи інформаційну економіку, виділяє десять 

основних її ознак [21, с.57]: джерелом вартості є інтелектуальний потенціал 

працівника, а не його психофізичні зусилля; найбільшим пріоритетом 

національних економічних стратегій є „виробництво” і споживання знань; 

відбувається ліквідація відчуження виробника від засобів і результатів 

виробництва; новостворена вартість розподіляється на користь безпосереднього 

виробника; демократизуються відносини власності; змінюється суспільне та 

індивідуальне споживання; з’являється новий тип економічного зростання і 

розширеного відтворення; економіка стає глобальною соціальною; формується 

новий тип суб’єкта праці, предмета праці та знаряддя праці; відбуваються 

революційні перетворення в економічній, відтворювальній та інституціональній 

структурах суспільного виробництва. 

Ми не можемо упустити той факт, що економіка базується на процесі 

виробництва, який є її матеріальною основою. Тому розвиток інформаційної 

економіки багато в чому обумовлений рівнем розвитку інформаційних 

технологій, інформаційного виробництва і в цілому рівнем розвитку 

продуктивних сил і виробничих відносин в суспільстві. 

У зв’язку з цим, найбільш оптимальне визначення інформаційної 

економіки, на наш погляд, подає P.M. Ніжегородцев. Його позиція розкриває 

зміст інформаційної економіки як науки. На його думку, інформаційна 

економіка вивчає економічні закони виробництва суспільного руху і 

продуктивного застосування науково-технічної інформації. Зокрема, предметом 
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дослідження даної області економічної науки є розвиток систем економічних 

відносин, які виступають суспільними формами буття і руху інформаційних 

технологій, існування яких безпосередньо пов’язано з наступаючим 

пануванням інформаційного технологічного способу виробництва [22, с. 163].  

Єрмошенко М. М. характеризує інформаційну економіку як  економіку, 

де інформація стає провідною продуктивною силою, тобто вирішальним 

засобом і предметом праці, а також основним продуктом виробництва і 

предметом споживання [23].  Корнейчук Б. В. вважає, що інформаційна 

економіка – економіка, в якій велика частина ВВП забезпечується діяльністю з 

виробництва, обробки, зберігання і розповсюдження інформації і знань, і 

більше половини зайнятих бере участь в цій діяльності [24]. Ще раз 

підтверджується той факт, що інформація є головним ресурсом інформаційної 

економіки.   

Можна сказати, що інформаційна економіка – це економіка, яка створює 

суспільне багатство інформаційним способом. Швидше за все, це один з 

найбільш важливих аргументів, який відрізняє інформаційну економіку від 

інших видів. Тим більше, що останнім часом поширеним стає використання 

термінів „інноваційна економіка” і „економіка знань” для позначення нового 

типу економічної системи. 

Для того, аби розрізняти терміни „інформаційна економіка”, „економіка 

знань”, „інноваційна економіка”, треба визначитись з термінами „знання”, 

„інформація” та „інновація”. 

У більшості випадків вчені розрізняють поняття „інформація” і „знання”, 

але дуже часто аналіз цих понять дається в рамках тріади: дані – інформація – 

знання. „Інформація”, відзначає Дж. Ходжсон, – це сукупність даних, що вже 

інтерпретовані, яким додано деякий зміст. А знання – продукт використання 

інформації [25, c.34]. Французький економіст Ж. Сапір пропонує вважати  

інформацією будь-які дані,  котрі можуть бути почерпнуті із сигналу і додані до 

вже існуючого знання.  Оскільки інформація не дана агенту як така, важливість 
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її придбання уступає важливості обробки. Знання,  як сукупність уявлень про 

стан середовища, первинно стосовно інформації [26, c.150, 161]. 

Так, дані є фактами, які існують об’єктивно незалежно від того, що пізнає 

суб’єкт, але стають такими тільки тоді, коли є цілеспрямовано збираючий їх 

суб’єкт. Інформація виникає в результаті обробки даних, а знання отримуються 

шляхом сприйняття і аналізу інформації. 

В. Н. Спіцнадель, наприклад, визначає поняття „інформація” і „знання” 

таким чином: „Інформація – це перетворена форма знання, тобто інформація не 

є саме знання. Інформація передається описами, тобто відповідями на 

запитання, які починаються словами „хто”, „коли”, „що”, „де”, „скільки”. 

Знання передаються інструкціями, тобто відповідями на запитання” [27, с. 76]. 

Згідно з цим, знання передає методику або технологію рішення проблеми, тоді 

як інформація тільки описує її. 

Інформація виступає як „сировина” в процесі придбання нового знання. В 

той же час знання можуть стати основою для створення інформації. 

Трансформація знань в інформацію та її рух в цій формі до споживача 

здійснюються в результаті науково-інформаційної діяльності, яка складається з 

ряду процесів з обробки знань, її документації, зміні форми, реферуванню, 

розповсюдженню і т.д. [28, с.49]. У такому разі цілком доречно представити 

цей процес у вигляді наступної схеми: Інформація → Знання → Інформація. 

Інформація, задовольняючи потребу певного суб’єкта, знімає існуючу до 

цього невизначеність і стає джерелом нового знання. Знання також є основою 

для подальшого їх тиражування, представлення вже в якості інформації. Між 

інформацією і знаннями відбувається постійний і безперервний процес 

перетворення одного в інше.  

Знання – це логічно взаємозв’язана інформація, яка дозволяє ухвалити 

обґрунтоване рішення і спрогнозувати розвиток економічної системи. Ми 

можемо констатувати, що інформація стає знанням в результаті її розумової 

обробки конкретним суб’єктом, систематизації і порівняння, та досягнення на 

основі цього певних результатів. Саме людина є носієм і генератором знань. 
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Можна сказати, що знання – це вид інформації, яка може зберігатися в базах 

знань і відображати знання людини у будь-якій сфері.  

Вчений австроамериканець Ф. Махлуп, який є засновником „економіки 

знань” як дисципліни, увів термін у науковий оборот у 1962 році: „Інформувати 

– значить передавати знання; знання можуть бути результатом інформації” [29, 

c.44]. Проте у міру збільшення „сектору знань” в умовах найбільшого 

економічного зростання, що досягається за рахунок наукових досліджень і 

інновацій, із зростанням освіченості населення, у терміна „економіка знань” 

з’явилось друге значення: „економіка знань” – тип економіки, в якому знання 

грають вирішальну роль. Значення даного терміна сформулював П. Друкер, 

американський учений австрійського походження.  

На нашу думку, економіка знань – це економіка, де основною рушійною 

силою прогресу є знання, які акумулюються у людському капіталі.  

Продуктом знання та інформації є інновація, що передбачає використання 

принципово нового ресурсу чи процесу у виробництві. Термін „інновація” як 

нова економічна категорія введений у науковий оборот австрійським вченим 

Й.А. Шумпетером. У своїй роботі „Теорія економічного розвитку” (Theorie der 

wirtschaftlichen Entwicklung, 1911) Й. Шумпетер вперше розглянув питання 

нових комбінацій змін в розвитку і дав повний опис інноваційного процесу 

[30]. При цьому під інновацією він мав на увазі зміну з метою впровадження і 

використання нових видів споживчих товарів, нових виробничих, транспортних 

засобів, ринків і форм організації в промисловості. Тому створення інновації 

стає можливим лише за умови володіння певною інформацією та знаннями, що 

можна використати на практиці [31]. На рис. 1.1 представлена схема взаємодії – 

„Інформації–Знання–Інновації”. 

У вільній енциклопедії Інтернет поняття „інноваційної економіки” 

трактується як тип економіки, заснованої на потоці інновацій, на постійному 

технологічному вдосконаленні, на виробництві і експорті високотехнологічної 

продукції з високою додатковою вартістю і самих технологій [32, 33]. 
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Рис. 1.1. Взаємодія „Інформація–Знання–Інновації”  

 

Усі ці поняття об’єднує важливість інформації та знань як основних 

виробничих факторів. Сам Д. Белл підкреслював, що постіндустріальне 

суспільство є суспільством знання, в якому важливу роль відіграють інновації. 

Більшість дослідників ставлять знак рівняння між поняттями „інформаційна 

економіка” та „економіка знань” [34].  

Тобто різко розмежувати поняття „економіка знань”, „інформаційна 

економіка”, „інноваційна економіка” досить складно і, мабуть, не потрібно, 

оскільки вони відображають різні сторони одного й того ж процесу – розвиток 

суспільства. 

Інформаційна економіка є складовим елементом інформаційного 

суспільства. У визначенні інформаційної економіки більшість дослідників 

виділяють ознаку підвищення рівня виробництва і споживання інформації, 

становлення її як основного виробничого ресурсу. Формування нової економіки 

пов’язують із зміною способу виробництва, зокрема, в інформаційній економіці 

пануючим стає інформаційний технологічний спосіб виробництва. 

Досліджуючи концептуальні засади розвитку інформаційної економіки, 

необхідно зупинитись на визначенні ролі технологій у даному процесі, адже 

ЗНАННЯ ІНФОРМАЦІЯ 

ІННОВАЦІЇ 

 

Формування інновацій 

Форма розвитку знань  

Поповнення інформації 

Основа для накопичення інформації 

Основа для акумулювання і передачі знань 
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більшість дослідників стверджують, що технічний прогрес лежить в основі всіх 

перетворень суспільства. Безпосередньо в рамках концепції постіндустріалізму 

можна виділити теорію Е. Тоффлера. Він вказав на велике значення технології в 

розвитку суспільства, розуміючи під технологією сукупність технічних, 

економічних і соціальних структур. На думку Е. Тоффлера, саме „технологія є 

великим двигуном і могутнім прискорювачем економічного розвитку, а знання 

– його паливом” [11, с.43]. 

Беручи до уваги існуючі концепції, ми вважаємо, що розвиток технологій 

діє на процес формування інформаційної економіки, та і будь-якої іншої 

економіки. На нашу думку, перехід до інформаційної економіки обумовлений 

двома взаємозв’язаними причинами – технологічним прогресом і 

довготривалими соціально економічними трансформаціями. 

Більшість дослідників технологічний прогрес пов’язують з розвитком 

продуктивних сил. Хоча, на наш погляд, такий підхід до розуміння 

інформаційної економіки дещо вузький. В той же час ми не заперечуємо факт 

значної дії еволюції продуктивних сил на процес формування інформаційної 

економіки. 

Первинними є зміни в системі продуктивних сил. Виникає питання, яким 

чином еволюція в системі продуктивних сил впливає на процес формування 

інформаційної економіки? 

Компонентами продуктивних сил є технологія виробництва, сукупність 

всіх виробничих ресурсів і людина. Так, для інформаційної економіки 

головними компонентами структури технологічного способу виробництва 

виступатимуть інтелектуальні і творчі здібності людини, інформаційні 

технології та інформація. 

Загалом процес вдосконалення продуктивних сил розгортається в 

результаті виникнення суперечностей або нестабільності в системі. Одним з 

джерел таких суперечностей є відставання в розвитку продуктивних сил по 

відношенню до людських потреб. Для зміни складу і структури продуктивних 
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сил необхідні час, вдосконалення технології і всього процесу виробництва, 

який виникає тоді, коли попередній себе повністю вичерпав. 

Серед науковців існує думка, що людство пережило низку інформаційних 

революцій, кожна з яких знаменувалася розвитком інформаційних технологій. 

Виникнення самих людей пов’язано з винаходом мови, яка виявилася першим 

носієм людських знань. Знання нагромаджувалися в усній формі і передавалися 

від покоління до покоління. Поступово люди навчилися реєструвати 

інформацію та відображати її на матеріальних носіях – з’явилася писемність. 

Саме писемність вважається першим історичним етапом в розвитку 

інформаційних технологій. Наступним етапом інформаційної революції 

(середина XV c. 1445 р.) став винахід друкарського пресу І. Гуттенбергом. 

Впровадження паперових інформаційних технологій дозволило зберігати 

накопичену інформацію та значно збільшити кількість примірників, що зробило 

її доступною для більшості людей і тим самим радикально змінило 

індустріальне суспільство, культуру та організацію діяльності. Третя 

інформаційна революція (кінець XIX ст.) була обумовлена прогресом засобів 

зв’язку. Телеграф, телефон, радіо дозволили оперативно передавати 

інформацію на будь-яку відстань і за будь-яким напрямком. Продовженням 

серії інформаційних революцій (70-ті роки XX ст.) є сучасна інформаційно-

технологічна революція, яка пов’язана з винаходом мікропроцесорної 

технології та появою персональних комп`ютерів.  

   Остання інформаційна революція пов’язана із формуванням  

інформаційної індустрії. Найважливіша складова інформаційної індустрії – 

інформаційна технологія (рис. 1.2) як „система методів і способів збирання, 

накопичення, зберігання, пошуку та оброблення інформації на основі 

використання засобів обчислювальної техніки” [35, с.40]. 

Метою використання інформаційних технологій є ефективне виробництво 

потрібної інформації для забезпечення ефективного управління ресурсами, 

створення інформаційного і технічного середовища прийняття раціональних 

економічних рішень. 
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Рис. 1.2. Етапи розвитку інформаційних технологій 

 

Можна виділити такі найважливіші властивості інформаційних 

технологій: 

– інформаційні технології дозволяють активізувати і ефективно 

використовувати інформаційні ресурси суспільства, оптимізувати і в багатьох 

випадках автоматизувати інформаційні процеси, які в останні роки займають 

все більше місце в життєдіяльності людського суспільства. В інформаційному 

суспільстві об’єктами і результатами більшості зайнятого населення стають не 

матеріальні цінності, а, головним чином, інформація і наукові знання. Вже в 

даний час в розвинутих країнах велика частина занятого населення в тій чи 

1 етап 
(до другої 

половини 

XIX ст.) 

Ручна 

інформаційна 

технологія 

Інструментарій: перо, чорнильниця, книга. Комунікації 

здійснювалися ручним способом шляхом переправлення 

через пошту листів, пакетів, депеш. Основна мета технології 

– представлення інформації в потрібній формі 

2 етап 
(з кінця 

 XIX ст.) 

Механічна 

технологія 

Інструментарій: пишуча машинка, телефон, диктофон, 

оснащена досконалішими засобами доставки пошта. Основна 

мета технології – представлення інформації в потрібній 

формі більш зручними засобами 

 

3 етап 
(40– 60-і рр. 

XX ст.) 

Електрична 

технологія 

Інструментарій: великі ЕОМ і відповідне програмне 

забезпечення, електричні пишучі машинки, копіювальні 

апарати, портативні диктофони. Змінюється мета технології 

– акцент починає переміщатися з форми представлення 

інформації на формування її змісту  

4 етап 
(з початку 

70-х рр.  

XX ст.) 

Електронна 

технологія 

Інструментарій: великі ЕОМ і створені на їх базі 

автоматизовані системи управління (АСУ) та інформаційно-

пошукові системи (ІПС), оснащені широким спектром 

базових і спеціалізованих програмних комплексів. Акцент 

зміщується у бік формування більш змістовної інформації  

 

5 етап 
(з  середини 

80-х рр. 

XX ст.) 

Комп’ютерна 

технологія 

Інструментарій: персональний комп’ютер з широким 

спектром стандартних програмних продуктів різного 

призначення. На цьому етапі відбувається процес 

персоналізації АСУ (створення систем підтримки ухвалення 

рішення для різних фахівців). У зв’язку з переходом на 

мікропроцесорну технологію істотним змінам піддається 

побутова техніка, прилади зв’язку і комунікації, оргтехніка. 

Починають широко розвиватися комп’ютерні мережі 

(локальні та глобальні) 
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іншій мірі пов’язана з процесами підготовки, зберігання, обробки і передачі 

інформації і тому вимушена освоювати і практично використовувати відповідні 

цим процесам інформаційні технології; 

– інформаційні процеси є важливими елементами інших більш складних 

виробничих або ж соціальних процесів, тому інформаційні технології 

виступають як компоненти відповідних виробничих або соціальних технологій. 

При цьому вони, як правило, реалізують найважливіші, „інтелектуальні” 

функції цих технологій; 

– інформаційні технології сьогодні відіграють важливу роль у забезпеченні 

інформаційної взаємодії між людьми, в процесах отримання та накопичення 

нових знань, а також в системах підготовки і розповсюдженні масової 

інформації і займають центральне місце в процесі інтелектуалізації суспільства, 

розвитку його системи освіти та культури. 

Інформаційні технології є основною рушійною силою розвитку 

інформаційної економіки, що забезпечує створення сукупного продукту на 

основі їх широкомасштабного та ефективного використання. 

Стратегічною метою розвитку інформаційних технологій є забезпечення 

просування бізнесу, його управління і якість, конкурентоспроможність та 

зниження вартості виконання бізнес-процесів. 

Розвиток технологій – основна рушійна сила прогрессу економіки, в тому 

числі інформаційної. Нова технологія виникає поряд з іншими, які її 

доповнюють. Однорідна сукупність технологій формує певний технологічний 

уклад. Поняття „уклад” означає встановлення певного порядку будь-чого. 

Технологічний уклад (ТУ) – це взаємопов’язана та взаємообумовлена стійка 

економічна система, що має конкретне якісне наповнення, що відрізняє 

технологічні уклади один від одного [36].  

Основними характеристиками укладу є ключові фактори та сфери, які 

складають технологічне ядро укладу. Кожний технологічний уклад є 

самовідтворюючою цілісністю, унаслідок чого технічний розвиток економіки 

не може проходити інакше, ніж шляхом послідовної зміни ТУ. Життєвий цикл 
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кожного технологічного укладу має три фази розвитку і визначається досить 

довгим періодом існування [37]: перша фаза припадає на зародження і 

формування нового ТУ в надрах попереднього і, спираючись на існуючий 

виробничий потенціал, набуває подальшого розвитку; друга фаза пов’язана зі 

структурною перебудовою економіки на базі нової технології виробництва і 

збігається з домінуванням певного технологічного укладу. Швидкість 

дозрівання певного ТУ залежить від сприятливих технологічних і соціально-

економічних умов середовища, що визначається розвитком інформаційного 

ринку.  

Якщо існує хоча і незначний, але стійкий незалежно від цін попит на 

новий метод, процес, продукт, то розвиток елементів нового технологічного 

укладу прискорюється. Третя фаза починається „зрілістю” життєвого циклу ТУ, 

закінчуючись поступовим затуханням і відмиранням старіючого 

технологічного укладу.  

М. Д. Кондратьєв ще у 20-ті роки, вивчаючи коливання в економіці, 

прийшов до висновку, що економічним змінам передували значні науково-

технічні винаходи і технологічні нововведення. Згідно з теорією довгих хвиль 

М. Д. Кондратьєва, науково-технічна революція розвивається хвилеподібно, з 

циклами протяжністю приблизно 45–60 років, тому за останні століття склалося 

п’ять технологічних укладів (дод. А, табл. А.1).  

“Технологія, – відмічає А. Чухно, – досить чітко визначає місце країни у 

цивілізаційному процесі”. Трьом типам технології, відомим в історії, – 

доіндустріальній (аграрній), індустріальній та інформаційній 

(постіндустріальній) відповідають три технологічні способи виробництва та три 

стадії цивілізаційного процесу [38, с.15; 39]. Тобто технологічні уклади 

формують структуру виробництва, визначають спрямованість матеріального 

виробництва, продукції та послуг. Тільки у випадку переходу країн на новий 

технологічний уклад відбувається її розвиток як цивілізації в історичному 

процесі. Тому роль інформації важко переоцінити в даному процесі. Більше 
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того, розвиток інформаційного ринку і визначає становлення соціально-

економічних та технологічних укладів, що базуються на використанні ІКТ.  

Реалізація частини інформаційних товарів та послуг стає об’єктом 

купівлі-продажу, тобто розповсюджується за допомогою ринкових відносин. 

Ринок інформації є одним з найважливіших компонентів інформаційної 

економіки [40]. Тим більше, що в останні роки на світовому ринку 

відзначається тенденція до зростання угод з інформацією, що перевищує обсяги 

угод з матеріальними цінностями.  

Інформаційний ринок потрібно розглядати як сукупність відносин 

(правових, фінансових, організаційних) щодо купівлі-продажу інформаційної 

продукції та послуг. 

Інформаційний ринок характеризується певною номенклатурою 

продуктів і послуг, умовами і механізмами їх надання, цінами. На відміну від 

торгівлі звичайними товарами, які мають матеріальну форму, тут як предмет 

продажу або обміну виступають інформаційні системи, інформаційні 

технології, ліцензії, патенти, товарні знаки, ноу-хау, інженерно-технічні 

послуги, різного роду інформація та інші види інформаційних ресурсів [41]. 

Інформаційні продукти і послуги підпорядковуються законам товарного 

виробництва і ринку, мають явно виражену товарну природу, і залежно від 

замовника, від „цільової аудиторії”, на задоволення інформаційних потреб, які 

направлені на ті або інші продукти і послуги, проводиться сегментація 

інформаційного ринку. Розподіл інфраструктури ринку інформаційних 

продуктів і послуг можна визначити за секторами (рис. 1.3): 

– ділової інформації, що охоплює біржову і фінансову інформацію 

(котирування цінних паперів, валютні курси, облікові ставки, ринок товарів і 

капіталів, інвестиції, ціни; постачальниками є спеціальні служби біржової і 

фінансової інформації, брокерські компанії, банки), економічну і статистичну 

(оцінка динаміки, прогнозні моделі; постачальниками є державні служби, 

компанії, консалтингові фірми), комерційну інформацію (інформація про 

підприємства, про їх керівників, фінансовий стан, напрямки роботи та 
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продукцію, ціни, операції) і ділові новини в сфері економіки і бізнесу 

(постачальниками є спеціальні інформаційні служби); 

– науково-фахової інформації, що охоплює професійну інформацію 

(інформація для юристів, лікарів, фармацевтів, викладачів, інженерів і т.д.), 

науково-технічну інформацію (документальну, бібліографічну, реферативну, 

довідкову інформацію у сфері фундаментальних і прикладних, природничих, 

технічних і суспільних наук, сфер виробництва і людської діяльності), доступ 

до першоджерел через бібліотеки та спеціальні служби; 

– послуги освіти, включає всі форми освіти: дошкільну, шкільну, 

спеціальну, вищу, підвищення кваліфікації і перепідготовку (інформаційна 

продукція представлена в електронному вигляді: посібники, методичні 

розробки, практикуми, розвиваючі ігри, комп’ютерні навчальні і контролюючі 

системи, методики навчання); 

– масової, що охоплює новини і літературу (інформація служб новин і 

агентств преси, електронні журнали, довідники, енциклопедії), споживчу 

інформацію (розклади транспорту, резервування квитків і місць в готелях, 

замовлення товарів і послуг, банківські операції і т. п.), розважальну 

інформацію (інформацію, орієнтовану на домашнє, а не службове і промислове 

використання);  

– забезпечуючі інформаційні системи і засоби, що охоплює програмні 

продукти (програмні комплекси з різною орієнтацією – від професіонала до 

недосвідченого користувача комп’ютера: системне програмне забезпечення, 

програми загальної орієнтації, прикладне програмне забезпечення з реалізації 

функцій в конкретній сфері, за рішенням задач типовими математичними 

методами та ін.), технічні засоби (комп’ютери, телекомунікаційне обладнання, 

оргтехніка та комплектуючі), розробка і супровід інформаційних систем і 

технологій (обстеження організації в цілях виявлення інформаційних потоків, 

розробка концептуальних інформаційних моделей, розробка структури 

програмного комплексу, створення і супровід баз даних), консультування з 

різних аспектів інформаційної індустрії (яку придбати інформаційну техніку, 
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яке програмне забезпечення необхідне для реалізації професійної діяльності, чи 

потрібна інформаційна система і яка, на базі якої інформаційної технології 

краще організувати свою діяльність і т.д.), підготовка джерел інформації 

(створення баз даних). 

Ділова інформація

Науково-фахова

Послуги освіти

Забезпечуючі ІС і засоби

Масова інформація

Біржова, 

фінансова,

економічна, 

статистична, 

комерційна,

ділові новини

Науково-               

технічна,

професійна,                

доступ до     

першоджерел 
Дошкільне, шкільне, 

спеціальне, вище, 

підвищення кваліфікації 

і перепідготовка

    

                                                                                                 

Новини, 

література, 

споживча, 

розважальна

Програмні 

продукти, 

технічні 

засоби, 

розробка і 

супровід ІС і 

технологій, кон-

сультування 

 

Рис. 1.3. Сектори інформаційного ринку 

 

Вищенаведене дає підстави розглядати інформаційну економіку як певну 

стадію розвитку економіки, для якої характерні такі особливості: 

– становлення інформації як самостійного чинника виробництва; 

– виробництво сукупного продукту на основі використання ІКТ та знань; 

– розширення масштабів інформаційної діяльності, що створює нові 

робочі місця в інформаційній індустрії, що передбачає домінування сфери 

послуг (ядро якої складають використання комп’ютерної техніки, засобів 

автоматизації, комунікації і програмних продуктів);  

– формування технологічних укладів під впливом розвитку 

інформаційного ринку.  
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Таким чином, інформаційна економіка (information economy), на нашу 

думку, є такою стадією розвитку економіки, для якої визначальним є створення 

сукупного продукту на основі використання інформаційно-комунікаційних 

технологій та знань, що передбачає домінування сфери послуг та знаменує 

собою становлення таких соціально-економічних і технологічних укладів, 

структурні елементи яких формуються під впливом розвитку інформаційного 

ринку.  

Інформаційний ринок при цьому розглядається як певний спосіб 

організації соціально-економічних відносин, що забезпечує задоволення 

зростаючих потреб в інформаційних товарах і послугах, розширює можливості 

інформаційного обміну, призводить до появи нових інформаційних продуктів, 

стимулює розвиток різних видів інформаційної діяльності. 

Основною метою інформаційної економіки, на нашу думку, є: 

- соціальна спрямованість розвитку суспільства; 

- формування оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб 

користувачів за рахунок використання відповідних технологій; 

- розширення доступу до інформації та інформаційних ресурсів; 

- побудова конкурентоздатної економіки; 

- технічне переозброєння виробництва для підвищення його ефективності; 

- інтеграція кожної країни та її регіонів у світову інформаційну 

спільноту; 

- істотне збільшення чисельності працюючих в інформаційному секторі 

суспільного виробництва; 

- розробка найефективніших методів і засобів здійснення інформаційних 

процесів, оптимізація наукових комунікацій у науці та між наукою і виробництвом; 

- активізація процесів створення, перетворення, передавання та 

використання інформації у різних сферах діяльності людини. 

Поняття інформаційної економіки, яке сформульоване нами на основі 

вищевикладеного матеріалу, дає нам усі підстави зосередитись на обґрунтуванні 

ролі інформації у забезпеченні соціально-економічного розвитку суспільних систем. 
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1.2. Роль інформації у забезпеченні соціально-економічного розвитку 

регіону 

 

Сучасний етап розвитку інформаційного суспільства характеризується 

стрімким зростанням соціального і економічного значення інформації. 

Протягом всієї історії розвитку цивілізації предметом праці залишалися 

матеріальні об’єкти, економічна потужність держави оцінювалась 

матеріальними вимірниками. Діяльність за межами матеріального виробництва 

і обслуговування, як правило, відносилася до категорії невиробничої, згодом – 

сфери послуг. У  XX столітті, аналогічно до матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів, змінились погляди в бік розгляду інформації як 

суспільного ресурсу.  

У 70-х роках голова американської програми з формування політики в 

сфері інформатизації, професор Гарвардського університету А. Осттінгер 

(Кембрідж, шт. Массачусетс) розпочав роботу з розробки програми  

формування політики в області інформаційних ресурсів. Він писав, що „настає 

час, коли інформація стає таким же основним ресурсом, як матеріали і енергія, 

тому по відношенню до цього ресурсу повинні бути сформульовані ті ж 

критичні питання: хто ним володіє, хто в ньому зацікавлений, наскільки він 

доступний і чи можливе його комерційне використання” [42, 43]. 

Регіональні диспропорції соціально-економічного розвитку України 

зумовлюють актуальність дослідження ролі інформації у забезпеченні 

конкурентоспроможності регіонів країни як одного з головних передумов 

нарощення сильних сторін регіону в умовах становлення інформаційної 

економіки.  

У теорії інформаційної економіки поняття „інформація” є центральною 

ланкою. Економічні дослідження даного поняття головним чином спрямовані 

на виявлення його місця і ролі в системі виробництва і споживання.  
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Тому важливим та надзвичайно актуальним є питання теоретичного 

обґрунтування суті інформації як передумови дослідження її ролі у 

забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів.  

Як зазначає Е. Ю. Іванов, „дати однозначне визначення поняття 

„інформація” є достатньо складним, оскільки залежно від конкретної 

практичної сфери використання, дана категорія набуває особливостей, які 

властиві саме цій області застосування і багато в чому специфічні. Проте можна 

виділити ряд загальних ознак, які дозволяють визначити поняття „інформація”, 

охарактеризувавши його найважливіші сторони, що виявляються при будь-

якому практичному використанні” [44]. 

Відомо, що термін „інформація” походить від латинського слова  

„informatio”,  що означає  роз’яснення, повідомлення про щось, відомості про 

навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь 

діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші 

системи [45]. 

Часто інформацію порівнюють із словом „дані”, але це не одне і те ж. 

Дані можуть розглядатися як ознаки або записані спостереження, які із певних 

причин не використовуються, а тільки зберігаються. Коли з’являється 

можливість використовувати дані, вони перетворюються на інформацію. 

Перетворення даних на інформацію здійснюється завдяки інформаційним 

системам. У зв’язку з відсутністю загального визначення поняття „інформація”, 

сьогодні існує чимало підходів до його трактування (табл. 1.2). 

На основі наведених підходів зробимо висновок, що інформація регіону– 

це визначена сукупність відомостей, повідомлень про будь-які явища та події, 

що у ньому відбуваються та зменшують та/або усувають невизначеність і 

сприяють досягненню конкретного завдання на основі взаємозв’язку між 

керованими і керуючими об’єктами, що становлять систему управління в 

регіоні.  

Розуміння суті інформації дозволяє зрозуміти її значення для 

забезпечення соціально-економічного розвитку регіону через важливість 
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своєчасного її отримання для прийняття виважених управлінських рішень та 

швидкого реагування на зміни економічного середовища.  

Таблиця 1.2  

Розкриття вченими поняття “інформація”  

Автори Поняття інформації 

1. Норберт Вінер 

[46, с.207] 

Інформація є інформація, а не матерія і не енергія… Інформація – це позначення 

змісту, що одержується з зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до 

нього і пристосування у відповідність з ним нашого мислення 

2. Шеннон К. Е. 

 [47, 48, с.26] 
Інформація є знята невизначеність 

3. Соколов А.В. [49] Інформація є відображена різноманітність 

4. Нижегородцев P.M. 

[22, с.42]  
Загальна, універсальна властивість матерії, що виражає характер і ступінь її 

впорядкованості 

5. Мельник Л.Г.,  

Ільяшенко С.Н., 

Касьяненко В.А. 

[50, с. 23] 

Природна реальність, що несе в собі характерні ознаки предметів і явищ 

природи, які проявляються в просторі і часі. 

6. Глівенко С.В.,  

Лапін Є.В.,  

Павленко О.О.  

та ін. [51, с.17] 

Відомості про об’єкти і явища навколишнього середовища, їхні параметри, 

властивості й стани, що зменшують наявну ступінь невизначеності, відображені 

в будь-якому середовищі їхнього збереження, обробки й передачі 

7. Біленчук П.Д.,  

Романюк Б.В.,  

Цимбалюк В.С. та ін. 

[52, с.10] 

Сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових політичних, соціально-

економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на 

створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства 

на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж 

ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування 

сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки 

8. Ровенський З.,   

Уємов А., Уємова Е. 

[53, с.69] 

Повідомлення про події, що відбуваються як у зовнішньому по відношенню до 

системи середовищі, так і в самій системі 

9. Анісімов С.Ф. 

[54, с.8] 
Будь-яке повідомлення або передача відомостей про будь-що, що заздалегідь не 

було відоме 

10. Калюжний Р.А.,  

Крупчан О.Д.,  

Гуцалюк М.В., 

Павловський В.Д.,  

Цимбалюк В.С.,  

Швець М.Я. [55] 

Результат переробки та аналізу даних на рівні індивідуального інтелекту, тобто, 

їх усвідомлення конкретною людиною 

11. Пономаренко В.С.,  

Бутова Р.К.,  

Пушкар О.І., 

Журавльова І.В.,  

Назарова Г.Н., 

Павленко Л.А.   [56] 

Сукупність відомостей (даних), які сприймають з навколишнього середовища 

(вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) 

або зберігають всередині певної системи 

12. Ситник В. Ф.,   

Писаревська Т. А,  

Єрьоміна Н. В.,  

Краєва О. С. [57, с.25] 

Сукупність відомостей про факти, об’єкти, події та ідеї, які в даному контексті 

мають цілком певне значення, її можна створювати, передавати, зберігати, 

шукати, приймати, розмножувати, обробляти, знищувати 

Інформація в економіці проявляється в багатьох аспектах, зокрема [44]: 

– виробництво інформації – це виробнича сфера, тобто вид економічної 

діяльності; 
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– інформація є чинником виробництва, одним з фундаментальних 

ресурсів будь-якої економічної системи;  

– інформація є об’єктом купівлі-продажу, тобто виступає в якості товару; 

– деяка частина інформації є суспільним благом, яка споживається всіма 

членами суспільства;  

– інформація – це елемент ринкового механізму, який разом з ціною і 

корисністю впливає на визначення оптимального і рівноважного стану 

економічної системи; 

– інформація в сучасних умовах стає однією з найбільш важливих 

чинників в конкурентній боротьбі; 

– інформація стає резервом ділових і урядових кіл, що використовується 

при прийнятті рішень і формуванні громадської думки. 

Виділення наведених аспектів інформації дозволяє зосередити увагу на 

багатоманітності її аспектів і ролі у соціально-економічному розвитку регіонів, 

від якої залежить нарощення його конкурентних переваг. 

Оскільки у всіх видах кінцевих продуктів, які споживаються населенням 

регіону, присутня інформація, то їх можна розділити на чотири основні групи:  

– матеріальний предмет – деяка речова матеріалізація  інформації, яка 

втілена у продукті та характеризує її;  

– матеріальна послуга – це корисна дія, призначена для задоволення 

потреб населення (транспортування, зберігання, сортування, реалізація і т.п.) і є 

процесом матеріалізації простої вторинної інформації, де її результатом стає 

сам процес і управління ним;  

– нематеріальна послуга як процес обробки інформації з метою її 

переміщення (послуги зв’язку, мереж, комунікацій і т.п.); 

– нематеріальний предмет, де інформація стає корисною, а не   

матеріалізованою (наукові технології, ноу-хау і т.п.). 

Поділ інформації на наведені групи дозволяє структурувати підходи до 

ефективного її використання на регіональному рівні з метою забезпечення 

соціально-економічного розвитку регіону.  



 

 35 

Результатом теоретичних досліджень сутності інформації стала поява в 

науковому обігу нових похідних від терміна „інформація” понять: 

„інформаційний ресурс”, „інформаційна діяльність”, „інформаційний продукт”, 

„інформаційна послуга”, „інформаційне виробництво”, „інформаційний ринок”, 

„інформаційний потенціал”, „інформаційна культура”  і т.д.  

Інформацію як економічний ресурс регіону можна представити у 

наступних видах: 

1) кон’юнктурної інформації, що характеризує стан регіонального ринку 

(рівень і зміна цін на товари і послуги, курси цінних паперів, банківські ставки, 

біржові котирування); 

2) комерційної інформації, що представляє сукупність відомостей про 

попит і пропозицію, якість товарів і послуг, їх конкурентоспроможності, 

агентів ринку, а також про імпорт та експорт і взаємний вплив зовнішнього і 

внутрішнього регіональних ринків; 

3) фінансової інформації про платоспроможність і кредитоспроможність 

партнерів і конкурентів у регіоні; 

4) науково-технічної інформації, яка впливає і сприяє розвитку інновацій 

регіону; 

5) статистичної інформації регіону; 

6) масової інформації, здатної вплинути на переваги споживачів і 

ситуацію на ринках (газети, журнали, радіо, телебачення, кіно, відео, Інтернет). 

Інформація в регіональній економіці використовується і як ресурс, і як 

товар, що задовольняє інформаційні потреби. На всіх стадіях обігу інформації 

як економічного блага виявляються її унікальні властивості, які впливають на 

вдосконалення організації бізнесу.  Ще в середині ХХ століття основоположник 

кібернетики Норберт Вінер звернув увагу на те, що інформація, на відміну, 

наприклад, від сировини і енергії, володіє унікальною властивістю: величина 

інформації у міру її використання не тільки не зменшується, а навпаки, її якість 

і значущість підвищуються [46]. З цією її властивістю тісно зв’язана і така 

особливість інформації, як невичерпність. Процес споживання інформації 
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супроводжується створенням нової інформації, знань, підвищенням цінності 

інформації завдяки зміні її змісту. Початкова інформація не зникає, а 

нагромаджується. Ця характеристика інформації є дуже важливою для регіону, 

оскільки свідчить про потребу її накопичення та створення відповідних умов 

для цього.  

Інформація є одним із видів ресурсів, які використовуються населенням 

регіону в трудовій діяльності і побуті. Як ресурс вона має всі властивості 

товару: її можна продавати, купувати тощо. Поняття „ресурс” при цьому 

розуміється як  загальна характеристика засобів (запасів, потенціалу), які в разі 

потреби можна використати.  

Дискусії щодо терміна „інформаційні ресурси” велися паралельно з 

дискусіями про перехід до інформаційної економіки. Цьому питанню 

присвячено багато публікацій, в яких відобразились різні думки і визначення. 

 З прийняттям Закону України „Про інформацію” більша частина 

невизначеності була знята, і керуючись не науковою стороною цього питання, а 

швидше прагматичною позицією споживача інформації, доцільно скористатися 

тим визначенням, яке приведене в цьому законі. Тим більше не можна не 

враховувати той факт, що юридичне тлумачення у всіх випадках є для 

користувача інформації опорою при захисті його прав.  

Згідно із Законом України „Про інформацію” „інформаційний ресурс – це  

сукупність документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках 

даних тощо)” [58]. 

На думку групи українських вчених, інформаційний ресурс – „особливий 

вид ресурсів, заснований на ідеях і знаннях, акумульованих в результаті 

науково-економічної діяльності людей і представлених у формі, що дозволяє 

накопичення, реалізацію і їх відтворення” [59].  За визначенням Г. Р. Громова, 

одного з перших російських дослідників в сфері інформаційної економіки, 

інформаційні ресурси є безпосереднім продуктом інтелектуальної діяльності 

найбільш кваліфікованої і творчо активної частини працездатного населення [60].  
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На стратегічну роль інформаційного ресурсу в економічному розвитку 

вказує Т. Стоуньєр. Він говорить, що „в постіндустріальному суспільстві 

національні інформаційні ресурси є основною економічною цінністю і його 

найбільшим потенційним джерелом багатства” [18, с.393].  

При такому підході інформацію треба розцінювати як основне джерело 

багатства і ресурс регіональної економіки. Вона є домінуючою у системі 

економічних ресурсів регіону. 

Розглянемо визначення поняття „інформаційний ресурс”, які 

сформувалися в економічній літературі. Так, Рудзицький Б.М. під 

інформаційними ресурсами розуміє „сукупність фундаментальних і прикладних 

наукових знань, інженерних і управлінських рішень, всього професійного, 

творчого і освітнього потенціалу населення” [61].  З цієї точки зору, 

інформаційні ресурси регіону виступають у вигляді знань, які існують 

самостійно в об’єктивній реальності. Але знання, які не відтворені на 

матеріальному носії, можуть бути втрачені або не доведені до більшості людей. 

Тому, на нашу думку, таке визначення вимагає уточнення, оскільки знання, 

також будучи ідеальною категорією, потребують носіїв для того, щоб 

виступати продуктивною силою регіону. 

Більш широке трактування інформаційних ресурсів запропоноване 

А.Д.Урсулом. Він їх визначає, як інформацію у вигляді понятійного знання. В 

результаті, інформаційним ресурсом є вся науково-технічна інформація, 

представлена у вигляді того або іншого документа (у тому числі на 

комп’ютерних носіях). Разом з тим, пише А. Д. Урсул, в поняття інформаційних 

ресурсів в широкому значенні входять інформаційні засоби, а також починають 

включатися і кадри, що оволоділи комп’ютерно-інформаційною грамотністю і 

культурою [62, с.167, 169]. 

Даний підхід відображає наступні моменти. По-перше, чітко фіксується 

неможливість існування інформації у відриві від матеріального носія 

(документ, техніка, людина). По-друге, підкреслюються різні прояви 

інформаційних ресурсів, наприклад, як засоби зв’язку та кваліфікованих кадрів. 
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В той же час йде уточнення, що не всі кваліфіковані кадри включаються в 

інформаційні ресурси, а тільки ті, які пов’язані з роботою над інформацією. І не 

вся техніка, а тільки та, що сприяє обробці і передачі інформації. На наш 

погляд, доповнення, які зазначає А.Д. Урсул, не дають чіткого визначення 

цього поняття, оскільки відображають лише можливі прояви інформації як 

інформаційного ресурсу. Адже в загальному підході інформація є властивістю 

будь-якої матерії, а значить, міститься у всіх інших ресурсах, а не тільки у 

відзначених А.Д. Урсулом. 

Визначення, дане P.M. Нижегородцевим, на нашу думку, є найбільш 

правильним. Він вважає, що інформаційним ресурсом називається науково-

технічна інформація, продуктивне застосування якої за умови її достатньо 

широкого розповсюдження здатне  зробити вплив на динаміку суспільно 

нормальних умов виробництва, але яка ще не знайшла застосування в суспільно 

значущому масштабі. Інформаційними ресурсами є переважно продукти 

прикладних наукових досліджень – патенти, ліцензії, різного роду поточна 

науково-технічна інформація (ноу-хау, авторські свідоцтва і ін.і.), що містить 

опис нових технічних досягнень і технологічних рішень [63, с.21]. В цьому 

підході можна побачити, як інформація регіону може впливати на виробничий 

процес, що, на наш погляд, є дуже важливим моментом. Зважаючи на це, при 

розгляді інформації як ресурсу необхідно врахувати, яким чином він бере 

участь у виробництві економічних благ регіону. Інформаційний ресурс має на 

увазі безпосереднє включення науки до складу продуктивних сил регіону, 

оскільки саме наукова інформація сприяє вдосконаленню процесу виробництва 

економічних благ.  

На нашу думку, інформаційний ресурс регіону є видом ресурсу, що 

ґрунтується на знаннях, які нагромаджуються завдяки науково-технічної 

діяльності населення регіону, який можна зберігати та в будь-який час 

використовувати. 

Зміст інформаційних ресурсів регіону визначається сферою їх 

застосування. Тому прийнято виділяти економічну, наукову, соціальну, 
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політичну, правову  та інші види інформації. Всі вони так чи інакше стосуються 

економічної сфери регіону.  

Розглядаючи інформацію через призму ресурсного підходу, варто 

зауважити на такій її характеристиці, як багаторазовість використання, адже 

інформаційні ресурси можуть використовуватися багато разів, при цьому їх 

споживна вартість не змінюється. Вони можуть тиражуватися в будь-якій 

кількості, при цьому матеріальні витрати на них не зростатимуть. Один і той же 

інформаційний ресурс може одночасно використовувати необмежена кількість 

господарюючих суб’єктів. 

Використання даного ресурсу не тотожне його знищенню, і він не 

схильний до фізичного зносу. Окрім, звичайно, матеріального носія, на якому 

міститься інформація. Проте інформація може застаріти і втратити свою 

актуальність, отже, інформація схильна до морального зносу. Але моральний 

знос інформації носить дещо інший характер, ніж моральний знос 

матеріального об’єкта. Інформація може застаріти лише для конкретного 

суб’єкта, а не для всіх відразу. Адже завжди знайдеться хтось, хто не володів 

даною інформацією, тобто абсолютно застаріти інформація не може. 

За словами Т. Стоуньєра, інформація – це ресурс, яким можна не 

шкодуючи ділитися, тому що інформаційний обмін веде до співпраці, а операції 

з приводу матеріальних речей – до конкуренції [18, с.395, 396]. Тому 

розглядаючи  інформаційні ресурси регіону, слід зауважити на притаманній їй 

характеристиці, що визначається як синергічна цінність використання 

інформації суб’єктами регіону. 

Інформація є найбільш мобільним ресурсом, тому він є провідником 

глобалізаційних процесів. Внаслідок того, що реалізація інформації 

відбувається через мережні структури, інформаційному ресурсу притаманні всі 

властивості мережних благ, а саме: комплементарність (доповнення, 

довершення) і стандартність; істотна економія на масштабі виробництва; 

мережні зовнішні ефекти (корисність збільшується в міру зростання кількості 

учасників); так звані ефекти пастки (lock-in effects) –  це ефекти переміщення 
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витрат з однієї сфери економічної діяльності в іншу, що пов’язано з 

технологічною взаємозалежністю сфер економічної діяльності регіону. 

Узагальнюючи вищенаведене, пропонуємо виділити такі специфічні 

характеристики інформаційного ресурсу регіону: 1) інформаційний ресурс 

існує незалежно від простору, тобто він може знаходитися одночасно в його 

різних частинах, не перешкоджаючи можливості його використання; 2) продаж 

інформаційного ресурсу діє односторонньо: інформацію не можна забрати 

назад, зате можна продавати інформаційний ресурс багаторазово, якщо це не 

суперечить закону; 3) інформація знецінюється в часі, при цьому 

інформаційний ресурс схильний тільки до морального зносу; 4) інформаційні 

ресурси мають відповідну цінність і можуть бути оцінені, однак до початку 

використання інформації її споживну вартість важко визначити; 5) 

інформаційний ресурс практично невичерпний, використання якого не 

призводить до його зменшення; 6) з розвитком економіки і зростанням обсягу 

використовуваних знань цей ресурс не зменшується, а навпаки – зростає; 7) 

інформаційний ресурс акумулює в собі синергічну цінність від використання 

різними суб’єктами регіонального ринку, тобто обмін інформацією збільшує 

інформаційний потенціал регіону; 8) тиражування й поширення інформації 

стають відносно дешевшими послугами на регіональному ринку. 

Важливість інформації як економічної категорії становить одну із 

характеристик сучасної інформаційної епохи, у якій розвивається економіка 

регіонів. При цьому визначальною її особливістю є корисність для споживачів, 

зокрема, при розробці та впровадженні економічних рішень суб’єктами регіону. 

У сучасному виробництві інформація може виступати як предмет праці, 

що розглядається у формі первинних вихідних необроблених даних, відомостей 

в конкретній області (інформація про курси валют, цінних паперів, руху цін), а 

також як засіб праці – це сукупність знань, даних і прийомів, за допомогою 

яких вихідна інформація (предмет праці) може бути найбільш ефективним 

чином оброблена в цілях соціально-економічного розвитку регіону. Відповідно 

до цього, визначимо функції інформаційного ресурсу регіону (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Функції інформаційних ресурсів регіону 

 

Можна говорити про чітку тенденцію щодо консолідації інформаційних 

ресурсів регіону як централізації фізичного розміщення різних інформаційних 

ресурсів в одному місці. Така консолідація може дозволити істотно зменшити 

витрати на інформаційні технології та обслуговуючий персонал (наприклад, 

адміністратори систем зберігання). Заощаджені засоби можна направити на 

підвищення якості наявних інформаційних послуг і впровадження нових. Крім 

оптимізації витрат на інформаційні технології, консолідація інформаційних 

ресурсів регіону дозволить поліпшити управління суб’єктами регіону за рахунок 

більш актуальної і повної інформації про їх функціонування. Тому можна виділити 

консолідуючу функції інформаційних ресурсів регіону та інтеграційну. Інтеграція 

інформаційних ресурсів є поповненням їх в єдиному сховищі, що є необхідною 

умовою ефективності їх функціонування для реалізації процесів управління регіоном.  

Системоутворююча функція інформаційних ресурсів спрямована на 

створення з окремих елементів нової системи (наприклад, інформаційні ресурси 

будь-якої сфери регіону), що володіє необхідною системною властивістю і 

забезпечує досягнення системного ефекту (результату). При інтеграції єдиного 

інформаційного простору сфери в інформаційний простір регіону необхідно 

забезпечити відповідність загальносистемних базових довідників й інших 

ресурсів, що відносяться до системоутворюючих блоків, загальнорегіональним 
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правилам обробки і обміну інформацією. Системоутворюючими блоками 

інформаційних ресурсів сфери є базові довідники, класифікатори і тематичні 

реєстри, засоби навігації по них, а також правила обміну інформацією, обов’язкові 

для використання всіма без виключення установами і організаціями регіону. 

Кумуляційна функція полягає в нагромадженні інформаційних ресурсів 

регіону в єдину систему інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

органів влади, яка забезпечує оптимальне рішення комплексних задач щодо 

управління політичним і соціально-економічним розвитком регіону і підвищує 

ефективність процесів державного управління на всіх його рівнях.  

Таким чином, інформація пройшла шлях від складової ресурсу до 

самостійного   ресурсу,   консолідує і пронизує інші виробничі ресурси, формує 

інформаційну економічну систему регіону. Наведені функції інформації 

розкривають її роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. 

Не дивлячись на те, що інформаційний ресурс в різні історичні часи і 

епохи мав велике значення і високу товарну ціну, саме в результаті зрушень 

техніко-технологічного характеру цей специфічний ресурс став визначальним 

чинником розвитку економічної, технічної і наукової сфер людської діяльності. 

Ще в середині XX століття американський математик Н. Вінер говорив, що, 

оволодівши інформацією, людина зможе змінити хід розвитку суспільства [46]. 

       В результаті отримання і використання інформації виникають 

інформаційні відносини у всіх сферах регіону. Через інформаційні відносини, 

виникає інформаційна діяльність регіону – сукупність інформаційних процесів 

з обробки, збирання, зберігання та поширення інформації. 

Згідно із Законом України „Про інформацію” „інформаційна діяльність – це 

сукупність дій,  спрямованих  на задоволення  інформаційних  потреб  громадян,  

юридичних  осіб   і  держави”. З метою задоволення цих  потреб  органи  

регіональної влади  та  місцевого  самоврядування    створюють інформаційні 

служби, системи, мережі, бази і банки даних. При цьому основними  функціями 

інформаційної  діяльності  регіону є  одержання, використання, поширення та 
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зберігання інформації, а основними напрямами:  економічний, науково-технічний, 

соціальний, політичний, духовний, екологічний, міжнародний тощо [58].  

Результатом інформаційної діяльності регіону є створення інформаційних 

продуктів та послуг. 

Офіційне тлумачення цих термінів наведене в Законі України „Про 

інформацію” (ст. 40, 41), де вказано, що „інформаційна продукція – це 

матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення 

інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ та 

організацій”, а „інформаційна послуга – це здійснення інформаційної діяльності у 

визначений час і визначеній законом формі з доведення інформаційної продукції до 

споживачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб” [58]. Визначити 

ефективність інформаційної діяльності в регіоні можна за кількістю інформаційних 

ресурсів і рівнем фахівців регіону з інформаційних технологій.  

Сьогодні, мабуть, немає жодної сфери або виду діяльності, класифікації 

яких були б такі суперечливі, як у сфері інформаційних послуг. Різні автори 

відносять до інформаційних наступні послуги: послуги з передачі інформації 

(цифрові мережі, супутникові системи зв’язку, телефонні мережі і т.д.), послуги 

із збору і обробки інформації, інформаційні, консалтингові послуги, видавничу   

діяльність, послуги з навчання  і підвищення кваліфікації, послуги із створення 

інформаційних систем, послуги засобів масової інформації, наукові і проектні 

розробки, послуги з обслуговування устаткування, пов’язаного з обробкою і 

передачею інформації, об’єкти художньої культури (кіно-, відео-, аудіо-, 

театрально-видовищні послуги). При такому розгляді ринку інформації поняття 

інформаційного продукту та інформаційної послуги часто не розділяють. Це 

пов’язано з особливостями інформаційних продуктів: інформаційний продукт не 

схильний до знищення і фізичного зносу, але часто пов’язаний з конкретним 

моментом часу, він може легко тиражуватися і одночасно брати участь в 

декількох процесах відтворення. Наявність такого широкого спектра 

інформаційних послуг вимагає ретельного підходу до класифікації.  
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На нашу думку, основними особливостями, які об’єднують інформаційні 

послуги в сферу послуг, є: 1) їх нематеріальний характер; 2) значна 

диференціація якості і цін на ринку, відмінності сфер; 3) нездатність послуг до 

зберігання для подальшого продажу; 4) пряма або непряма участь споживача у 

виробництві послуги; 5) процес поведінки споживача при покупці послуг. 

Потенційними постачальниками інформаційних продуктів і послуг є всі 

економічні суб’єкти, а саме: інформаційні  центри, де створюються, 

обробляються, зберігаються, нагромаджуються та систематизуються 

інформаційні бази даних; підприємства сфери зв’язку; аналітичні служби, де з 

конкретної сфери діяльності збирається інформація для її аналізу та  

прогнозування; будь-які фізичні особи, діяльність яких так чи інакше пов’язана 

з генерацією і/або збором інформації. Тому розвинена інформаційна 

інфраструктура необхідна для інформаційної взаємодії забезпечення соціально-

економічного розвитку регіону. Схема інформаційного забезпечення соціально-

економічного розвитку регіону наведена на рис. 1.5. 

Створення інформаційної інфраструктури і, як наслідок, збільшення 

швидкості передачі інформації прискорюють виробничий процес в 

інформаційній економіці регіону.  

Як зазначає В. Ф. Коломієць, „в Україні національна інформаційна 

інфраструктура знаходиться ще в зародковому стані, але, як показує 

міжнародний досвід, буде розвиватися подібно акселерату” [65]. Явище 

швидкого розвитку інформаційної інфраструктури можна пояснити так званим 

ефектом позитивного зворотного зв’язку. Ефект позитивного зворотного 

зв’язку виникає тоді, коли розвиток в одній сфері життєдіяльності стимулює 

розвиток у суміжних сферах, що в результаті дає новий поштовх до розвитку у 

першій [66]. Саме у такому зв’язку повинні перебувати усі компоненти 

регіональної інформаційної інфраструктури. Розвиток технічного забезпечення 

має сприяти розвитку можливостей програмного забезпечення, яке може значно 

розширити функції користувачів.  
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Узагальнюючи дослідження ролі інформації у соціально-економічному 

розвитку регіону та обґрунтувавши її функції і умови поширення у регіональній 

економіці, запропонуємо теоретичну модель розвитку інформаційної економіки 

регіону як системи відносин між суб’єктами регіону з перетворення зовнішньої 

і внутрішньої інформації про параметри її функціонування в екзогенні і 

ендогенні чинники їх конкурентоспроможного, стійкого і безпечного розвитку. 

Дана модель характеризується специфічною метою і формами, методами і 

інструментами, каналами і вузлами трансформації і трансакції корисної і 

доступної  інформації для ефективного господарювання. Вона включає також 

систему баз даних і критеріїв для аналізу, оцінки, діагностики і корекції 

досягнутого рівня інформаційного розвитку, які повинні адекватно відображати 

масштаб, стан і тенденції зміни умов, ресурсів і чинників регіональної системи, 

ступінь її територіальної корпоративності (рис. 1.6). 

Дана модель володіє специфікою, обумовленою власним змістом, 

засобами, інструментами: інформаційними технологіями, базами даних і знань, 

створюючи системи інформаційного забезпечення процесів господарювання в 

регіоні. В якості основних способів такого перетворення виступають 

інформаційні технології, а засобами – інформаційні системи організації. 

Результатом дії даної моделі є інтегрований і структурований єдиний 

інформаційний простір господарської системи. 

Таким чином, на підставі зробленого дослідження можна зробити 

наступні висновки: 

 – регіональні диспропорції соціально-економічного розвитку України 

зумовлюють актуальність дослідження ролі інформації у забезпеченні 

конкурентоспроможності регіонів країни як одного з головних передумов 

нарощення сильних сторін регіону в умовах становлення інформаційної 

економіки; вона стає найважливішим чинником (ресурсом) становлення і 

розвитку економіки регіону; 

 – інформацію слід розглядати як визначену сукупність відомостей, 

повідомлень про будь-які явища та події, що зменшує та/або усуває 
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невизначеність і сприяє досягненню конкретного завдання на основі 

взаємозв’язку між керованими і керуючими об’єктами, що становлять будь-яку 

систему управління; 

Рис. 1.6. Теоретична модель розвитку інформаційної економіки регіону 
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 – інформація в регіональній економіці використовується і як ресурс, і як 

товар, що задовольняє інформаційні потреби; інформаційний ресурс – це  

особливий вид ресурсу, що ґрунтується на ідеях і знаннях, нагромаджених у 

результаті науково-технічної діяльності людей і поданий у формі, придатній 

для збору, зберігання, реалізації та відтворення; 

 – слід виділити такі унікальні характеристики інформаційного ресурсу 

регіону: інформаційний ресурс існує незалежно від простору, тобто він може 

знаходитися одночасно в його різних частинах, не перешкоджаючи можливості 

його використання; продаж інформаційного ресурсу діє односторонньо: 

інформацію не можна забрати назад, зате можна продавати інформаційний 

ресурс багаторазово, якщо це не суперечить закону; інформація знецінюється в 

часі, при цьому він схильна тільки до морального зносу; інформаційні ресурси 

мають відповідну цінність і можуть бути оцінені, однак до початку 

використання інформації її споживну вартість важко визначити;  

інформаційний ресурс практично невичерпний, використання ресурсу не 

призводить до його зменшення; з розвитком економіки і зростанням обсягу 

використовуваних знань цей ресурс не зменшується, а навпаки – зростає; 

інформаційний ресурс акумулює в собі синергічну цінність від використання 

різними суб’єктами регіонального ринку, тобто обмін інформацією збільшує 

інформаційний потенціал регіону; тиражування й поширення інформації стають 

відносно дешевими послугами на регіональному ринку; 

 – результатом інформаційної діяльності є створення інформаційних 

продуктів та послуг. Реалізація частини інформаційних товарів та послуг стає 

об’єктом купівлі-продажу, тобто розповсюджується за допомогою ринкових 

відносин; 

 – поява інформаційної інфраструктури підвищила швидкість передачі 

інформації до фундаментального значення. Тому її розвиток для регіонів є 

пріоритетним. Розподіл інфраструктури ринку інформаційних продуктів і 

послуг можна визначити за секторами; 
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 – механізм управління інформаційним розвитком регіонів слід 

розглядати  як систему відносин між суб’єктами регіону з перетворення 

зовнішньої і внутрішньої інформації про параметри її функціонування в 

екзогенні і ендогенні чинники їх конкурентоспроможного, стійкого і 

безпечного розвитку. 

Підвищення ролі і значення інформації в соціально-економічному 

розвитку регіону зумовлює необхідність виділення інформаційної діяльності у 

важливий напрямок регіональної політики.  

 

1.3. Регіональна політика розвитку інформаційної  економіки  

 

Регіональна політика держави спрямована на досягнення балансу між її 

інтересами та інтересами розвитку її регіонів. Тому завдання на даному етапі 

нами вбачаються в обґрунтуванні теоретичних засад формування та реалізації 

регіональної політики розвитку інформаційної економіки як умови 

забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів країни. З цією метою 

має бути визначена чітка регіональна політика розвитку інформаційної 

економіки, яка регулюватиме діяльність інформаційного сектору економіки.  

З метою формування концептуальних засад регіональної політики розвитку 

інформаційної економіки обґрунтуємо термін “регіональна політика”. 

Узагальнення підходів до тлумачення терміна „регіональна політика” подане у 

табл. 1.3. 

Аналіз підходів щодо тлумачення терміна „регіональна політика” дозволяє 

виділити його характерні ознаки, що стануть передумовою розробки 

теоретичних засад регіональної політики розвитку інформаційної економіки: 

– регіональна політика є засобом державного регулювання економіки, що 

здійснюється відповідно до законодавчо встановлених норм та нормативів; 

– передбачає дворівневість формування та реалізації: з позиції держави 

(зовнішня) та з позиції регіону (внутрішня), що дозволяє виділити суб’єкти та 

об’єкти регіональної політики інформаційної економіки; 
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Таблиця 1.3 

 

Порівняльна характеристика підходів у дослідженні терміну „регіональна політика” 

 
Автор Визначальна характеристика Особливості підходу 

З.В.Герасимчук  

[67] 

Свідома, цілеспрямована, відповідно до стратегії сталого розвитку регіону, 

взаємоузгоджена діяльність органів державного та регіонального управління і 

місцевого самоврядування 

Зосереджується увага на взаємоузгодженій 

діяльності органів влади щодо забезпечення 

сталого розвитку регіону 

І.М.Вахович  

[68] 

Система цілей, заходів та дій, спрямованих на забезпечення збалансованого 

розвитку регіонів на основі взаємоузгодження загальнодержавних та 

регіональних інтересів 

Передбачається збалансований розвиток регіону, 

баланс інтересів 

А. О. Єпіфанов, 

І. В. Сало  

[69] 

Чітко опрацьована в законодавчому аспекті практична діяльність держави в усіх 

регіонах країни та соціально-економічна політика, що здійснюється на базі 

загальнодержавного законодавства самими регіонами для досягнення тих чи 

інших регіональних і місцевих цілей 

Зосереджується увага на законодавстві для 

досягнення регіональної мети 

О.О. Бєляєв  

[70] 

Сукупність організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на 

поточні цілі держави та ефективний розвиток регіонів, раціональне використання 

ресурсів, створення сприятливих умов життєдіяльності людей, забезпечення 

екологічної безпеки довкілля тощо. 

Зосереджується увага на раціональному 

використанні ресурсів регіону 

М.Г.Чумаченко 

 [71] 

Діяльність держави на регіональному рівні, яка визначається мірою поділу влади 

між державою та регіонами 

Враховується поділ влади між державою і 

регіонами 

В.І. Пила,  

В.Н. Абрамов 

[72] 

Управління соціально-економічними процесами регіону 
Зосереджується увага на регулюванні соціально-

економічних процесів у регіоні 

Ю.М.Гладкий, 

А.І.Чистобаєв 

[73] 

Сфера діяльності з управління політичним, економічним, соціальним та 

екологічним розвитком країни в просторовому, регіональному аспекті, що 

відображає взаємовідносини між державою і регіонами та регіонами між собою 

Враховується взаємозв’язок  „регіон-держава” та 

„регіон–регіон” 

Д. М. Стеченко 

[74] 

Частина структурної політики, що визначає її доцільний середній і 

довгостроковий характер; вона повинна мати чітку цільову установку і не 

зосереджуватись цілком на всіх актуальних у даний момент проблемах і кризах 

регіону 

Зосереджується увага на вирішенні пріоритетного 

завдання в регіоні 

Фінансовий словник 

[75] 

Складова частина державного регулювання; комплекс законодавчих, 

адміністративних і економічних заходів, які сприяють раціональному 

розміщенню продуктивних сил і вирівнюванню рівня життя населення 

Передбачається комплекс заходів щодо розвитку 

регіону 
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– реалізується відповідно до мети розвитку регіону та держави в цілому і 

спрямовується на узгодження загальнодержавних та регіональних інтересів; 

– базується на системі тактичних і стратегічних заходів та інструментів, за 

допомогою яких реалізуються цілі регіонального розвитку; 

– передбачає раціональне використання ресурсів регіону; 

– відображає взаємовідносини між регіонами та державою і регіонами. 

 Узагальнюючи наведені підходи через призму розвитку інформатизації, 

регіональну політику інформаційної економіки будемо розглядати як систему 

стратегічних і тактичних заходів та інструментів зі створення сприятливих 

умов для проведення у регіоні широкомасштабної інформатизації, націленої на 

отримання соціально-економічного ефекту від її впливу на розвиток всіх сфер 

економіки регіону з метою забезпечення сталого розвитку.  

 Виділення окремого напрямку регіональної політики зумовлене значним 

економічним, соціальним та культурним ефектом, який несе в собі розвиток 

сфер інформаційного сектору економіки для регіону. 

Об’єктом регіональної політики розвитку інформаційної економіки є 

інформатизація всіх сфер виробничо-господарської діяльності регіону, яка 

націлена на отримання соціально-економічного ефекту для регіону від її 

проведення.  

Суб’єктами регіональної політики розвитку інформаційної економіки є 

органи влади загальнодержавного, регіонального, місцевого рівнів та органи 

місцевого самоврядування, громадські організації та асоціації компаній і фірм, 

які забезпечують розвиток інформаційної економіки регіону. 

Основну мету регіональної політики розвитку інформаційної економіки 

слід розглядати як забезпечення переходу регіону до інформаційної стадії 

розвитку  та на цій основі  підвищення  його  конкурентоспроможності  шляхом 

зростання валового регіонального продукту від впливу інформатизації на 

розвиток всіх сфер економіки регіону.  

Відповідно до мети регіональної політики розвитку інформаційної 

економіки можна виділити такі її завдання: 
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–  входження регіону в єдиний інформаційний простір, розвиток 

інформаційної освіти і створення тим самим умов для стабільного покращення 

якості життя і підвищення ефективності праці населення регіону; 

–  сприяння формуванню інформаційно-комунікаційної інфраструктури і 

інформаційних ресурсів регіону та забезпечення прав громадян і 

господарюючих суб’єктів на вільний доступ до них; 

–  підвищення якості освіти за рахунок використання інформаційно-

телекомунікаційної техніки і технологій у навчальному процесі; 

–  створення умов для стимулювання науки і виробництва в регіоні та 

забезпечення підтримки наукових досліджень в сфері розвитку і застосування 

інформаційно-телекомунікаційної техніки і технологій; 

–  створення умов для максимального використання і збільшення 

інтелектуального і кадрового потенціалу регіону; 

–  сприяння розвитку і оновленню всіх сфер діяльності в регіоні на базі 

широкого використання інформаційно-телекомунікаційної техніки і технологій; 

–  формування нових джерел надходження коштів до бюджету регіону за 

рахунок створення системи надання послуг підприємствам і населенню з 

використанням інформаційно-телекомунікаційної техніки і технологій; 

–  підвищення ефективності інформаційної взаємодії регіональної влади і 

органів місцевого самоврядування між собою та суб’єктами регіону, 

використовуючи ІКТ; 

–  сприяння розвитку міжрегіональної і міжнародної співпраці в області 

розробки і упровадження інформаційно-телекомунікаційної техніки і 

технологій. 

–  Вирішення основних задач регіональної політики розвитку 

інформаційної економіки необхідно здійснювати за допомогою різних впливів 

на основні об’єкти інформаційного сектору регіону, до яких відносяться: 

–  інформаційні ресурси; 

–  інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура; 
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–  інформаційні і телекомунікаційні технології, системи і засоби їх 

реалізації; 

–  виробництво і використання засобів інформатизації, інформаційних 

продуктів і послуг; 

–  політика в області масової інформації і комунікації; 

–  інформаційний обмін; 

–  інформаційне право; 

–  забезпечення інформаційної безпеки. 

Основними принципами регіональної політики інформаційного розвитку 

повинні стати:  

– системність – принцип системного підходу до розвитку і використання 

ІКТ, забезпечення узгодження мети інформатизації регіону;  

– відкритість – всі основні заходи політики повинні відкрито 

обговорюватися суспільством і громадська думка повинна враховуватися 

органами регіональної влади; 

– доступність – кожний громадянин має право на звернення до органів 

регіональної (державної) влади, суспільних організацій, приватних та інших 

структур з питань, що стосуються його основних прав, а також на отримання 

необхідної інформації; 

– принцип “першого керівника” – означає пряму зацікавленість і 

безпосередню участь в інформатизації перших керівників органів державного 

управління, місцевого самоврядування, організацій і установ; 

– принцип безперервного розвитку і гнучкості інфраструктури 

інформатизації;  

– соціальна орієнтація – основні заходи регіональної політики направлені 

на забезпечення соціальних інтересів громадян і пріоритетне фінансування 

відповідних програм у сфері інформаційно-комунікаційних технологій; 

– принцип правового забезпечення інформатизації, дотримання норм 

законодавства, регулюючого інформаційну сферу; 
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– інформаційна безпека забезпечує дотримання конституційних прав і 

свобод громадян в області отримання інформації і користування нею, а також 

достовірну інформацію про державну політику і включає впровадження 

сучасних інформаційних технологій і захист інформаційних ресурсів. 

Регіональна політика впливає на всі сфери життєдіяльності регіону, 

гальмуючи або прискорюючи їх розвиток. В економічній сфері здійснення 

регіональної політики розвитку інформаційної економіки дозволить швидше і 

точніше формувати і реалізовувати політику соціально-економічного розвитку 

регіону, яка спиратиметься на: 

– постійне збільшення інвестицій в інформаційне середовище регіону; 

– використання переваг, які дає володіння необхідною соціальною і 

економічною інформацією; 

– ефективні і гнучкі механізми управління економічною діяльністю і 

суспільним життям регіону в цілому; 

– різке зростання числа споживачів комерційної інформації, циркулюючої у 

відкритих інформаційних мережах, і перебудову у зв’язку з цим всієї торгової 

системи; 

– розвиток в перспективі єдиної інформаційно-грошової інфраструктури і 

електронної комерції.  

  Регіональна політика інформаційної економіки повинна  бути 

орієнтована на зростання інформаційних потреб населення, на випереджаючі 

темпи створення, розповсюдження, постійного оновлення і використання 

інформації як найважливішої умови структурної перебудови економіки в 

короткі терміни, переходу до нових вищих типів технологічних укладів, на 

істотне підвищення рівня життя жителів регіону. 

Для виконання покладених завдань суб’єкти регіональної політики 

розвитку інформаційної економіки наділені функціями: 

– аналізу та прогнозування розвитку інформаційної економіки на території 

регіону;  
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– внесення пропозицій з розробки нормативних актів, які доповнюють і 

розвивають існуюче законодавство в інформаційному секторі економіки; 

– забезпечення конвергенції існуючих і знов прийнятих актів в 

інформаційній сфері з іншими сферами законодавства; 

– активної участі в розробці державного законодавства і міжнародного 

законодавства у сфері інформаційних відносин, а також співпраці з іншими 

суб’єктами України з метою гармонізації інформаційного обміну; 

– контролю за дотриманням чинного інформаційного законодавства; 

– стимулювання і підтримки процесів саморегулювання в сферах 

інформаційного сектору економіки; 

– виконання інших функцій, що випливають з покладених завдань.  

Регіональна політика буде сприяти розвитку інформаційної економіки, 

посиленню зв’язку між регіонами України, а також з центром, зміцненню 

цілісності країни, відображати і враховувати безліч інтересів громадян, 

суспільних організацій, регіональних і муніципальних органів влади, 

державних організацій і комерційних структур. Вона буде стимулювати 

виробництво і застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів і 

технологій, зростання споживання інформаційних продуктів і послуг, а також 

формування платоспроможного попиту населення на них. Регіональна політика 

розвитку інформаційної економіки забезпечить створення умов, за яких 

інформаційна культура жителів регіону зможе розвинутися до такого рівня, при 

якому людина стає не тільки активним і повноправним членом інформаційного 

суспільства, але і ефективно бере участь у розвитку інформаційної економіки та 

суспільства. 

З врахуванням наведених вище концептуальних засад регіональної 

політики розвитку інформаційної економіки схематично зобразимо складові 

регіональної політики інформаційної економіки (рис. 1.7). 

Практична реалізація регіональної політики інформаційної економіки в 

сучасних умовах вимагає підтримки її основних положень в громадській думці, 

роз’яснення  її  соціальної  спрямованості,  доказу  її  обґрунтованості, активної  
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Рис. 1.7. Зміст регіональної політики розвитку інформаційної економіки* 

* - розроблено автором 

система стратегічних і тактичних заходів та інструментів зі створення сприятливих умов для проведення у регіоні широкомасштабної інформатизації, націленої на 

отримання соціально-економічного ефекту від її впливу на розвиток всіх сфер економіки регіону  

 

МЕТА 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ  

забезпечення переходу регіону до інформаційної стадії розвитку  та на цій основі  підвищення  його  конкурентоспроможності  шляхом зростання 

валового регіонального продукту від впливу інформатизації на розвиток всіх сфер економіки регіону 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ  

- сприяння формуванню інформаційно-комунікаційної інфраструктури і інформаційних ресурсів регіону та забезпечення прав громадян і 

господарюючих суб’єктів на вільний доступ до них; 

- створення умов для максимального використання і збільшення інтелектуального і кадрового потенціалу регіону; 

- підвищення якості освіти за рахунок використання інформаційно-телекомунікаційної техніки і технологій в навчальному процесі і в 

системі управління освітою; 

- створення умов для стимулювання науки і виробництва в регіоні та забезпечення підтримки наукових досліджень в сфері розвитку і 

застосування інформаційно-телекомунікаційної техніки і технологій; 

- сприяння розвитку і оновленню всіх сфер діяльності в регіоні на базі широкого використання інформаційно-телекомунікаційної техніки і 

технологій (освіта, культура, охорона здоров’я, малий бізнес, суспільне життя, міське господарство, соціальний захист і т.д.); 

- формування нових джерел надходження коштів до бюджету регіону за рахунок створення системи надання послуг підприємствам і 

населенню з використанням інформаційно-телекомунікаційної техніки і технологій; 

- забезпечення прозорості регіонального управління, підвищення ефективності взаємодії органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування як між собою, так і з господарюючими суб’єктами та населенням регіону на основі використання інформаційно-

телекомунікацій ої техніки і технологій; 

- сприяння розвитку міжрегіональної і міжнародної співпраці в області розробки і упровадження інформаційно-телекомунікаційної техніки і 

технологій 

 

формування єдиного інформаційного простору регіону і входження цього простору в єдиний інформаційний простір України та світовий 

інформаційний простір, розвиток сфери інформаційних послуг, прозорість управлінських рішень загальнодержавного та регіонального рівнів, 

нарощення конкурентних позицій регіонів  
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інформатизація всіх сфер економіки регіону, яка націлена на отримання соціально-економічного ефекту від її запровадження 

 

органи влади загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів та органи місцевого самоврядування, громадські організації та асоціації 

компаній і фірм, які забезпечують розвиток інформаційної економіки регіону 
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участі всіх зацікавлених громадян і структур в розвитку і реалізації положень 

політики. Ця реалізація буде служити інструментом зміцнення зв’язку 

населення регіону і його органів влади, що забезпечує проведення єдиної 

політики в регіоні. 

Стратегічним чинником, який  впливає на ефективність реалізації 

регіональної політики розвитку інформаційної економіки, є підтримка цієї 

політики громадянами. Без зацікавленості широких верств населення регіону в 

її здійсненні і без суспільної підтримки політики регіону ця політика буде 

неефективною.  

 Успішне здійснення регіональної політики розвитку інформаційної 

економіки вимагає проведення регулярного моніторингу, прогнозування 

результатів і соціально-економічних наслідків реалізації цієї політики. Будь-яка 

соціально-технічна  інновація  викликає  цілий  ряд  побічних  і незапланованих 

соціальних, економічних і психологічних ефектів. Вони можуть бути не тільки 

позитивними, але і негативними. Постійне відстежування таких ефектів, 

прогнозування соціальних і економічних проблем, що виникають в процесі і в 

результаті реалізації політики регіону, дозволять своєчасно ухвалити відповідні 

рішення і мінімізувати негативні наслідки політики, що проводиться. 

В сучасних умовах найефективнішим способом реалізації регіональної 

політики розвитку інформаційної економіки є програмно-цільове управління 

процесами, що відбуваються в інформаційному секторі регіону. Програми і 

проекти, які направлені на досягнення цілей і вирішення задач політики 

регіону, повинні бути засновані на прийнятій в регіоні концепції інформаційної 

політики і забезпечувати втілення в життя її основних положень. 

Оскільки метою регіональної політики розвитку інформаційної економіки 

визначено забезпечення зростання валового регіонального продукту на основі 

інформатизації всіх сфер економіки регіону, зупинимось на характеристиці 

даного процесу у регіонах України з позиції дослідження особливостей 

реалізації регіональних програм інформатизації. 
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Інтенсивна інформатизація більшості сфер людського життя та діяльності є 

сьогодні одним з визначальних глобальних чинників для подальшого 

соціально-економічного та інтелектуально-духовного розвитку людства. 

Залежність регіональних організаційних систем від повноти, вірогідності, 

надійності й оперативності використовуваної інформації змушує розглядати її 

як об’єктивний ресурс забезпечення життєдіяльності регіону. І тут, безумовно, 

необхідно дотримуватись положення про інформованість і впорядкованість. Це 

означає, що будь-яка соціально-економічна організація здатна стабільно 

працювати  тільки в тому випадку, якщо вона забезпечена повною достовірною 

і впорядкованою інформацією.  

Як показує досвід інших країн, інформатизація сприяє забезпеченню 

національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку 

наукомістких виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності 

праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного 

життя та подальшій демократизації суспільства [76].  

Загальна ситуація у сфері інформатизації на сьогодні не може бути визнана 

в Україні задовільною, оскільки рівень інформатизації українського суспільства 

порівняно з розвинутими країнами Заходу становить лише 2–2,5%, тому 

важливим фактором подолання відставання України та її регіонів у сфері 

інформатизації має бути як державна, так і регіональна політика інформатизації 

України, а саме виконання Національної програми інформатизації та 

ефективний механізм її реалізації в регіонах.  

Найважливішими умовами розвитку інформаційної економіки в регіонах 

України є: формування різносторонньої і ефективної структури економіки, 

заснованої на вільній і чесній конкуренції на комунікаційному ринку; 

досягнення загальної інформаційної культури і незалежності інформаційного 

обміну від місця проживання, фізичних і фінансових можливостей жителів; 

зростання кількості ІКТ в економіці регіонів країни; розвиток електронного 

бізнесу; інвестицій в телекомунікації. 
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Питання впливу інформатизації на розвиток інформаційної економіки та 

суспільства в цілому досліджували такі вчені, як Л.С. Винарик, А.Н. Щедрін, 

М. В. Макарова, Н.Ф. Васильєва, Новак В., Чубукова О., та ін. Оскільки 

інформатизація є одним з вирішальних факторів соціально-економічного 

розвитку, то особливості використання інформаційних технологій в 

економічній сфері повинні бути в центрі уваги сучасних дослідників, а високий 

рівень актуальності теми зумовлює необхідність її подальшого дослідження.   

Розвиток інформаційної економіки в регіонах України вимагає 

прискорення процесів інформатизації всіх сфер виробничо-господарської 

діяльності, пришвидшення темпів створення регіональної інформаційної 

інфраструктури ринку електронних послуг, завдяки чому телекомунікації, 

апаратно-програмне забезпечення, автоматизовані інформаційні системи, 

глобальна мережа Інтернет, інформація та знання повинні стати основними 

засобами виробництва.  

Оскільки виробничі процеси стають все більш інформаційними, 

інформатизація стає неминучим і об’єктивним етапом розвитку цивілізації. 

Проблема створення, накопичення, обробки і обміну інформації займає 

важливе місце в розвитку цивілізації. Довгий час основними інструментами для 

вирішення цієї проблеми були мозок, мова і слух людини. Відкриття 

писемності і книгодрукування, поява обчислювальних приладів і 

обчислювальних машин стали революційними подіями в науці і культурі. 

Інформатизація є процес переходу суспільства від індустріального етапу 

розвитку до інформаційного.  

Згідно із Законом України „Про національну програму інформатизації”, 

„інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, 

політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, 

що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб 

громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання 

інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які 
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побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної 

техніки” [77]. 

Завдяки розвитку глобального процесу інформатизації, який включає 

виробництво засобів інформатизації, а також інформаційних продуктів, послуг 

та інформаційний ринок, виник сектор економіки – інформаційна економіка. 

Саме технічне і програмне забезпечення, інформаційні технології та 

кваліфіковані кадри ІКТ є складовими інформаційної інфраструктури регіону і 

основними факторами, що забезпечують розвиток інформаційної економіки.  

Досвід багатьох країн свідчить, що в процесі формування національної 

інформатизації, виявляючи політичну волю, проблему забезпечення широкого 

використання інформаційних комп’ютерних технологій у всіх сферах життя 

суспільства необхідно поставити в один ряд з іншими найважливішими для 

нашої країни проблемами (покращення якості життя населення, покращення 

освіти, покращення якості медичного обслуговування і т.п.) [78]. Необхідно 

відзначити, що така політична воля в Україні була виявлена, стратегія в 

основному сформована. Свідченням цього, насамперед, є Закон України „Про 

інформацію”, який „закріплює право громадян України на інформацію, 

закладає правові основи інформаційної діяльності” [58], Закон України „Про 

національну програму інформатизації”, який розглядає загальні засади 

формування, виконання та коригування Національної програми інформатизації, 

яка, у свою чергу, визначає стратегію розв’язання проблеми забезпечення 

інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, 

екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої 

діяльності у сферах загальнодержавного значення [77], та Закон України „Про 

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 

роки”, де „основним завданням розвитку інформаційного суспільства в Україні 

є сприяння кожній людині на засадах широкого використання сучасних ІКТ 

можливостей створювати інформацію і знання, користуватися та обмінюватися 

ними, виробляти товари та надавати послуги, повною мірою реалізовуючи свій 
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потенціал, підвищуючи якість свого життя і сприяючи сталому розвитку 

країни” [79]. 

Потреби оперативного одержання і обробки великих обсягів різнопланової 

інформації визначають об’єктивну необхідність застосування в управлінській 

діяльності сучасних інформаційних технологій, насамперед, створення 

комп’ютерних регіональних і локальних баз даних, телекомунікаційних мереж 

для передавання даних і систем інформаційно-аналітичної підтримки прийняття 

управлінських рішень на всіх рівнях регіонального управління. Ці заходи, 

згідно із Законом України „Про Національну програму інформатизації”, 

передбачені регіональною програмою інформатизації відповідного регіону.  

Програма – це комплекс взаємопов’язаних окремих завдань (проектів) 

інформатизації, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних 

напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок 

концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-

технічних та інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу 

держави, а також координації діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності і громадян у сфері інформатизації. Головною метою програми є 

забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною 

інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій, 

забезпечення інформаційної безпеки держави [80]. 

Згідно із Законом України „Про національну програму інформатизації” 

[77] регіональні програми та проекти інформатизації розробляються місцевими 

органами виконавчої влади як складова частина Національної програми 

інформатизації і погоджуються з Генеральним державним замовником 

Національної програми інформатизації, тому здійснення інформатизації у будь-

якому регіоні будується на сукупності взаємопов’язаних організаційних, 

правових, політичних, соціально-економічних процесів, які спрямовані на 

створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав 

громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання 
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інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, 

побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та 

комунікаційної техніки, на формування та підтримку ринку інформаційних 

продуктів і послуг, створення єдиного інформаційного простору держави та 

інтеграції у світовий інформаційний простір. 

Створення єдиного інформаційного простору держави неможливе без 

підвищення рівня інформатизації регіонів, що є завданням органів влади 

конкретної області. Але створення єдиного законодавчого, нормативно-

правового поля, вироблення єдиних для усіх регіонів принципів 

інформаційного та програмно-технічного забезпечення, – це вже є проблема 

загальнодержавна, і нею повинні опікуватися центральні органи виконавчої 

влади. Тому Регіональні програми інформатизації розробляються і виконуються 

як складові Національної програми інформатизації у відповідності до „Порядку 

формування та виконання регіональної програми (проекту) інформатизації”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року 

№ 644. 

За результатами проведеного аналізу наданих звітів з питань регіональної 

інформатизації за 2008 рік, станом на 01.06.2009 виявлено, що з повним 

дотриманням вимог законодавства виконуються регіональні програми 

інформатизації лише у 7 областях, а саме: Волинській, Дніпропетровській, 

Закарпатській, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській. Не надходили на 

погодження до Генерального державного замовника НПІ регіональні програми 

інформатизації Тернопільської, Вінницької, Житомирської, Запорізької, 

Кіровоградської, Хмельницької, Чернівецької областей (рис. 1.8). 

Порівнюючи аналіз відповідних звітів за 2009 рік, слід зауважити, що стан 

інформатизації у регіонах не покращився, так як дія погоджених регіональних 

програм у деяких регіонах продовжує діяти після закінчення її терміну 

виконання (рис. 1.9), що негативно впливає на розвиток інформаційної 

економіки в регіоні. 
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Рис. 1.8. Стан погодження регіональних програм інформатизації  

 

У всіх регіональних програмах інформатизації відзначено, що 

„найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні 

завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи 

державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення 

потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямків 

інформаційної економіки та соціальної сфери. Реалізація завдань 

інформатизації забезпечить більш чітку керованість інформаційної економіки 

за рахунок повної реалізації системи вертикальних і горизонтальних зв’язків 

при управлінні господарським комплексом області”.  

Головною метою регіональної програми інформатизації (РПІ), зважаючи 

на принципи системно-цільового підходу, є підвищення рівня і якості життя 

населення шляхом прийняття і виконання органами управління ефективних і 

дійових рішень, базованих на об’єктивній, повній, достовірній, точній і 

актуальній інформації щодо всіх сфер життєдіяльності регіону з використанням 

сучасних інформаційних технологій. 
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Рис. 1.9. Виконання регіональних програм інформатизації за термінами 

виконання  

 

Фінансове забезпечення, що є важливим фактором впливу на виконання 

регіональних програм інформатизації, відбувається за рахунок таких джерел 

[81]: 

–  коштів, що виділяються на виконання НПІ (табл. 1.4); 

–  коштів, що виділяються на виконання окремих бюджетних програм, які 

мають ознаки інформатизації (табл. 1.4); 

–  коштів, що виділяються на виконання державних цільових програм, в 

яких передбачені розділи з інформатизації (табл. 1.4); 

–  коштів, що виділяються місцевими бюджетами на виконання заходів 

регіональних програм інформатизації (рис. 1.10); 

–  міжнародної фінансової допомоги та кредитів міжнародних фінансових 

установ; 

–  коштів на утримання апаратів органів державної влади, які витрачаються 

на закупівлю товарів, робіт та послуг з інформатизації. 

Дані табл. 1.4 свідчать, що протягом 1999–2009 років плановий обсяг 

фінансування бюджетних програм органів державної влади, що виконувались 

як складові НПІ, склав 3 748,3 млн грн, а фінансування безпосередньо 
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бюджетної програми НПІ – 91,9 млн грн. Слід зазначити, що плановий обсяг 

фінансування з Державного бюджету на виконання бюджетних програм з 

інформатизації органів державної влади, включаючи видатки безпосередньо на 

виконання бюджетної програми „Національна програма інформатизації”, 

постійно збільшується.  

Таблиця 1.4 

Динаміка стану фінансування НПІ та бюджетних програм  з інформатизації 

за рахунок коштів Державного бюджету за період 1999-2009 роки 

Фінансування 

за рахунок 

коштів НПІ, 

тис.грн

Профінан-

совано,       

тис.грн

Профінан-

совано,      

%

Фінансування за 

рахунок коштів 

окремих 

бюджетних 

програм, тис.грн 

Профінан-

совано,       

тис.грн

Профінан-

совано,      

%

в т. ч. 

проекти 

інформати-

зації ОДВ

1999 36 640 10 000 300 3% 26 640

2000 68 095 5 000 4 835 97% 63 095

2001 128 690 8 000 4 284 54% 120 690

2002 250 685 8 000 1 505 19% 242 685

2003 211 884 8 600 8 600 100% 203 284 142 393 70% 142 393

2004 695 850 7 710 4 821 63% 688 140 508 359 74% 180 723

2005 302 233 8 619 7 770 90% 293 614 207 028 71% 64 260

2006 569 126 9 013 6 283 70% 560 113 309 421 55% 263 554

2007 592 871 9 013 8 384 93% 583 858 466 180 80% 312 819

2008 582 175 9 013 573 162 62 547

2009 310 013 9 013 301 000

Всього 3 748 262 91 981 46 782 3 656 281 1 633 381 1 026 296

Бюджетна програма “НПІ’”
Плановий обсяг 

фінансування з ДБУ на 

виконання бюджетних 

програм з інформа-

тизації ОДВ, тис.грн

Роки

Бюджетні програми ОДВ

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

План 19,4 24,7 28,2 25,11 37,0 90,7 41,5 51,1

Факт 14,20 15,50 14,44 16,17 26,8 73,6 23,9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

Рис. 1.10. Динаміка фінансування регіональних програм інформатизації з 

місцевих бюджетів за період 2003–2010 роки, млн грн. 
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Так, якщо у 1999 році цей обсяг складав 36,6 млн. грн., то у 2008 році 

становив – 582,2 млн грн, тобто збільшився у 16 разів. В той же час, реально 

видатки на загальнодержавну частину Національної програми інформатизації 

не тільки не збільшуються, а враховуючи інфляцію, зменшуються (наприклад, 

на 2008 рік заплановано 9013 тис. грн, на 2009 рік доведені ті ж самі граничні 

обсяги видатків для НПІ), тому виникає необхідність забезпечити збільшення 

обсягів фінансування Національної програми інформатизації з включенням до її 

складу всіх програм та проектів інформатизації, які фінансуються за рахунок 

бюджетних коштів. Своєчасне фінансування програм і проектів інформатизації 

є вкрай важливим, особливо у контексті специфіки сфери інформаційних 

технологій, яка змінюється майже щоденно. У 2009 році на фінансування робіт 

з інформатизації в місцевих бюджетах 27 регіонів було заплановано 41,5 млн 

гривень, однак фактичне фінансування склало 23,9 млн гривень (що становить 

57,6 %), з яких найбільші обсяги фінансування у: м. Київ – близько 10 млн 

гривень (що складає 41,7% коштів, витрачених усіма місцевими 

держадміністраціями), Дніпропетровська область – 4,6 млн гривень, АР Крим – 

3 млн. гривень, Вінницька та Одеська області – 2,5 млн гривень. 

У 2010 році виділений обсяг коштів на заходи з інформатизації в 

регіонах збільшився порівняно з минулим роком до 51,1 млн грн, або на 18,8%.   

Фінансування інформатизації в багатьох областях відсутнє (Запорізька, 

Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Тернопільська Херсонська, 

Чернівецька області та м. Севастополь) або вкрай незадовільне (Волинська, 

Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Сумська). Цей список 

можуть доповнити ще 5–6 областей, де фінансування на 2010 рік заплановано, 

однак гарантій, що кошти будуть виділені і засвоєні, немає. Динаміка 

фінансування регіональних програм інформатизації за період 2007–2010 роки 

наведена в дод. Б (рис. Б.1) [82]. 

На державному рівні важлива інформація є стратегічним ресурсом, а 

інформатизація (розробка та впровадження засобів обчислювальної техніки, 

комп’ютерів, програмного забезпечення і технологій) – прибутковою сферою 
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діяльності, обсяги фінансових потоків якої у світі досягають обсягів нафтового 

бізнесу. Враховуючи, що діяльність у цій сфері екологічно безпечна, 

неенергоємна і сприяє загальному розвитку держави – визнання інформатизації 

пріоритетним напрямком діяльності доцільне, а державна підтримка – 

обов’язкова [83]. 

Зазначимо, що до основних проблем регіональної інформатизації можна 

віднести: недостатнє фінансове забезпечення; недостатній рівень кваліфікації 

відповідальних за інформатизацію; недостатнє кадрове забезпечення; 

недостатнє інформаційно-методичне забезпечення. 

Основними факторами, що стримують розвиток регіональної 

інформатизації, є низький рівень проникнення комп’ютерів; все ще наявні 

регіональні диспропорції у розвитку інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури; недостатній рівень наукової підтримки; недостатнє розуміння 

керівниками місцевих органів влади значення інформатизації; недостатній 

рівень державної підтримки регіональної інформатизації.  

Для підвищення рівня інформатизації необхідно більш ефективно 

координувати діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, 

забезпечити належне фінансування Національної програми інформатизації, 

сприяти залученню інвестицій до сфери інформатизації, більш активно 

пропагувати значення інформатизації як для кожного громадянина, так і для 

суспільства в цілому. 

Інформатизація – важливий чинник стійкого, стабільного розвитку 

економіки, оскільки створює умови і технологію для об’єктивного соціально-

економічного і демографічного моніторингу якості життя населення, 

вироблення реальної політики соціального захисту населення і економічного 

розвитку регіону. Інтегральний ефект, який суспільство отримає від реалізації 

програми, полягатиме в узгодженості та підвищенні якості, оперативності 

інформаційних процесів і послуг і оцінюватиметься не тільки економічними 

критеріями, а й моральними, етичними та іншими категоріями, підвищенням 
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рівня життя людини. Від успішного розвитку регіонів прямо залежить 

економічне зростання країни, а значить – і рівень добробуту всіх її громадян. 

Отже, проведення в життя регіональної політики розвитку інформаційної 

економіки, науковим обґрунтовуванням якого служать розглянуті вище 

концептуальні основи, створить умови для розвитку інформаційної економіки 

та переходу регіону до інформаційного суспільства і входження його в єдину 

світову інформаційну спільноту, дозволить врахувати і дотримати інтереси 

жителів регіону, суспільних організацій, регіональних і муніципальних органів 

влади, державних організацій і комерційних структур у регіональному  

інформаційному секторі. Реалізація такої політики призведе до створення 

єдиного інформаційного простору регіону як бази вирішення задач стійкого 

соціально-економічного, політичного і культурного розвитку регіону і 

забезпечення його безпеки. 
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2.1. Методичні підходи до регіонального виміру розвитку 

інформаційної економіки  

 

Поряд з дослідженням концептуальних підходів інформаційної економіки 

виникає необхідність оцінки і визначення її рівня в Україні та її регіонах, адже 

неможливо управляти тим, що неможливо виміряти.  

Така оцінка дозволить виявити рівень інформаційної економіки в регіонах 

України, визначити тип регіональних економічних систем, виміряти цифровий 

розрив у розвитку інформаційної економіки та фактори, що на нього 

впливають. 

Методики, що дозволяють оцінити рівень готовності територій до 

інформаційної економіки (ІЕ) або рівень їх розвитку, розроблені західними 

дослідниками. Причиною цього є те, що саме провідні західні країни (Японія, 

США, країни ЄС) є лідерами в становленні п’ятого технологічного укладу в 

світі. Інструментом для проведення подібного аналізу є система рейтингових 

оцінок територій на основі різних аналітичних індексів та індикаторів. За 

даними індексами та їх індикаторами, які розраховуються західними вченими, з 

достатньо високим рівнем достовірності можна оцінювати розвиток 

інформаційної економіки України в цілому. Проте розроблені методики не 

дозволяють здійснити регіональний вимір рівня і диференціації розвитку 

інформаційної економіки, чим зумовлюється актуальність її розробки. Тому 

зупинимось на аналізі існуючих методиках оцінки розвитку інформаційної 

економіки та виявимо переваги і недоліки їх застосування для оцінки рівня 

розвитку інформаційної економіки в регіонах країни (рис. 2.1). 

В даний час у світовій практиці для оцінки рівня розвитку інформаційної 

економіки існує більше двадцяти різних індексів. Ми розглянемо найвідоміші 
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методики, які використовуються сьогодні і які достатньо повно відображають 

стан розвитку інформаційної економіки майже половини країн земної кулі (див. 

дод. В, табл. В.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Характеристика методик оцінки рівня розвитку  інформаційної 

економіки  

 

Однією з таких методик є методика розрахунку індексу готовності країни 

до участі в мережній економіці (Networked Readiness Index – NRI). Індекс NRI – 
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це комплексний показник, що характеризує рівень розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій у країнах світу. В даний час NRI є найважливішим 

показником потенціалу країни і можливостей її розвитку, який розроблений в 

2001 році і випускається Всесвітнім економічним форумом і міжнародною 

школою бізнесу INSEAD за фінансової підтримки Cisco Systems з 2002 року в 

рамках спеціальної щорічної серії звітів про розвиток інформаційного 

суспільства в країнах світу. Використовується він як засіб аналізу для побудови 

порівняльних рейтингів, що відображають рівень розвитку інформаційної 

економіки в різних країнах. Автори дослідження виходять з того, що існує 

тісний зв’язок між розвитком ІКТ і економічним благом, оскільки ІКТ 

відіграють сьогодні провідну роль у розвитку інновацій, підвищенні 

продуктивності і конкурентоспроможності, диверсифікують економіку і 

стимулюють ділову активність, чим сприяють підвищенню рівня життя людей. 

Передбачається, що індекс повинен використовуватися державами для аналізу 

проблемних моментів в їх політиці і здійснення моніторингу свого прогресу в 

області впровадження нових технологій. 

Для індексу NRI використовуються два джерела даних: перший – дані 

офіційних організацій, таких як Всесвітній банк (WB), Міжнародний 

телекомунікаційний союз (ITU), Freedom House, Альянс в області комерційного 

програмного забезпечення (Business Software Alliance); другий – відповіді на 

анкети, які отримані від більш ніж 4500 ділових і урядових діячів, опитаних в 

75 країнах [84]. Експертні думки керівників/адміністраторів (Global Txecutive 

Opinion Survey [85]) збираються при підготовці глобального звіту про 

конкурентоспроможність до Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 

Різносторонні джерела даних допомагають зрозуміти багато питань в області 

ІКТ, а також, що більш важливо, звертають увагу політиків на проблеми країни 

в даній області, наприклад якість місцевих провайдерів і вартість інтернет-

послуг, ринкову конкуренцію або ефективність державної політики в області 

ІКТ. Структура індексу NRI наведена на рис. 2.2. 
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 Рис. 2.2. Структура індексу мережевої готовності (NRI) 
  

 

Індекс вимірює рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

за 73 параметрами, об’єднаними у три основні групи: середовище, готовність, 

використання (дод. Д, табл. Д.1). 

Середовище – наявність умов для розвитку ІКТ –загальний стан ділового 

й нормативно-правового середовища з погляду ІКТ, наявність здорової 

конкуренції, інноваційного потенціалу, необхідної інфраструктури, можливості 

фінансування нових проектів, регуляторні аспекти і т. ін. 

Готовність – готовність громадян, ділових кіл і державних органів до 

використання ІКТ – державна позиція щодо розвитку інформаційних 

технологій, державні витрати на розвиток сфери, доступність інформаційних 

технологій для бізнесу, рівень проникнення й доступність мережі інтернет, 

вартість мобільного зв’язку і так далі. 

Використання – рівень використання ІКТ у громадському, комерційному й 

державному секторах – кількість персональних комп’ютерів, інтернет-

користувачів, абонентів мобільного зв’язку, наявність діючих інтернет-ресурсів 

державних організацій, а також загальне виробництво й споживання 

інформаційних технологій в країні. 

В індексі NRI можна виділити два складових компоненти – рівень 

використання інформаційних технологій і п’яти чинників, які сприяють 
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розвитку інформаційної економіки (рис. 2.3). Значення індексу NRI для кожної 

країни розраховується як середнє значення цих двох складових. Згідно із 

індексом NRI, країни, які мають найвищий рейтинг, – це країни з 

високорозвинутими ІКТ і найбільшим потенціалом їх використання.  
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Рис. 2.3. Схема агрегованих показників, що впливають на розвиток 

інформаційної економіки 

 

Безумовно,  високі  значення  однієї  складової  індексу (сприяючих 

чинників) впливають на значення іншої складової (рівня використання 

мережних технологій), наприклад, високе значення компонента „сприяючі 

чинники” сигналізує про потенційну здатність країни швидко розвиватися на 

основі існуючої ІКТ-структури. Крім того, індекс NRI відображає основні 

тенденції, можливості і недоліки інформаційної політики країни і дає відповідь 

на питання, який ступінь кожної країни, залученої в інформаційний світ. 
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Перші чотири показники рівня використання інформаційних технологій є 

офіційними даними, а останній (можливість доступу до Інтернет) – експертний 

показник, визначений в результаті опитування. Сприяючі чинники оцінюють 

умови, необхідні для якісного використання інформаційних технологій, а також 

відображають потенціал країни в сфері ІКТ в майбутньому. Вони включають 

інформаційний доступ, інформаційну політику, інформаційне суспільство, 

мережеву економіку та інформаційне навчання. В цілому, індекс NRI 

відображає здатність трьох ключових економічних агентів – індивідуумів, фірм 

і уряду – отримувати вигоду від використання інформаційних технологій. 

Як було зазначено вище, традиційний рейтинг розвитку інформаційних 

технологій в різних державах світу – Networked Readiness Index публікується з 

2002 року Всесвітнім Економічним Форумом. В глобальному звіті з 

інформаційних технологій (Global Information Technology Report) за 2006–2008 

роки були враховані дані 127 країн (дод. Д, табл. Д.2). В першу десятку 

найбільш розвинутих в цьому відношенні країн ввійшли: Данія, Швеція, 

Швейцарія, США, Сінгапур, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Корея і Норвегія. 

Україна займає 70 місце, Росія – 72, Литва – 33 місце. Згідно із звітами 

Всесвітнього Економічного Форуму (World Economic Forum 2008–2009) [86], де 

були враховані дані 134 країн, Україна займає 62 місце (дод. Д, табл. Д.3), а 

рейтинг знову очолюють Данія та Швеція. 

Згідно із даними звіту, Данія два роки поспіль (2008–2009) займала в 

рейтингу першу позицію, вона є перспективним майданчиком для 

впровадження високих технологій і розвитку мережної інфраструктури, яка має 

чітку концепцію використання ІКТ, що призвело до вражаючого рівня 

проникнення Інтернет і комп’ютерів. Добре розвинутий внутрішній ринок 

разом з акцентом на безперервну освіту заклали основу для розвитку 

високотехнологічних сфер економіки. Проте експерти вказують, що повністю 

скопіювати досвід Данії багатьом державам, ймовірно, не вдасться, оскільки 

Данія – маленька країна з населенням всього лише 5,4 мільйони чоловік, 

розвиненою в усіх відношеннях інфраструктурою і особливим підходом до 
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організаційних питань. Згідно із рейтингом за 2009–2010 роки за індексом NRI 

найбільш готовою до інформаційної економіки є Швеція, яка знаходиться на 

першому місці. Друге місце займає Сінгапур, за якими йдуть Данія, Швеція, 

США, Фінляндія, Канада. Замикає першу десятку країн Норвегія. Україна 

займає 82 місце серед 133 країн. 

При розрахунку індексу NRI є серйозні проблеми. По-перше, це 

пов’язано із складністю отримання вихідних даних (особливо в Україні, де 

Державний комітет статистики не веде належного обліку). Також проблема в 

тому, що дана методика не враховує розміри країн (чисельність населення) та їх 

внесок у світову економіку. Наприклад, порівняння двох країн таких, як 

Ісландія і Індія, за даною методикою може призвести до помилкових висновків, 

якщо розглядати відносні розміри цих країн і різний ступінь впливу на світовій 

арені. За даним індексом протягом 2001–2002 років серед 75 країн світу 

Ісландія займала друге місце, а Індія 54 (за 2009–2010 рр.: Ісландія – 12, Індія – 

43 серед 133 країн). Насправді населення Ісландії (приблизно 310 тис. осіб) 

набагато менше кількості людей, зайнятих в ІКТ сфері Індії. Проте в Індії з 

населенням понад мільярд чоловік відношення всіх працівників в області ІКТ 

до загальної чисельності населення дуже низьке, а рівень розповсюдження 

інформаційних технологій в країні і соціально-економічний розвиток не 

дозволили перемістити її на більш високе місце в рейтингу. Але не знижуючи 

значущість даної методики, ми вважаємо, що застосування її для деяких країн, 

включаючи Україну, не в змозі дати об’єктивну оцінку про рівень розвитку 

інформаційної економіки. 

Методика розрахунку індексу електронної готовності (Е-Readiness Index – 

ERI) також оцінює можливості різних країн брати участь в інформаційній 

економіці. В даному індексі для оцінки розвитку інформаційної економіки 

використовуються п’ять взаємопов’язаних показників:  

– доступ до Інтернет; 

– керівництво переходом до інформаційної економіки; 

– інформаційна безпека; 
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– людський капітал; 

– умови для ведення електронної комерції.  

Перший показник методики розрахунку ERI включає кілька складових 

компонентів: наявність служб провідного і безпровідного зв’язку, платних і 

безкоштовних центрів доступу до Інтернет; комп’ютерів, підключених до 

Інтернет в комерційних організаціях, школах і будинках. Крім того, в даному 

показнику враховуються доступність і надійність підключення до Інтернет.  

Другий показник даної методики пов’язаний з оцінкою процесу 

автоматизації державних служб і в цілому з оцінкою діяльності держави і 

комерційних організацій зі створення єдиного інформаційного простору 

усередині країни. Третій показник – інформаційна безпека – відображає рівень 

правового захисту інтелектуальної власності в країні, зокрема програмного 

забезпечення. Четвертий показник показує якість системи освіти в країні, 

особливо технічного, якість кваліфікації і ефективності робочої сили.  

Останній показник даної методики відображає наявність сприятливих 

умов для розвитку електронної комерції. Ці умови зводяться до наявності 

конкурентного середовища в цій сфері, прозорості і відвертості діяльності 

державних служб, здібності фінансової системи підтримувати електронні 

операції.  

Можна відзначити, що розрив у сфері інформаційних технологій між 

розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, продовжує скорочуватися і 

четвертий рік підряд зберігається тенденція до покращення глобальної 

електронної готовності (ERI), але порівняно з попередніми роками темпи цього 

скорочення знизилися. Особливо низькі темпи розвитку цифрових технологій в 

країнах Латинської Америки. Погіршився рейтинг у Росії. Це пов’язано з 

такими показниками: 20% поріг доступу до Інтернет, інфраструктурними 

показниками, такими як проникнення безпровідних мереж Wi-Fi, проникнення 

Інтернет, рівень е-уряду, електронної торгівлі (останнє, до речі, відсутнє в 

багатьох країнах, що розвиваються, у тому числі і в Україні), ефективність 

правової системи. Але один з чинників нерівності між країнами – 
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розповсюдження широкосмугових технологій – помітно скорочується. Прогрес 

в розвитку цифрових технологій в європейських країнах, традиційних лідерах 

рейтингу, сповільнився і це видно із ситуації з лідерами: Данія з 1 місця 

перемістилася на 5. Перші позиції зайняли США, Гонконг та Швеція. За даною 

методикою у 2008 році Україна займала 61 місце серед 70 країн (дод. Д, табл. Д.4). 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що показники NRI і ERI 

охоплюють одну і ту ж сферу, а саме сферу виробництва і використання 

інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Ще одним показником, що дозволяє оцінити рівень розвитку 

інформаційної економіки в країні, є індекс інформатизації суспільства 

(Information Society Index, ISI). Даний індекс розраховується спільно двома 

організаціями World Times і IDC (Корпорація міжнародних даних). Він 

ґрунтується на показниках, що визначають здатність громадян країни 

обмінюватися інформацією усередині країни та із зовнішнім світом. Показники 

згруповані в чотири групи індикаторів: комп’ютерна інфраструктура, 

телекомунікаційна інфраструктура, інфраструктура Інтернет та соціальна 

інфраструктура (табл. 2.1). 

Як видно з табл. 2.1, показники характеризують рівень розвитку 

інформаційних технологій в країні. Крім того, аналізується рівень 

комп’ютеризації території, включаючи окремі домогосподарства і різні 

організації. На сайті IDC наводяться значення індексу для 53 країн, України 

серед них немає. В дод. Д (табл. Д.5) наведені значення індексу ISI для країн 

“Великої вісімки” за 2003 і 2005 роки. 

Слід зазначити, що ці індекси демонструють схожі картини рейтингів за 

різними країнами. Це, швидше за все, обумовлено тим, що в цих індексах 

враховуються одні і ті ж початкові дані. Так, у всіх трьох індексах основним 

чинником диференціації країн є технологічний чинник, а також рівень 

комп’ютерної грамотності населення, наявність необхідних умов для 

здійснення електронної комерції. 

Таблиця 2.1 
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Індикатори, на основі яких обчислюється  

індекс інформатизації суспільства (ISI) [81] 

Категорія Назва індикатора 

Комп’ютерна 

інфраструктура 

1. Частка домогосподарств з комп’ютерами 

2.Відсоток ІТ-витрат по відношенню до валового 

внутрішнього продукту (ВВП) 

3. Частка витрат на програмне забезпечення по відношенню 

до всіх ІТ-витрат 

4. Відсоток витрат на ІТ-послуги по відношенню до валового 

внутрішнього продукту (ВВП) 

Телекомуні-

каційна 

інфраструктура 

5. Частка домогосподарств з широкосмуговим доступом до 

Інтернет 

6. Частка абонентів бездротового зв’язку 

7. Постачання мобільних телефонів 

Інфраструктура 

Інтернет 

8. Частка користувачів Інтернету від загальної кількості 

населення 

9. Частка домогосподарств з доступом до Інтернету 

10. Частка користувачів мобільного Інтернету 

11. Частка витрат на електронну комерцію на одного 

інтернет-користувача 

Соціальна 

інфраструктура 

12. Оцінка рівня розвитку громадянських свобод/свобода 

преси 

13. Оцінка рівня урядової корупції 

14. Кількість людей, що мають середню освіту 

15. Кількість людей, що мають вищу освіту 

 

Що стосується індексу ISI, то, не дивлячись на майже однакові кінцеві 

результати з індексами ERI і NRI у визначенні рейтингу країн, він демонструє 

більш високі результати оцінки за кожною з них, тобто діапазон оцінки тут 

дещо інший, ніж в індексах ERI та NRI. 

Слід зазначити, що дані методики мають певні недоліки. Наприклад, при 

розрахунку індексів ERI і ISI такі важливі країни (з точки впровадження 

інформаційно-телекомунікаційних технологій), як Естонія і Туніс, не 

враховуються. Крім того, індекс ISI охоплював невелику кількість країн. Це 

зумовило той факт, що така країна, як Індія, що має досить хороші показники в 

області інформаційно-телекомунікаційних технологій, виявилася практично на 

останньому місці. Другий виробник інформаційних технологій в світі, Японія 
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має досить низький рейтинг в даних системах оцінки, що свідчить про певні 

неточності у виборі критеріїв оцінки, оскільки в цих показниках враховується 

лише технологічна сторона інформаційної економіки. 

За рейтингом, складеним на основі розрахунку індексу ERI, ситуація 

практично аналогічна, хоча, звичайно, є невеликі відмінності. Наприклад, 

лідером в даному рейтингу є Фінляндія, друге місце займає Данія, потім США і 

завершує десятку лідерів Канада. В цілому, у розвинутих країнах ситуація 

практично однакова, спостерігається зовсім невелика різниця. Що стосується 

нових індустріальних країн таких, як Сінгапур і Тайвань, можна відзначити, 

що, не дивлячись на досить хороші результати за рейтингом NRI, за індексом 

ERI ситуація з цими країнами дещо гірша – вони потрапили лише в 20 кращих 

країн. Дана ситуація пояснюється тим, що за рівнем інформаційної безпеки, 

який враховується в індексі ERI, ці країни значно відстають від розвинутих 

країн. Даний аспект, на думку фахівців, може стати дуже великою перешкодою 

в побудові інформаційної економіки в даних країнах. 

Рейтинг України пов’язаний з тим, що в даних індексах в основному 

враховується технологічний рівень розвитку країн. Так, в нашій країні поки що 

недостатньо розвинута інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура, 

низький рівень забезпечення комп’ютерною технікою, незначний рівень 

підключень до мережі Інтернет. Крім того, в Україні поки що не створена 

адекватна правова база, здатна регулювати відносини на ринку інтелектуальних 

товарів і послуг, а також відсутні сприятливі умови для ведення електронної 

комерції, але можливості для розвитку наявні. 

Беручи до уваги розглянуті вище індекси, можна сказати, що на 

формування інформаційної економіки значний вплив здійснює технологічний 

чинник, на який робиться наголос в даних системах оцінки. Проте даний 

чинник є необхідною, однак недостатньою умовою для переходу до 

інформаційної економіки. 

Не менше значними є чинники оцінки стану соціально-економічної сфери 

суспільства. Якоюсь мірою кожний з розглянутих індексів враховує цей 
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чинник. Так, в індексі ISI – це чинник соціальної інфраструктури. В даному 

індексі чинник стану соціально-економічної сфери в основному пов’язаний з 

рівнем розвитку освіти і демократії в країні. 

Можна помітити, що агрегований індекс (NRІ) більш широко охоплює 

кількість чинників соціально-економічного характеру. В то й же час всі вони 

варіюються навкруги інформаційних технологій. Те ж саме стосується і індексу 

ERI. Тому дані індекси, на нашу думку, в основному відображають рівень 

технологічного розвитку суспільства. 

Новий індекс розвитку ІКТ – індекс цифрової спроможності (Digital 

Oportuniti Index, DОI) містить 11 показників, які стосуються доступу до ІКТ, їх 

використання, зокрема кількості домогосподарств, що мають комп’ютер, 

чисельності інтернет-користувачів та рівнів грамотності, до єдиного критерію, 

за яким здійснюється порівняльний аналіз на глобальному, регіональному й 

національному рівнях (табл. 2.2). 

Порівнюючи успіхи в розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

у 154 країнах протягом  2002 та 2007 років (дод. Д, табл. Д.6), можна 

констатувати, що Україна увійшла до переліку країн з високим (3,41–5,25) 

індексом розвитку ІКТ, посівши 51 місце. За п’ять років Україна піднялася на 8 

сходинок вгору порівняно з 2002 роком, коли вона перебувала на 59 місці з 

індексом 2,50. Лідером є Швеція, далі за рейтингом – Республіка Корея, Данія, 

Нідерланди, Ісландія й Норвегія та інші країни, переважно з високим рівнем 

доходу, країни Європи, Азії й Північної Америки. Західна та Північна Європа, а 

також Північна Америка – регіони з найвищими балами DОI, і більшість країн 

із цих регіонів входять до першої двадцятки країн з розвиненими ІКТ. Як 

засвідчує звіт МСЕ, найбільшого прогресу досягнуто у доступі до ІКТ. Цей 

показник охоплює рівні проникнення фіксованої і рухомої телефонії, смуги 

пропускання Інтернет і чисельність домогосподарств, що мають комп’ютер та 

Інтернет-доступ.  
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Таблиця 2.2 

Індикатори, на основі яких обчислюється  

Індекс Цифрової Спроможності (Digital Oportuniti Index, DОI) [87] 

Складові Індексу 

Цифрової 

Спроможності 

Індикатори, що використані для розрахунків 

Спроможність 

1. Відсоток населення, охопленого мобільним 

зв’язком. 

2. Тариф доступу до Інтернет як % доходу на душу 

населення. 

3. Тариф мобільного зв’язку як % доходу на душу 

населення 

Інфраструктура 

4. Частка домогосподарств з фіксованими 

телефонними лініями. 

5. Частка домогосподарств з комп’ютером. 

6. Частка домогосподарств з доступом до Інтернет 

7. Користувачі послуг мобільного зв’язку на 100 

мешканців. 

8. Користувачі Інтернет на 100 мешканців 

Використання 

9. Частка осіб, які користуються Інтернет. 

10. Відношення користувачів широкосмугового 

доступу до загальної кількості. 

11. Відношення користувачів мобільної 

широкосмугової мережі до загальної кількості 

 

На наш погляд, вищеперелічені методи оцінки рівня розвитку 

інформаційної економіки неприйнятні для використання в Україні. По-перше, 

вони складні і непрактичні в реалізації. Для розрахунків за даними методиками 

необхідно мати велику групу фахівців і зібрати значний обсяг первинної і 

вторинної інформації. В Україні деякі первинні дані для розрахунків за 

вказаними методиками взагалі відсутні. По-друге, щорічні розрахунки 

вимагають багато часу і великих витрат. В практиці це призводить до 

непридатності і недоцільності проведення даних методик розрахунку, і тим 

більше для використання в цілях державного регулювання.  

Проте, незважаючи на вказані недоліки, дані системи виконують важливу 

задачу – вимір великої кількості важливих індикаторів, що дозволяють 
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отримати уявлення про ступінь розвитку інформаційної економіки в різних 

країнах. 

Інформаційну економіку неможливо оцінити тільки з технологічної 

сторони. Формування і розвиток інформаційної економіки залежать не тільки 

від рівня розвитку в країні технологій, але і від цілого ряду чинників. Тому 

необхідно значно розширити існуючі на сьогоднішній день методики, оскільки 

дані методики не дають можливості всесторонньо оцінити ситуацію в різних 

країнах та регіонах.  

В першу чергу, хотілося б відзначити, що в цих індексах не оцінюється 

інноваційний потенціал країни, а це великий недолік, оскільки інновації є 

ядром інформаційної економіки. Оцінка людського капіталу в цих рейтингах 

досить вузька і враховує, в основному, рівень комп’ютерної грамотності 

населення. В цьому аспекті досить цікавий показник ІРЛП – індекс розвитку 

людського потенціалу, який був розроблений у 1990 р. пакистанським 

економістом Махбубом Уль-Хаком (Mahbub ul-Haq), а з 1993 року 

використовується ООН у щорічному звіті про розвиток людського потенціалу. 

В цьому показнику враховуються дані про середню тривалість життя 

населення, рівень освіти і реальний дохід на душу населення. Прийнято 

вважати, що країни з ІРЛП менше 0,5 мають низький рівень людського 

розвитку, з індексом в інтервалі 0,5–0,8 – середній рівень і з індексом 0,8 і вище 

– високий рівень розвитку [88, 89]. Україна у 2010 році займала 69 місце 

(0,710), що говорить про середній рівень людського розвитку (дод. Д, табл. Д.7). 

На сьогоднішній день сформована досить різноманітна база різних 

рейтингових оцінок держав, що відображають готовність переходу країн до 

інформаційної економіки. Тому оцінку рівня розвитку інформаційної економіки 

в країні або її регіонах треба здійснювати з врахуванням усієї системи існуючих 

методик, оскільки тільки в цьому випадку буде видимим комплексний підхід. З 

одного боку, необхідно враховувати технічний рівень розвитку країн, 

представлений індексами NRI, ERI, ISI. З другого боку, нематеріальні складові 
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є також необхідними елементами у формуванні інформаційної економіки, тому 

їх врахування є не менш важливими. 

Отже, для оцінки рівня розвитку інформаційної економіки необхідна 

сукупність показників, тому виникає необхідність у виділенні і систематизації 

цієї системи показників, на основі якої можна було б оцінити рівень розвитку 

інформаційної економіки в регіонах країни. 

На нашу думку, до уваги повинні братись показники, що характеризують 

співвідношення між виробництвом матеріальних і нематеріальних благ, 

оскільки виробництво нематеріальних благ зростає, випереджаючи 

виробництво матеріальних. Послуги переважають в обсязі ВВП і задоволенні 

потреб суспільства. Наприклад, якщо в 50-х роках в розвинутих країнах 

домінуючою в обсязі ВВП була сільськогосподарська і промислова продукція, 

то до середини 70-х частка промислового сектора у ВВП США складала 33,2%, 

а ЄС – в середньому 32,2% [15]. За даними ЮНЕСКО, половина зайнятого 

населення індустріально розвинутих країн світу бере пряму або непряму участь 

в процесі виробництва і розповсюдження інформації.  

За прогнозами Т. Стоуньєра, для задоволення всіх матеріальних потреб 

суспільства буде достатньо 10% робочої сили, і навіть ця група зайнятих в 

промисловості буде все більшою мірою залучатися до обробки інформації [18, 

с. 398]. На наш погляд, подібний прогноз цілком може виправдатися, якщо 

врахувати сучасну динаміку розвитку сектора послуг. 

В даний час в українських регіонах сформувалося декілька типів сфер 

економічного розвитку. В одних переважають добувна промисловість і сфера 

первинної обробки сировини, в інших – має місце значна концентрація 

підприємств переробної промисловості, в третіх – провідною сферою 

територіальної спеціалізації виступає сільське господарство, в четвертих 

домінуюча роль належить сфері послуг. У кожній з відзначених груп регіонів 

інформатизація економіки різним чином впливає на динаміку валового 

регіонального продукту, тому доцільно здійснити аналіз економічних систем 

регіонів країни, визначивши її тип розвитку.  
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Визначення типу економічної системи регіону є актуальним, особливо 

сьогодні, коли регіони України намагаються перейти від індустріальної до 

інформаційної економічної системи. Від типу системи залежить поведінка як 

регіонів, так і держави, як на внутрішній, так і на світовій арені. 

Методика визначення індикатора розвитку економічної системи регіонів 

України та кута відхилення економіки території від інформаційної економіки, 

за методом Міжнародної академії зв’язку (МАЗ), дозволяє визначити тип 

економічної системи країни та її регіонів, а також їх відхилення від 

інформаційної економіки [90].  

До основних груп індикатора розвитку економічної системи входять 

частки секторів економіки: сільське господарство, промисловість, будівництво, 

послуги. При цьому аналіз ґрунтується на припущенні про те, що інформаційна 

економіка характеризується домінуванням в структурі даних питомої частки 

сфери послуг. Це означає, що економічна регіональна система, в структурі якої 

найбільший розвиток має сфера послуг, є „інформаційною”.  

Даний метод можна і доцільно застосувати не тільки для країн світу, а й 

для регіонів України, внаслідок того, що поставлена задача є 

багатопараметричною. Метод полягає в тому, що якщо проводити порівняння 

регіонів за n параметрами {а} = (al, а2...,аn), де i=l ...,n, тобто є n – вимірний 

векторний простір R
n
, то модуль вектора ||А|| розраховується за формулою:  

 

||A|| = (AA)
1/2

 = (ai
2
)

1/2
. (2.1) 

 

Модуль вектора характеризує абсолютний стан регіону, тобто згідно з 

ним можна визначити ранг регіонів. Кут  між двома векторами А і В, косинус 

якого розраховується за формулою:  

 

cos=(AB)/||A|| ||B||, (2.2) 

 

визначає кут „зсуву” між регіонами, тобто можна визначити розвиток регіонів 

(чи рухаються вони в одному напрямку, чи їх напрямки розвитку різко 

відрізняються). 
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Таким чином, метод MAЗ полягає в обчисленні довжини вектора 

розвитку і його відхилення від будь-якого вектора в прийнятому n - вимірному 

просторі R
n
. Відхилення можна визначити від одиничного вектора або від будь-

якого іншого, взятого за основу. 

Разом з тим необхідно відзначити, що при використанні пропонованого 

алгоритму визначення типу регіональної економічної системи передбачається, 

що сума часток аналізованих параметрів буде дорівнювати одиниці. Проте 

врахувати всі параметри, частки яких визначають структуру валового 

регіонального продукту (ВРП, ВДВ), а також перевагу одних секторів 

економіки над іншими, є достатньо складною задачею. Перш за все, через 

підвищення її розмірності і складності збору необхідної статистичної 

інформації. В математичній моделі, що розробляється, таких параметрів буде 

чотири: частка аграрного сектору економіки, частка промислового сектору, 

частка будівництва і частка сфери послуг. Крім того, з урахуванням 

вищевказаного потрібно провести „стандартизацію” даних параметрів з тим, 

щоб виконувалася умова: модулі всіх часток параметрів дорівнюють одиниці. 

„Стандартизація” включає такий набір дій: сума всіх аналізованих часток 

прирівнюється до 100% і приймається за одиницю з подальшим обчисленням 

процентного співвідношення скорегованих часток аграрного, промислового, 

будівельного секторів економіки, а також частки сфери послуг, властивих тому 

або іншому регіону України.  

Нехай послідовність параметрів для будь-якого регіону визначається як 

{v}= (а, i, d, s), де а – частка аграрного сектору, i – частка промислового 

сектору, d – частка будівництва, s – частка сфери послуг, причому a+i+d+s=l. 

Тут всі параметри зводяться до абсолютних значень. Модуль вектора 

||V||= 2222 sdia  . Координати векторів записуються такими рівняннями: 

{еа} = (1,0,0,0); {ei} = (0,1,0,0); {ed} = (0,0,1,0); {es} = (0,0,0,1). 

Для того, щоб визначити попадання результуючого вектора в ту або іншу 

область, яка характерна для відповідного типу економічної системи, достатньо 
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знайти кути між результуючим вектором і чотирма координатними осями. Кути 

між результуючим вектором і осями визначаються згідно з формулою:  

cosa = а/||v||; cosi = i/||v||; cosd = d/||v||; coss = s/||v||. 

Далі визначаємо тип економічної системи регіону: якщо частка 

сільськогосподарського сектору не перевищує частки промислового сектору та 

сектор послуг, то регіон  ми не можемо віднести до типу аграрної економічної 

системи. До індустріальних регіонів можуть бути віднесені регіони, у яких 

частка промислового сектору перевищує сектор послуг. Інші регіони, в яких 

частка послуг перевищує всі інші, можна розділити на k груп (наприклад, 

економічна система регіонів з низьким розвитком інформаційної економіки, з 

середнім розвитком інформаційної економіки та з високим розвитком 

інформаційної економіки).  

Для групування потрібно визначити довжину інтервалу за формулою: 

 

,minmax

k

xx
l


  (2.3) 

де xmax – максимальне значення кута відхилення від ІЕ; 

xmin – мінімальне значення кута відхилення від ІЕ; 

k – кількість груп. 

 

Потім визначаємо граничні значення інтервалів за формулами: 

 

для 1-ої групи ;min1 xxn   ;11 lxx nk   

для 2-ої групи ;12

kn xx   ;22 lxx nk                     (2.4)   

для k-ої групи ;1

k

k

n

k xx   ,maxxlxx n

k

k

k   

де n

ix , k

ix  – відповідно початкове та кінцеве значення кута відхилення. 

 

Якщо в суспільстві більше 50% населення зайнято у сфері послуг, 

наступила постіндустріальна фаза його розвитку, а якщо в суспільстві більше 

50% населення зайнято у сфері інформаційно-інтелектуальних послуг, 

суспільство стає інформаційним [91]. 
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Зараз стає все очевиднішим, що сектор послуг, що розуміється в 

широкому значенні – виробничі послуги і послуги населенню, і перш за все 

високотехнологічні послуги, може забезпечити значний приріст зайнятості як у 

даний час, так і в майбутньому. Виробництво послуг може стати 

„локомотивом” економічного зростання в тому значенні, що вони більше не 

відіграють додаткову, допоміжну роль у відношенні до промисловості: ІКТ 

дозволяють збільшити „обмінний потенціал” послуг, який у минулому був дуже 

обмежений і, таким чином, розширити їх ринок, що свого часу відбулося з 

продукцією переробної промисловості. Отже, сфера послуг (наприклад, 

підприємства з випуску програмного забезпечення) сьогодні характеризується 

показниками, схожими з тими, які властиві традиційним промисловим 

виробництвам. Хоча їх важче сприймати, тому що вони часто пов’язані з 

виробництвом нематеріальних продуктів. Сфера послуг все більше збагачується 

за рахунок нових інформаційних рішень. Поступово виникає інфраструктура і 

розробляються методи застосування нових високошвидкісних телекомунікаційних 

систем, здатних передавати не тільки цифри і тексти, але і зображення і звук 

(мультимедіа), що є черговим циклом економічного розвитку, коли споживачам 

будуть запропоновані нові послуги, компанії-постачальники отримають доступ 

до глобальних ринків, а у сфері нових видів діяльності будуть створені 

додаткові робочі місця. Потенціал економічного розвитку, який несуть в собі 

інформаційні мережі, високий, оскільки вони охоплюють і змінюють різні 

сфери людської життєдіяльності: розваги і торгівлю, фінанси і засоби масової 

інформації, освіту і медицину, рекламу, поштовий зв’язок і т.д.  

Розвиток інформаційних процесів має глобальний характер, але кожний 

регіон переходить до широкого використання ІКТ згідно зі своїми  соціально-

економічними можливостями з метою розвитку інформаційної економіки. Тому 

для оцінки рівня розвитку інформаційної економіки у міжнародній практиці 

поширюється термін „цифровий розрив”, або „цифрова нерівність”. Він 

увійшов в обіг 1999 року після публікації доповіді міністерства торгівлі США 

„Провал у Мережі: визначення цифрової нерівності”.  



 

 89 

Проблема „інформаційної нерівності” є глобальною і тісно пов’язана з 

феноменом залежності успіху людини по відношенню до комп’ютерної і 

телекомунікаційної революції, а також з рівнем розвитку окремої держави і 

суспільства.  

Оскільки методика Міжнародної академії зв’язку передбачає дослідження 

визначення індикатора цифрового розриву (digital divide), то пропонуємо її 

використати для оцінки рівня розвитку інформаційної економіки в регіонах 

України. Така методика дозволить виявити цифровий розрив між регіонами 

України, та порівняти їх рівень в інформаційному розвитку.   

 В рекомендаціях міжнародної академії зв’язку по глобальному 

інформаційному суспільству було здійснено вимір цифрового розриву для 182 

країн за 2005 рік, які розділено на чотири групи [92]. Україна входить в групу 

нижче середнього, де рівень інфокомунікаційного вектора (ІКВ) рівний 0,117, а 

за ранжуванням займає 93 місце (дод. Е, табл. Е.1). 

Вимір цифрового розриву передбачає послідовне виконання таких 

операцій: 

– обчислення інфокомунікаційного вектора (ІКВ); 

– побудова кривої розсіювання ІКВ; 

– обчислення індикатора цифрового розриву (ІЦР). 

Інфокомунікаційні технології в будь-якому регіоні України є набором 

різних технологій, у тому числі телефонний зв’язок (стаціонарний та 

мобільний), передача даних (Інтернет), комп’ютери, широкосмуговий зв’язок і 

ін. Тому набір ІКТ є багатопараметричним, оскільки кожна ІКТ є параметром, 

що характеризує рівень розвитку інфокомунікаційних ресурсів в регіоні. Кожна 

технологія, або параметр, характеризується своєю щільністю (або 

проникненням), яка визначається як кількість терміналів на 100 жителів і 

вимірюються або у відсотках, або в десяткових дробах. 

Для характеристики набору з n параметрів ІКТ вводиться поняття 

інфокомунікаційного вектора (ІКВ) і його довжини (модуля або норми) в n-

вимірному векторному просторі. Якщо через aij позначимо i-ий параметр j-ого 
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регіону, де число параметрів i змінюється від 1 до n (n=5), а кількість регіонів j 

змінюється від 1 до N (N=27), то в цьому випадку довжина ІКВ (Аj) 

визначається згідно з наступною формули:  
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. (2.5) 

 

Довжина ІКВ визначає ранг j-ого регіону: чим більше Aj, тим вище ранг. 

Найвищий ранг, рівний одиниці, присвоюється регіону з найбільшою 

довжиною ІКВ Aj max. Відстань між ІКВ двох регіонів (Cjk) дає чисельну 

оцінку різниці рівня ІКТ в цих країнах:  
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Таким чином, формула (2.5) дозволяє звести набір параметрів до чисел 

Aj,  яких достатньо для побудови кривих розсіювання, тобто для визначення 

розподілу ІКВ серед регіонів України. 

Криві розсіювання (криві Лоренца – це графічне зображення функції 

кумулятивного розподілу, яка була запропонована американським економістом 

Максом Отто Лоренцом в 1905 році як показник нерівності в доходах 

населення, а в нашому випадку – як показник цифрової нерівності регіонів 

України) були введені для характеристики розподілу того або іншого параметра 

(доходу, ІКТ і т.п.) усередині окремої країни або в світовій спільноті [93]. 

На рис. 2.4 (а) приведена типова крива розсіювання Q(F) – крива ОСА 

деякого параметра Q (ІКВ, доходи і т.п.) від частки регіонів (або країн) F. І 

абсциса F, і ордината Q є нормованими кумулятивними (сумарними 

накопичувальними, інтегральними) величинами. Тому вони змінюються від 0 

до 1. Лініями ОС і CA представлена полігональна (наближена) апроксимація 

кривої розсіювання.  

Крива розсіювання може бути розташована між двома крайніми 

положеннями: лінією OA – лінією абсолютної рівності АР, коли всі регіони 
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володіють рівними значеннями параметра (ІКТ, дохід і т.п.), і лініями OB і BA – 

лініями абсолютної нерівності, коли більшість регіонів нічого не має або  

володіє дуже малою часткою параметра, а його абсолютне значення 

знаходиться у володінні одного або декількох регіонів. Для побудови кривої 

розсіювання необхідно виконати такі кроки. 

По-перше, скласти таблицю значень за рангом ІКВ Aj, починаючи з 

регіону з максимальним значенням цього параметра і завершуючи її регіоном з 

мінімальним значенням параметра Дана таблиця представляє дискретні 

значення ненормованої першої похідної кривої розсіювання. Розділивши всі 

значення на максимальне, отримаємо значення нормованої першої похідної 

кривої розсіювання (V’j, j = 1, N) за наступною формулою:  
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розраховується значення кривої розсіювання при V’j > V’j-1 і k=1, N. Крива 

розсіювання V(k) є ненормованою функцією з максимальним значенням: 
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По-друге, провести нормування кривої розсіювання Q(k )=V(k)/Vmax, k = 1, 

N і, ввівши нову нормовану змінну  

 

           F = k/N, (2.9) 

отримати нормовану криву розсіювання Q(F)= V(F )/ Vmax . 
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Рис. 2.4. Крива розсіювання (a), перша похідна кривої розсіювання – 

щільність параметра (б), апроксимація щільності параметра (с) 

 

По-третє, побудувати графіки кривої розсіювання Q(F) та її першої 

похідної Q’(F). Обчислення Індикатора цифрового розриву ґрунтується на 

аналізі кривої розсіювання Q(F) та її першої похідної Q’(F). Крива розсіювання 
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має точку С, дотична в якій паралельна лінії OA. В цій точці щільність 

параметра рівна середньому значенню.  

На рис. 2.4 (б) зображена перша похідна кривої розсіювання Q’(F), яка за 

формою співпадає з розподілом параметра серед регіонів. В точці С з 

координатами (Fо, Qо) перша похідна кривої розсіювання Q’(F)= Q’ср = 1. Ця 

точка С, або точка розділення, ділить регіони на дві групи: 

– група H (перша) або група з високим рівнем розвитку (Fо≤ F ≤ 1); 

– група L (друга) або група з низьким рівнем група розвитку (0 ≤ F < Fо). 

Оскільки для групи H щільність параметра Q’ > 1, а для групи L щільність 

параметра Q’ < 1, то група H знаходиться в області перевищення за параметром 

Q’, а група L – в області відставання за параметром Q’. 

На рис. 2.4 (c) представлена апроксимація щільності параметра його 

середніми значеннями для обох груп: 

- для групи H середнє значення щільності параметра: 
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- для групи L середнє значення щільності параметра: 
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Індикатор цифрового розриву (ІЦР) для двох груп країн H і L рівний 

відношенню: 
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 (2.12) 

 

Якщо розриву немає, то ∆1 = 1, а якщо ∆1 > 1, то розрив є.  

Методика визначення індикатора цифрового розриву дасть можливість 

порівняти регіони України за розвитком інформаційної економіки. Порівнюючи 

фактичні показники довжини інфокомунікаційного вектора з попередніми 
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роками, можна визначити тенденцію до зменшення цифрового розриву чи його 

збільшення. Проведена оцінка дозволить визначити і поділити на групи регіони 

з високим рівнем розвитку інформаційної економіки, середнім та низьким. 

Таким чином, нами обґрунтовано два напрямки проведення регіонального 

виміру розвитку інформаційної економіки:  

– перший передбачає визначення типу економічної системи регіону; 

– другий – визначення цифрового розриву (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Методика здійснення аналізу рівня розвитку інформаційної 

економіки регіонів  
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передумовою формування стратегічних та тактичних рішень для його 

підвищення. 

 

2.2. Регіональний вимір розвитку інформаційної економіки за 

часткою сфери послуг 

 

В сучасних умовах проведення структурних економічних перетворень 

раціоналізація регіональної і відтворювальної структур економіки багато в 

чому залежить від тенденцій розвитку національної та регіональної 

економічних систем у сфері інформаційних комунікацій.  

В останні десятиріччя в Україні відбувається посилення міжрегіональних 

відмінностей у динаміці різноманітних економічних показників. Як наслідок, 

спостерігаються диспропорції регіонів як за найважливішими 

характеристиками економічного розвитку, так і темпами зростання. Помітні 

зміни зазнає й інформатизація економіки, що виражається в появі і наявності 

таких кількісних ознак, як показник персональних комп’ютерів, кількісний 

показник користувачів Інтернет, рівень освіти і т.д. 

Відповідно до запропонованої методики Міжнародної академії зв’язку 

(МАЗ), яка дозволяє визначити тип економічної системи країни та її регіонів 

(аграрна, індустріальна, інформаційна), нами підібрано статистичні дані 

показників валової доданої вартості за видами економічної діяльності [94-99], 

та згруповано їх за секторами економіки (дод. Ж, табл. Ж.1, Ж.2): 

– аграрного сектору економіки; 

– промислового сектору; 

– будівництва; 

– сфери послуг. 

На підставі зведених статистичних даних показників валової доданої 

вартості за видами економічної діяльності у 2005 та 2009 роках (дод. Ж, 

табл.Ж.3), згідно з поданою методикою розрахуємо частки секторів економіки 

та модуль вектора, який характеризує абсолютний стан регіону у розвитку 
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економічної системи і за допомогою якого визначимо ранг регіону, а також 

показники кута відхилення від інформаційної економіки у 2005 та 2009 роках 

(табл. 2.3).  

Розрахунок здійснено в середовищі MS Excel за допомогою шаблону, 

який був створений на основі даної методики (дод. Ж, табл. Ж.4). Розрахунки 

показали, що у 2005 році в Україні кут відхилення від інформаційної економіки 

складав 30,91
○
, а у 2009 році величина даного показника вже склала 28,5

○
. Це 

означає, що українська економічна система за 4 роки змістилася в сторону 

інформаційної економіки.  

Таблиця 2.3 

Ранжування регіонів України за рівнем розвитку  

інформаційної економіки у 2005 та 2009 роках 
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Що ж стосується аналізу у сфері динаміки регіональної інформаційної 

економіки, то тут слід звернути увагу на показники, отримані під час 

проведення розрахунків. Найменше значення показника, що відображає кут 

відхилення регіональної економіки від інформаційної економіки протягом 2005 

та 2009 років, належить Києву. Дане значення складає всього 9,77 та 6,9 

відповідно. Високий рівень розвитку інформаційної економічної системи 

підтверджується значним зростанням обороту в сфері послуг. Ріст валової 

доданої вартості в сфері послуг щодо м. Києва відзначається матеріалізацією 

виробництва, інтелектуалізацією праці, інформатизацією суспільних відносин. 

Значний вплив на розвиток сфери послуг має ріст фінансових послуг, основне 

місце серед яких належить лізинговим, факторинговим, консалтинговим, 

страховим послугам, центром зосередження яких є столиця України.  

Найнижчий ранг у розвитку інформаційної економічної системи має 

Полтавська область, що обумовлено недостатнім рівнем розвитку сфери послуг. 

У сукупній валовій доданій вартості регіону переважну частку складає ВДВ, 

сформована у промисловості. Серед основних напрямів діяльності Полтавської 

області можна виокремити переважання підприємств машинобудування, 

харчової та легкої промисловості. 

Якщо розглядати Волинську область, то варто сказати, що її 9 рангове 

місце свідчить про становлення та розвиток інформаційної економічної 

системи. Належний рівень становлення інформаційної економічної системи 

обумовлений підвищеним розвитком сфери послуг. В першу чергу це 

спричинено розвитком транспортних послуг, активізація яких має місце у 

результаті інформаційної обізнаності їх постачальників. Ріст транспортних 

послуг у Волинській області є наслідком вигідного географічного розташування 

регіону, оскільки тісна співпраця із закордонними партнерами сприяє обміну 

інформацією, яка дає більше можливостей резидентам регіону надавати 

послуги іноземним споживачам. 

Позитивна динаміка щодо підвищення рівня розвитку інформаційної 

економічної системи спостерігається щодо Херсонської та Київської областей, 
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які відповідно у 2009 році відносно 2005 змістилися з 14 до 8 та з 18 до 12 

рангової позиції. Щодо Херсонської області, то певні зрушення обумовлені 

збільшенням кількості підприємств оптової та роздрібної торгівлі, які 

формують основну частку ВДВ, отриманої у сфері послуг. Київська область за 

останні роки відзначається збільшенням кількості підприємств малого бізнесу, 

які працюють у сфері обслуговування. Вагоме місце належить підприємствам 

пасажирських та вантажних перевезень. У встановленні інформаційної 

економічної системи Київської області провідна роль належить розвитку 

підприємств зв’язку, інтернет-послуг, збільшення кількості яких у динаміці 

свідчить про посилення виробництва та реалізації інформаційних послуг у 

регіоні. 

Регіональна економічна система характеризується значною 

диференціацією в розвитку інформаційної економіки окремих регіонів України. 

Відмінності регіонального розвитку інформаційної економічної системи можна 

відслідкувати за показником, що відображає кут відхилення окремого регіону 

від інформаційної економіки (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Диференціація регіонів України за розрахунком кута відхилення 

від інформаційної економіки за 2005 та 2009 роки 
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При цьому величина розсіювання аналізованого показника всієї 

сукупності регіонів України у 2005 році складає 44,74, а у 2009 році – 49,2, 

стандартне відхилення у 2005 році рівне 11,96, а у 2009 році – 12,49. 

Зростання розкиду (різниці між максимальним і мінімальним значенням 

кута відхилення) та стандартного відхилення свідчить про різні темпи 

становлення інформаційної економічної системи в регіонах. 

На рис. 2.7 наведена динаміка структури ВДВ в розрізі регіонів України,  

де можна побачити, що частка сільськогосподарського сектору  не перевищує  

частки промислового сектору та сектору послуг. Це свідчить про те, що до типу  

аграрної  економічної системи ми не можемо віднести жодний регіон.  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

А
Р  К

ри
м

В
ін

ни
цьк

а

В
ол

инсь
ка

Д
ніп

ро
пе

тр
ов

сь
ка

Д
он

ец
ьк

а

Ж
ито

мирс
ьк

а

За
ка

рп
ат

сь
ка

За
пор

із
ьк

а

Ів
ан

о-
Ф

ра
нкі

вс
ьк

а

К
иїв

сь
ка

К
ір

ов
ог

ра
дс

ьк
а

Л
уг

ан
сь

ка

Л
ьв

ів
сь

ка

М
ико

ла
їв

сь
ка

О
де

сь
ка

П
ол

та
вс

ьк
а

Рів
не

нсь
ка

С
ум

сь
ка

Тер
ноп

іл
ьс

ьк
а

Х
ар

кі
вс

ьк
а

Х
ер

со
нсь

ка

Х
мел

ьн
иць

ка

Ч
ер

ка
сь

ка

Ч
ер

нів
ец

ьк
а

Ч
ер

ніг
ів

сь
ка

м.К
иїв

м.С
ев

ас
то

пол
ь

Послуги

Будівництво

Промисловість

С/г

 

Рис. 2.7. Структура ВДВ за 2009 рік в розрізі регіонів, млн грн. 

 

До регіонів з індустріальною економічною системою можуть бути 

віднесені регіони, у яких частка ВДВ, отримана від промислового сектору, 

перевищує частку ВДВ, отриманої у сфері послуг. До таких належать 

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Полтавська та Сумська 

області. Віднесення вказаних регіонів до індустріальної економічної системи не 

означає, що тут не відбувається ріст показників щодо інформаційного розвитку. 
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Це, насамперед, пов’язано із потужним промисловим потенціалом 

вказаних регіонів, які характеризуються високим рівнем розвитку важкої 

індустрії. Наприклад, основа економіки Дніпропетровської області – 

металургійний комплекс. Тут найбільш розвинутими є металургійне, 

транспортне, електротехнічне, гірничо-шахтне і гірничорудне, будівельно-

шляхове й комунальне, хімічне і полімерне машинобудування та 

верстатобудування [33]. 

 Вагоме місце в економіці Донецького регіону теж посідає промисловість. 

Область виробляє п’яту частину загальнодержавного обсягу промислової 

продукції, посідає перші та провідні місця в Україні з виробництва цілого ряду 

основних видів промислової продукції, з обсягу експорту. Тут сконцентровано 

понад 2000 промислових підприємств гірничовидобувної, металургійної, 

хімічної сфери, енергетики, важкого машинобудування і будівельних 

матеріалів, експлуатується близько 300 родовищ корисних копалин. В 

структурі промислового виробництва переважають металургійний (49%) та 

паливно-енергетичний комплекси (23,5%) [33].  

Потужний індустріальний комплекс має промисловість Запорізької 

області. У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу 

мають чорна металургія, електроенергетика, машинобудування та 

металообробка, кольорова металургія. У регіоні виробляється четверта частина 

усієї електроенергії країни, основним виробником якої є Запорізька атомна 

станція. У структурі виробництва товарів народного споживання частка 

продовольчих товарів складає 56% [33].  

Провідна роль в економіці Луганської області належить теж важкому 

машинобудуванню [33]. Тут виробляються тепловози, трамваї, запасні частини 

для автомобілів і тракторів. У структурі промислового виробництва 

Полтавського регіону найбільшу питому вагу мають паливна, харчова 

промисловості, машинобудування і чорна металургія [33]. У структурі 

виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів 

складає 77%. Сумщина теж має досить розвинений виробничий потенціал, де 
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промисловість є провідною сферою економіки області. Тут щорічно 

створюється майже половина валової доданої вартості.  

Якщо частка ВДВ регіону, отриманої у сфері послуг, перевищує всі інші 

(частку аграрного, промислового сектору, будівництва), то регіональну 

економічну систему можна назвати інформаційною. Групу регіонів, які будуть 

належати до інформаційної економічної системи, розділимо на три групи 

(економічна система з низьким рівнем розвитку інформаційної економіки, з 

середнім та з високим рівнем розвитку інформаційної економіки) у зв’язку з 

тим, що регіони характеризуються значною диференціацією у рівнях 

інформаційного розвитку. 

За формулою 2.3 визначено груповий інтервал, який дозволить 

сформувати регіони з різним рівнем розвитку (низьким, середнім, високим) 

економічної системи регіонів. 

Звідси отримаємо такий поділ: 

1 група: 6,888–16,769; 

2 група: 16,769–26,650; 

3 група: 26,650–36,531. 

 

Згідно довжини інтервалу отримаємо поділ регіонів за типом 

інформаційної економічної системи  (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Поділ регіонів України за типом інформаційної економічної системи 

Груповий 

інтервал 

Кут відхилення 

від ІЕ 
Тип економічної системи Регіон Ранг 

   6,8-16,8 

6,888 Економічна система з високим  

рівнем розвитку інформаційної 

економіки 

м.Київ 1 

13,943 Одеська 2 

14,305 м.Севастополь 3 

16,8-26,7 

18,837 

Економічна система із середнім  

рівнем розвитку інформаційної 

економіки  

АР Крим 4 

21,837 Харківська 5 

23,410 Львівська 6 

23,978 Чернівецька 7 

24,840 Херсонська 8 

25,085 Тернопільська 9 

26,501 Волинська 10 
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Продовж. табл. 2.4 

Груповий 

інтервал 

Кут відхилення 

від ІЕ 
Тип економічної системи Регіон Ранг 

 26,7-36,5 

27,330 

Економічна система з низьким  

рівнем розвитку інформаційної 

економіки 

Закарпатська 11 

27,715 Київська 12 

28,985 Миколаївська 13 

29,575 Житомирська 14 

30,488 Кіровоградська 15 

31,224 Вінницька 16 

32,493 Черкаська 17 

32,810 Хмельницька 18 

33,452 Чернігівська 19 

33,820 Рівненська 20 

36,531 Івано-Франківська 21 

 

На рис. 2.8 представлений результат поділу регіонів за типом економічної 

системи та динаміка кута відхилення регіонів України від інформаційної 

економіки. Для більшої наочності розташування регіонів з відповідною 

економічною системою зображена картосхема поділу регіонів (рис. 2.9). 
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 Рис. 2.8. Типологія регіонів України за типом економічної системи 

відповідно до розрахунку кута відхилення від інформаційної економіки  
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За даними табл. 2.4 та рис. 2.8 можна побачити, що до економічної 

системи регіонів з високим рівнем розвитку інформаційної економіки належать 

міста Київ, Севастополь та Одеська область. Віднесення регіонів до цієї групи 

пов’язано із високим рівнем розвитку підприємств сфери послуг, зростання 

обсягів операцій у яких пов’язано із володінням останніх великим об’ємом 

інформації, швидкістю її обміну та застосуванням передових інформаційних 

технологій, що дозволяє зменшити матеріаломісткість та підвищити якість 

надання різного роду послуг. 

 

Рис. 2.9. Картосхема розвитку інформаційної економіки регіонів України  

 

Економічна система із середнім рівнем розвитку інформаційної 

економіки притаманна тим регіонам, у яких сфера обслуговування розвивається 

швидкими темпами, однак не досягнуто найвищих параметрів. Вагомими 

факторами становлення інформаційної економічної системи в цих регіонах є 

вигідне географічне положення, наявність підприємств з іноземним капіталом, 
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які, запозичивши досвід передових країн, потребують широкого спектра послуг 

для підвищення результатів їх діяльності. Одним із головних чинників 

віднесення зазначених регіонів до тих, що мають середній рівень інформаційної 

економіки, є наявність значної кількості закладів, що надають освітні послуги. 

Якщо розглядати Тернопільську область, то вона має не досить вигідне 

географічне розташування та є регіоном з найменшими обсягами іноземних 

інвестицій. Тому відносно цього регіону основним чинником становлення 

інформаційної економічної системи є наявність навчальних закладів, які 

активно впроваджують освітні послуги та сприяють підвищенню наукового 

потенціалу області. Відносно Харківської області варто відмітити, що регіон 

має високий потенціал щодо підвищення рівня інформаційної економічної 

системи, однак наявність промислових заводів, які виготовляють матеріало- та 

трудомістку продукцію, не дозволяє регіону досягти високого рівня розвитку 

інформаційної економічної системи.  

До економічної системи із низьким рівнем розвитку інформаційної 

економіки належать регіони України, які у своєму економічному та 

соціальному розвитку відстають від інших. До цієї групи увійшла найбільша 

кількість регіонів, що ще раз підтверджує той факт, що Україна відстає від 

інших країн у розвитку та становленні інформаційної економіки. Основною 

проблемою у напрямку становлення високого рівня інформаційної економічної 

системи в цих регіонах є низькій рівень розвитку підприємництва, що 

обумовлюється вузькою спеціалізацією регіону. Так, якщо брати до уваги 

Івано-Франківську область, то варто відмітити, що розвиток підприємництва 

тут здійснюється в напрямку туристично-рекреаційного бізнесу. Проте 

збільшення кількості підприємств аналогічної спеціалізації, з одного боку, є 

позитивним явищем, оскільки ріст конкуренції сприяє підвищенню якості 

виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг). Однак, з іншого боку, 

збільшення кількості підприємств-аналогів сприяє погіршенню їх фінансових 

результатів, що, в свою чергу, негативно позначається на діяльності окремих 

підприємств та змушує їх покидати ринок.  
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Причини, які впливають на недостатній рівень інформаційного розвитку в 

регіонах, які віднесені до індустріальної економічної системи і економічної 

системи з низьким інформаційним розвитком, ми навели, але сказати, що в 

даних регіонах не здійснюється робота щодо інформаційного розвитку ми не 

можемо. Прикладом може бути Дніпропетровська область, де протягом 2009–

2010 років було вирішено комплекс завдань щодо розвитку інформаційної 

економіки згідно із регіональною програмою інформатизації „Електронна 

Дніпропетровщина”, а саме: до корпоративної мережі органів влади області 

підключено 334 сільських та селищних рад (загальна кількість корпоративної 

мережі складає 1302 абонентів). Це здійснено в рамках спільного проекту 

„Електронне село”, який впроваджувався за участі Дніпропетровської області, 

Координатора проектів ОБСЄ  (Організації по безпеці і співпраці в Європі) в 

Україні та Фонду Східна Європа. Завдяки реалізації цього проекту вдалося не 

тільки об’єднати усі місцеві ради в єдину інформаційну мережу, але й 

забезпечити їм умови роботи дійсно „європейського рівня” – з наданням 

доступу до мережі Інтернет, системи регіональної електронної пошти та 

правової бази „ЛІГА:ЗАКОН”. Для забезпечення вільного доступу населення до 

телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів в області розташовано 

165 діючих пунктів колективного доступу до мережі Інтернет. Спільно з 

науковцями Дніпропетровського регіонального інституту державного 

управління проведено 27 заходів з питань реалізації спільних проектів та 

навчання посадових осіб місцевого самоврядування та держслужбовців 

інформаційним технологіям.  

Дніпропетровщина стала першим регіоном України, де створено власний 

регіональний акредитований центр сертифікації електронних цифрових ключів. 

Кількість клієнтів інформаційної системи „Державні закупівлі 

Дніпропетровської облдержадміністрації” (http://zakupivli.gov.ua) складає 1244 

структурних підрозділів органів місцевої влади та місцевого самоврядування. 

Досягнуті результати є підґрунтям для подальшого впровадження 

інформаційних технологій в органах виконавчої влади та органах місцевого 
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самоврядування, нових механізмів взаємодії між громадянами та громадськими 

організаціями і владою, громадянами і підприємствами, підприємствами і 

владою. 

Такі приклади досягнень можна навести по кожному регіону, оскільки 

кожний регіон має свою регіональну програму інформатизації з інформаційного 

розвитку. Але існує ряд проблем, які стримують регіональний інформаційний 

розвиток (недостатнє фінансове забезпечення, організаційне, кадрове і т.ін.), 

тому сьогодні необхідна більш ефективна діяльність місцевих органів 

державної влади, належне фінансування та залучення інвестицій до 

інформаційної сфери.    

Кут відхилення окремого регіону від інформаційної економіки говорить 

про значну диспропорцію регіонів в інформаційному розвитку. Регіональна 

диспропорція в Україні не дозволяє динамічно зростати інформаційній 

економіці, а також високими темпами підвищувати рівень добробуту, 

покращувати умови виробництва і якість життя людей. Застарілість більшості 

сфер економічної діяльності робить їх непривабливими для інвесторів, що 

позначається на дефіцитності інвестицій та незначних темпах росту ВРП та 

ВВП держави. Відсутність інвестиційних альтернатив у вигляді проектів 

інформаційної економіки означає подальшу деформацію структури економічної 

системи регіонів, збільшення інформаційної нерівності і погіршення 

економічної перспективи регіонів України. 

 

2.3. Вимір цифрового розриву в розвитку інформаційної економіки 

регіонів України 

 

З метою дослідження інформаційної нерівності між територіями 

визначимо цифровий розрив, який дозволить виявити нерівність доступу до 

можливостей, що надаються сучасними інформаційними технологіями для 

досягнення належного рівня соціально-економічного розвитку регіону. Це 
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пов’язано як з недостатнім рівнем розвитку людського потенціалу, так і з 

відсутністю у населення необхідних технічних і програмних засобів, а також 

доступу до інформаційних комунікацій. 

Згідно із методом Міжнародної академії зв’язку для виміру цифрового 

розриву між регіонами України ми відібрали такі параметри ІКТ за 2005–2009 

роки (дод. З, табл. З.1–З.3) [94-105, 106-132]: 

- щільність стаціонарних телефонів – СТ; 

- щільність мобільних телефонів – МТ; 

- щільність Інтернет-користувачів – ІК; 

- щільність персональних комп’ютерів – ПК; 

- щільність терміналів широкосмугового зв’язку – ШЗ. 

За вказаною методикою було розроблено шаблон для розрахунку 

показників та визначення ІКВ для побудови кривої розсіювання довжини 

інфокомунікаційного вектора (ІКВ).  

За результатами розрахованої довжини інфокомунікаційного вектора 

(ІКВ) здійснено розрахунки для побудови кривих розсіювання, тобто для 

визначення розподілу ІКВ серед регіонів України, та визначено ранг кожного 

регіону (дод. З, табл. З.4 – З.7). Розрахунки було здійснено за розробленим 

шаблоном згідно із методикою Міжнародної академії зв’язку (дод. З, табл. З.8). 

Розрахункові значення довжини інфокомунікаційного вектора для 

побудови кривої розсіювання за 2005 і 2009 роки наведені в табл. 2.5.  

Як видно з розрахунків, чим більше значення ІКВ, тим вищий ранг. 

Найвищий ранг, рівний одиниці, має м. Києв, у якого найбільша довжина 

інфокомунікаційного вектора спостерігається протягом п’яти аналізованих 

років. Найнижчий ранг, рівний 27 – прослідковується протягом останніх 

чотирьох років у Хмельницькій області.  

На рис. 2.10 представлені графіки кривої розсіювання Q(F) у 2005–2008 

роках, а на рис. 2.11 – графік кривої розсіювання Q(F) за 2005 і 2009 роки, за 

допомогою яких було визначено індикатори цифрового розриву протягом п’яти 

аналізованих років.  
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Таблиця 2.5 
 

Довжина інфокомунікаційного вектора за 2005 та 2009 роки 
 

 
 

З табл. 2.5 видно, що за п’ять років – з 2005 до 2009 довжина ІКВ зросла у 

всіх регіонах, крім м. Севастополя. Якщо у 2005 році довжина ІКВ 

м.Севастополя була рівна 0,528, то у 2009 році вона становила 0,532, що є 

незначним зростанням. 

Причиною такого стану є несвоєчасне розроблення програми 

інформатизації місцевими органами виконавчої влади (яка була подана на 

погодження тільки у 2009 році) та недостатнє фінансування. Згідно із Законом 

Ураїни „Про національну програму інформатизації” Генеральний державний 

замовник Національної програми інформатизації направив її на доопрацювання, 

і тільки у січні 2011 року було затверджено Програму інформатизації 

м.Севастополя на період до 2012 року. 
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Рис. 2.10. Графіки кривих розсіювання ІКВ Q(F) у 2005–2008 роках 

 

Оскільки обсяг фінансування заходів програми планується на рівні 2477,5 

тис. грн, і з них бюджетне фінансування – в обсязі 1537,5 тис. грн, а 

позабюджетне – 940,0 тис. грн, то слід чекати зростання в інформаційному 

розвитку міста [133]. 

У м. Києві інфокомунікаційний вектор зріс у 1,5 раза (як відношення 

1,738/1,158), тобто зростання ІКВ складає приблизно 10% в рік. Лідерство м. 

Києва було забезпечене, в основному, двома параметрами: високим рівнем 

щільності мобільного зв’язку (МТ), яка рівна 3,27, або 327% (327 МТ на 100 

жителів), та високою щільністю інтернет-користувачів (ІК) – 1,98 або 198%.  

Крім того, за іншими трьома параметрами м. Київ займає перше місце: 

щільність стаціонарного зв’язку (СТ) рівна 56%, щільність персональних 

комп’ютерів (ПК) – 27%, а щільність терміналів широкосмугового зв’язку (ШЗ) 

– 31%. 

2007 

2006 

2005 

2008 
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Рис. 2.11. Графік кривих розсіювання ІКВ Q(F) у 2005 і 2009 роках 

 

Найнижча щільність стаціонарного зв’язку у Закарпатській області 

складає – 16%, але мобільним зв’язком вказана область забезпечена на 108%, 

що не можна сказати за Хмельницьку область, де щільність МЗ рівна 75%, що є 

найменшим показником серед усіх областей України. Аутсайдерами за рівнем 

проникнення Інтернет є Житомирська область – 2,14% та Закарпатська – 3,3%. 

А за щільністю терміналів широкосмугового зв’язку аутсайдерами є Луганська 

та Івано-Франківська області – 1,8% та 1,82% відповідно. 

Дослідження динамічних змін інформаційного розвитку в регіонах країни 

за період 2005–2009 рр. (табл. 2.6) вказує на достатньо стрімкі переміщення 

позицій рівня ІКВ за областями. Зокрема, свій імідж на фоні інших значно 

покращили Чернігівська область (піднявшись в рейтингу на 17 позицій), яка 

здійснила багато заходів щодо використання ІКТ як інструменту підвищення 

ефективності бізнесу, успішного використання ІКТ в приватному секторі 
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регіону та освіті, Черкаська (на 13 позицій), Житомирська (на 9 позицій), 

Миколаївська (на 8 позицій), Одеська, Вінницька (на 7 позицій) області. Без 

змін залишалась ситуація у Волинській та Рівненській областях, і майже без 

змін у Львівській, Закарпатській, Харківській, Херсонській та Хмельницькій 

областях. Погіршили свої рейтинги Запорізька (знизившись у рейтингу на 11 

позицій), Дніпропетровська, Кіровоградська, АР Крим, м. Севастополь (на 8 

позицій), Чернівецька, Луганська, Полтавська та Сумська області (на 6 

позицій). 

В табл. 2.6 наведені числові значення основних параметрів кривих 

розсіювання Q(F), які характеризують значення цифрового розриву за п’ять 

років.  

Таблиця 2.6 

 

Характеристика кривих розсіювання ІКВ та показників цифрового 

розриву за 2005–2009 роки 

 Роки 2005 2006 2007 2008 2009 

F0 0,55 0,53 0,56 0,62 0,63 

Q0 0,33 0,41 0,42 0,51 0,53 

Q
’
1 1,49 1,26 1,32 1,29 1,27 

Q
’
2 0,60 0,77 0,75 0,82 0,84 

ІЦР 2,48 1,62 1,76 1,57 1,51 

 

Здійснені розрахунки показують, що цифровий розрив між регіонами 

України існує як у 2005 році, так і у 2009 році. Але якщо він становив у 2005 

році 2,48, то у 2009 році він зменшився на 64% і становить 1,51, що є 

позитивним для розвитку регіональної інформаційної економіки. 

На рис. 2.12 представлений поділ регіонів України за довжиною 

інфокомунікаційного вектора у 2009 році на три групи: високий (H), середній 

(M) та низький (L) розвиток інформаційної економіки. 

Згідно із рис. 2.12, до першої групи з високим рівнем розвитку 

інформаційної економіки входить м. Київ з абсолютним значенням А=1,738 і 

відносним (максимальним), рівним 1. До другої групи із середнім рівнем 

розвитку інформаційної економіки входять Харківська, Київська, Чернігівська, 
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Одеська, Миколаївська, Херсонська, Донецька, Черкаська області, 

м.Севастополь та АР Крим. До третьої групи входять 16 областей: Чернівецька, 

Луганська, Полтавська, Закарпатська, Житомирська, Дніпропетровська, 

Волинська, Львівська, Вінницька, Сумська, Запорізька, Івано-Франківська, 

Рівненська, Кіровоградська, Тернопільська та Хмельницька області, в яких 

найнижчий рівень розвитку інформаційної економіки. 
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Рис. 2.12. Розподіл регіонів України за рівнем розвитку інформаційної 

економіки згідно довжини інфокомунікаційного вектора 

  

Для більшої наочності розташування регіонів з відповідним рівнем 

розвитку інформаційної економіки зображено картосхему розподілу регіонів 

(рис. 2.13).  

Такий стан обумовлений тим, що розвиток ІКТ в регіонах України 

відбувається у складних умовах, причинами яких є [77]: 
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– значна різниця у рівні інформатизації великих міст та регіонів країни, 

що зменшує потенційну аудиторію користувачів ІКТ; 

– недостатній рівень розвитку ринкових відносин у більшості секторів 

економіки, що не стимулює впровадження прогресивних високоефективних 

інформаційних технологій; 

 

Рис. 2.13. Картосхема розвитку інформаційної економіки регіонів України 

за величиною інфокомунікаційного вектора  

 

– відсутність достатнього обсягу вільних фінансових засобів у 

вітчизняних підприємств та фінансових установ, що не дозволяє інтенсивно 

розвиватись ринку інтернет-послуг; 

– низька платіжна спроможність населення, що не сприяє збільшенню 

користувачів комп’ютерною технікою та мережею Інтернет; 

– недостатній рівень розвитку телекомунікаційної інфраструктури, що не 

дозволяє надавати споживачеві сучасні види послуг; 
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– недостатня нормативно-правова база в питаннях розвитку Інтернет, 

інформаційних ресурсів та інтелектуальної власності, що не сприяє розвитку 

ринку інтернет-послуг; 

– низький рівень використання інформаційних технологій на 

підприємствах, в організаціях та органах державної влади, що не сприяє 

усвідомленню місця і ролі мережі Інтернет у сучасній економіці. 

Таким чином, низький рівень розвитку інформаційної сфери обумовлений 

певним чином аналогічним рівнем розвитку економіки в цілому, де зусилля 

влади переважно обмежуються лише деклараціями. 

Регіони України мають високі передумови для успішного інформаційного 

розвитку, оскільки володіють великою часткою високоосвіченого населення. 

Проте попит на ІКТ неплатоспроможний, а розвиток внутрішнього ринку є 

могутнім чинником розвитку інформаційного сектору. Перспективним 

розвитком для регіонів є наукомістке програмування. Розвиток телекомунікацій 

вимагає інвестицій, і тут важлива державна підтримка у фінансуванні даного 

сектору. Необхідні інвестиції в науку, оброблювальну промисловість, 

великомасштабну технологічну модернізацію, відповідну інформаційній стадії 

розвитку. 

Нерівномірний розвиток інформаційної економіки в регіонах України 

може спричинити економічну та  соціальну диференціацію країни. Натомість, 

підвищення його рівня є передумовою нарощення конкурентних переваг 

регіону та забезпечення переходу регіону до інформаційної стадії розвитку  та 

на цій основі  підвищення  його  конкурентоспроможності  шляхом зростання 

валового регіонального продукту від впливу інформатизації на розвиток всіх 

сфер економіки регіону. Тому подолання інформаційної нерівності, 

стимулювання впровадження інформаційних технологій повинні мати 

пріоритетну спрямованість в діяльності як органів місцевого самоврядування, 

так і органів державної влади.  
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

 

3.1. Методичні підходи до обґрунтування стратегії розвитку 

інформаційної економіки регіону 

 

Розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх 

застосування в усіх сферах життя спонукають до формування регіональної 

стратегії розвитку інформаційної економіки.  

У всіх провідних країнах світу із становленням інформаційної економіки 

пріоритетом інформаційної стратегії є розробка і впровадження державних 

програм, які спрямовані на розвиток інформаційної економіки або окремих її 

складових: впровадження електронного уряду, дистанційної освіти, розвиток 

електронної комерції, електронної медицини та надання інших електронних 

послуг, що дає помітні позитивні результати в економічній, політичній та 

соціальній сферах цих країн.  

В даний процес залучена й Україна. Але відразу ж зіштовхнулась з 

такими проблемами, як фінансове забезпечення цього процесу, законодавчій 

супровід, і труднощі адаптаційного характеру. Тим більше, що стратегічної 

програми розвитку інформаційної економіки в Україні не існує, не говорячи 

про стратегії розвитку інформаційної економіки в регіонах України, розробка 

яких повинна спиратись на попередньо проведений аналіз її рівня та 

враховувати особливості і стартові умови кожного з них.  

В розвинутих країнах і в більшості країн, що розвиваються, розроблені і 

реалізуються стратегії або комплексні програми розвитку інформаційної 

економіки як держави в цілому, так і окремих сфер діяльності. 

Аналіз таких стратегій і програм в країнах Європейського Союзу, 

Балтійського регіону Європи, Японії, США, Індії, Бразилії, Мексики показує, 

що їх основною метою є досягнення лідируючих позицій в економіці і 
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соціальному розвитку. Їх особливість полягає в тому, що вони розглядають усі 

використовувані інформаційні технології: електронну комерцію, електронний 

уряд, електронний бізнес і т.д. не як ізольовані сфери діяльності, а як 

інтегровану і взаємозалежну сукупність, яка складає єдиний фундамент 

становлення інформаційної економіки. 

У всіх стратегіях наголошується головна роль держави у формуванні 

регіональної стратегії розвитку інформаційної економіки. Досвід країн, що 

вступили на шлях розвитку інформаційної економіки, показує, що в цих країнах 

прискореними темпами відбувається розвиток економіки, заснованої не тільки 

на безпосередньому використанні інтелектуальних і інформаційних ресурсів, 

але і на використанні якісно нових властивостей інформаційного середовища 

для раціонального використання таких традиційних ресурсів, як природні, 

людські, фінансові [134-136]. 

Разом з тим світовий досвід показує, що інформаційний розвиток 

породжує цілий комплекс негативних геополітичних наслідків. Перш за все, це 

збільшення розриву між технологічно передовими і відсталими країнами, що є 

головним джерелом нестабільності. 

Для України з її великою територією (Україна займає 45 місце серед 194 

країн світу за площею території) і низьким рівнем розвитку інформаційно-

комунікаційної інфраструктури у регіонах характерна інформаційна нерівність 

центру і регіонів. Її подолання є найважливішою умовою зміцнення 

економічної єдності країни та прискореного економічного і соціального 

розвитку. Формою подолання інформаційної нерівності є розробка стратегії 

розвитку інформаційної економіки регіонів. Стратегію розвитку інформаційної 

економіки можна розглядати як узагальнену модель дій, призначенням якої є 

підвищення соціально-економічного розвитку регіону за рахунок 

інформатизації сфер діяльності. 

Передумовою формування стратегії розвитку інформаційної економіки 

регіонів є обґрунтування методики її вибору. У другому розділі роботи було 

проведено регіональний вимір розвитку інформаційної економіки. Виявлені 
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регіональні асиметрії розвитку інформаційної економіки зумовили необхідність 

при обґрунтуванні стратегії підвищення її рівня врахувати кластеризацію 

регіонів за інформаційними параметрами розвитку. Методика дослідження 

спрямована на виявлення нерівномірності розповсюдження окремих процесів 

розвитку інформаційної економіки між регіонами. Кластерний підхід дозволяє 

об’єднати регіони в групи, в яких процеси інформатизації відбуваються 

подібним чином. Цей підхід особливо очевидний, якщо нерівномірність в 

розвитку інформаційної економіки спостерігається відразу за кількома 

показниками.  

При розробці методичних підходів обґрунтування стратегії, виділяючи 

слабку та сильну інформаційну позицію регіонів, слід враховувати можливості 

в найближчому майбутньому створити динамічне інформаційне середовище, як 

необхідну умову для становлення інформаційної економіки регіону.  

Розроблена методика дозволить дати характеристику рівня розвитку 

інформаційної економіки за її секторами, побудувати рейтингову оцінку 

кожному регіону із сукупності регіонів, виявити групи регіонів, які схожі за її 

рівнем розвитку, виявити ключові чинники розвитку інформаційної економіки, 

позиціонувати регіони за рівнем її розвитку і розробити напрямки для 

подальшого розвитку в регіонах інформаційної економіки (дод. И, рис. И.1). 

Тому методика обґрунтування стратегії розвитку інформаційної 

економіки регіонів повинна передбачати їх кластеризацію за інформаційними 

параметрами, серед яких за статистичними даними чітко прослідковуються ті, 

що відносяться до таких секторів інформаційної економіки: 1) телефонний 

зв’язок; 2) інформаційно-комунікаційні технології; 3) освітні послуги; 4) 

наукові та науково-технічні роботи; 5) грошовий обіг у безготівковій формі. 

Перераховані сектори інформаційної економіки в кожному регіоні 

забезпечують необхідні процеси інформаційного відтворення, пов’язані з 

генерацією і переробкою знань та інформації, їх розподілом 

(розповсюдженням), обміном і споживанням. В кожному регіоні реалізація 

етапів суспільного відтворення інформації і знань має різні можливості, 
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оскільки пояснюється ступенем розвитку вказаних секторів інформаційної 

економіки в даний період. 

Для проведення кластеризації регіонів необхідно сформувати параметри, 

які характеризують кожний сектор інформаційної економіки. Вибрані 

параметри повинні задовольняти таким умовам: 

– для об’єктивної оцінки, кожний сектор інформаційної економіки повинен 

бути охарактеризований кількома параметрами; 

– параметри повинні бути співставними, щоб порівняти рівень доступності 

інформації в регіонах з різною чисельністю населення; 

– параметри окремого регіону повинні мати вагу у разі розрахунку 

узагальнених (середніх) показників і показників варіації, які характеризують 

всю сукупність вибраних регіонів. Це необхідно для обліку індивідуальних 

відмінностей регіонів в узагальненій оцінці. 

Телефонний зв’язок забезпечує з’єднання користувачів телефонних 

послуг, які обмінюються між собою усними повідомленнями. Чим більше 

виділених ліній телефонного зв’язку в регіоні (країні), тим більше можливостей 

у населення отримати необхідну інформацію. Тому показник телефонної 

щільності мережі загального користування є одним з найважливіших 

параметрів розвитку зв’язку. Телефонна щільність (кількість встановлених 

телефонних апаратів на 100 чоловік населення) показує рівень забезпеченості 

населення регіону телефонами, які дозволять задовільнити їх інформаційні 

потреби. Гранично необхідним рівнем забезпеченості населення телефонним 

зв’язком вважається показник не нижче 40 телефонних номерів на 100 жителів. 

Особливе значення для передачі інформації мають види 

телекомунікаційних ліній. Актуальності набувають сучасні цифрові лінії 

зв’язку з оптоволокна і мобільний зв’язок. На ринку послуг зв’язку традиційні 

сфери телефонних послуг випробовують жорстку конкурентну боротьбу з боку 

операторів безпровідного (наземного і супутникового) радіозв’язку, а також 

інтернет-провайдерів, тому традиційним сферам провідного електрозв’язку в 

першу чергу довелося модернізувати технології і розширювати спектр послуг 
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зв’язку, що надаються населенню. Зараз мобільний зв’язок також дозволяє 

передавати усні і текстові повідомлення, графічну інформацію, одержувати 

через Інтернет інформацію про курс валют, погоду і т.ін. Тому другим 

параметром, який буде розглядатись, є забезпеченість населення засобами 

мобільного (стільникового) зв’язку.  

Інтернет є містким джерелом інформаційних ресурсів. Користувач 

Інтернет може задовольнити майже будь-яку потребу в інформації. Інтернет 

дозволяє працювати з віддаленими інформаційними джерелами в реальному 

режимі часу [137]. Обов’язковий засіб інформатизації, який забезпечує 

можливість виходу в Інтернет, є комп’ютер. Статистика враховує 

забезпеченість організацій обчислювальною технікою за регіонами, кількість 

підприємств, що мають доступ до Інтернет, кількість користувачів Інтернет, 

щільність терміналів широкосмугового зв’язку та ін.  

Оцінка сектору наукових та науково-технічних робіт (ННТР) може 

здійснюватися за такими параметрами: частка зайнятих ННТР, витрати на 

дослідження і розробки, величина експорту високих технологій, кількістю 

виданих або зареєстрованих патентів на 1 млн.чол. населення та ін. 

Сфера освітніх послуг може бути оцінена з позиції доступності середньої, 

професійної і вищої освіти населення відповідної вікової категорії, витрати на 

освіту та ін., а оцінка сфери безготівкового грошового обігу може 

здійснюватися за кількістю платіжних карток та інфраструктурою їх 

обслуговування. 

Для проведення кластеризації сформовану сукупність регіонів необхідно 

перевірити на предмет однорідності розповсюдження параметрів інформаційної 

економіки, що дає підставу для проведення групування регіонів, схожих між 

собою за параметрами інформаційної економіки. Для цього скористаємося 

методами описової статистики, а саме розрахуємо узагальнені характеристики 

за кожним параметром, який характеризує рівень розвитку інформаційної 

економіки регіонів у вигляді середньої величини, стандартного 

(середньоквадратичного) відхилення індивідуальних значень від їх середнього і 
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відносного показника варіації, який характеризує частку 

середньоквадратичного відхилення від середньої величини. 

Середня величина знаходиться за формулою середньої арифметичної 

зваженої і показує середнє значення окремого параметра регіонів: 
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, (3.1) 

де xi – індивідуальне значення конкретного інформаційного параметра в і-

тому регіоні; 

wi, – питома вага значення і-того параметра. 

 

Оскільки параметри рівня розвитку інформаційної економіки є якісними і 

у більшості параметрів в якості бази порівняння є чисельність населення, то 

питомою вагою слід взяти частку чисельності населення і-того регіону в 

загальній чисельності населення всіх регіонів, які увійшли в сукупність. 

Стандартне відхилення також знаходиться за формулою 

середньоквадратичної зваженої і показує середнє відхилення індивідуальних 

рівнів розвитку від середнього: 
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n

i

i wxx *)( 2

1





, (3.2) 

де xi – індивідуальне значення конкретного інформаційного параметра в і-

тому регіоні; 

wi, – питома вага значення і-того параметра. 

 

Показник варіації характеризує відносний рівень неоднорідності 

розподілу конкретного параметру всередині сукупності регіонів, що дозволяє 

порівняти рівномірність розподілу окремих інформаційних параметрів між 

собою і виділення з них тих, які нерівномірно розподілені в даній сукупності. 

Варіація розраховується за формулою: 
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%100*
х


 

. (3.3) 

 

В табл. 3.1 наведені загальновизнані рівні оцінки варіації. 

Таблиця 3.1 

Оцінка рівня неоднорідності розповсюдження показника 

Рівень однорідності розподілу Значення показника варіації 

Однорідне До 33% 

Середнього рівня Від 34% до 60% 

Неоднорідне Понад 60% 

 

Якщо коефіцієнт варіації більше 60%, це говорить про те, що всередині 

сукупності дане явище розповсюджено неоднорідно, тому для подальшого 

дослідження сукупність необхідно розбити на групи, в яких розповсюдження 

ознаки буде однорідним. Це дозволить зробити припущення про існування 

окремих кластерів, в яких спостерігається подібний розвиток досліджуваних 

явищ за регіонами, що дасть можливість визначити регіони, в яких доцільним є 

єдиний підхід до формування стратегії розвитку інформаційної економіки. 

За допомогою кластерного аналізу можна здійснити об’єднання регіонів в 

групи, в яких подібним чином відбувається формування інформаційної 

економіки. Кластеризація припускає нормалізацію (стандартизацію) всіх 

параметрів, які характеризують розвиток інформаційної економіки регіонів, що 

дозволяє усунути відмінності в одиницях їх виміру. Сама ж процедура 

нормалізації (перехід від випадкової величини x  з математичним очікуванням 

х  і дисперсією 2  до нормованої величини 
2

xx
t


 ) проводиться при 

нормальному розподілі випадкової величини x . 

Не всі дані показники, що характеризують вибіркову сукупність, будуть 

підлягати закону розподілу, тому для стандартизації показників скористаємося 

функцією рівномірного розподілу випадкової величини х на відрізку. Нижній 

кінець відрізка відповідає мінімальному значенню окремого показника, а 
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верхній – максимальному значенню того ж показника. Кожній випадковій 

величині ix  відповідає значення функції: 
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xq , (3.4) 

де )( ll xq  – значення функції рівномірного розподілу для конкретного 

параметра lx  на відрізку [  l
i

xmin ;  l
i

xmax ], де  l
i

xmin  – мінімальне значення 

конкретного l-го параметра сукупності регіонів;  l
i

xmax – максимальне значення 

того ж параметра сукупності регіонів.  

 

Чим ближче )( ll xq  до одиниці, тим ближче рівень параметра до 

максимально досягнутому одного із регіонів сукупності. 

Здійснивши стандартизацію всіх параметрів, можна перейти до виявлення 

схожих регіонів. Для цього необхідно перейти до кластерного аналізу і 

знаходження узагальнених параметрів, які характеризують участь кожного 

сектору в розвитку інформаційної економіки. Виявлені параметри, які 

нерівномірно розподілені всередині сукупності, будуть найбільш 

інформативними для виділення регіонів в кластери, в яких процеси розвитку 

інформаційної економіки відбуваються приблизно однаково. Кластерний аналіз 

можна здійснити за допомогою інструментів системи STATISTICA 6.0, або 

програми MS Excel. Якщо в результаті кластерного аналізу вдається виявити 

окремі групи регіонів, які подібні за розвитком інформаційних процесів, то 

подальше дослідження повинне бути спрямоване на вивчення впливу окремих 

секторів інформаційної економіки на її розвиток. 

Для цього найкраще підходить методика сукупного показника (МСП), яка 

дозволяє перейти до узагальнених оцінок кожного сектору інформаційної 

економіки, зведених параметрів у цілому для окремих регіонів і побудови 

рейтингової оцінки. 

якщо lx
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Суть МСП стосовно нашого дослідження зводиться до такого: 

– вибирається набір  lx   kl ,1  окремих параметрів, що характеризують 

рівень розвитку певних секторів інформаційної економіки для різних регіонів; 

– проводиться стандартизація всіх параметрів на підставі розрахунку 

значень функції рівномірного розподілу (формула 3.4); 

– визначаються для кожного кластера зведені параметри рівня розвитку 

інформаційної економіки загалом і за окремими секторами інформаційної 

економіки. Зведені параметри розраховуються для кожного регіону і 

характеризують загальний вплив у цілому всіх і кожного сектору окремо на 

розвиток інформаційної економіки. Розрахунок будемо проводити за формулою 

середньої арифметичної: 

– для зведених параметрів сектора  інформаційної економіки: 
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де т – кількість параметрів, що характеризують сектор інформаційної 

економіки; 

 

– для зведеного показника за всіма групами параметрів: 
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де k – кількість параметрів секторів  інформаційної економіки. 

 

Відповідно до розробленої методики, проведемо кластеризацію регіонів 

для обґрунтування регіональної стратегії розвитку інформаційної економіки. 

Параметри розвитку інформаційної економіки за секторами подано в табл. 3.2.   
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Параметри розвитку за секторами інформаційної економіки всіх об’єктів 

дослідження (24 областей України, АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) 

наведені в табл. К.1 (дод. К) [94-132, 138]. 

Таблиця 3.2 

Параметри розвитку інформаційної економіки регіону за секторами 

Сектори 

інформаційної 

економіки 

Позначення Назва Одиниці виміру 

Телефонний 

зв’язок 

х1 Щільність стаціонарних телефонів 
Кількість абонентів зв’язку 

стаціонарних телефонів на 1000 чол. 

х2 Щільність мобільного зв’язку 
Кількість абонентів мобільного 

телефонного зв’язку на 1000 чол. 

Інформаційні 

технології 

х3 
Щільність персональних комп’ютерів на 

підприємствах/(в організаціях) 
Кількість ПК на 1000 чол. 

х4 Кількість Інтернет користувачів  Кількість користувачів на 1000 чол. 

х5 
Кількість підприємств (організацій), що 

мають доступ до INTERNET 
Кількість організацій на 1000 чол. 

х6 
Щільність терміналів  широкосмугового 

звязку 

Кількість абонентів Інтернет на 1000 

чол. 

Освіта 

х7 

Частка учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів до загальної чисельності  

населення  

% 

х8 
Частка студентів професійно-технічних 

НЗ до загальної чисельності  населення  
% 

х9 

Частка студентів ВНЗ I–IV рівнів 

акредитації до загальної чисельності  

населення  

% 

Наукові та  

науково-

технічні 

роботи (ННТР) 

х10 
Чисельність фахівців, які виконують 

наукові та науково-технічні роботи  
Фахівців на 1 млн чол. 

х11 

Витрати на наукові та науково-технічні 

роботи, виконані, власними силами 

наукових організацій  

Грн. на 1 особу 

х12 

Отримано охоронних документів на 

об’єкти промислової власності (винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки)  

Штук на 1 млн чол. 

Грошовий обіг  

(у безготів-

ковій формі) 

х13 Кількість емітованих платіжних карток Кількість катрок на 1000 чол. 

х14 Кількість банкоматів Кількість банкоматів на 1000 чол. 

х15 Кількість платіжних терміналів 
Кількість платіжних терміналів на 1000 

чол. 

 

Значення розрахованих параметрів розвитку інформаційної економіки, а 

також характеристика рівнів неоднорідності розповсюдження параметрів 

усередині сукупності регіонів представлені в табл. К.2 (дод. К). 

Перевищення 60-відсоткового значення коефіцієнта варіації означає 

неоднорідне розповсюдження показників інформаційного розвитку у групі 
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регіонів. В регіонах ця неоднорідність особливо виявилася у секторі, що 

характеризує доступність інформаційних технологій, а також торкнулася 

сектору наукової та науково-технічної роботи.  

Параметри, що характеризують участь освітнього сектору в розвитку 

інформаційної економіки, рівномірно розподілені по всій сукупності, як в 

системі початкової освіти, так і в середньопрофесійній освіті, що не можна 

сказати про систему вищої освіти, яка відбувається нерівномірно через 

лідируючі показники Києва, де зосереджена найбільша кількість вищих 

навчальних закладів. 

В результаті проведеного дослідження нами була висунута гіпотеза про 

можливість існування груп регіонів, подібних за рівнем розвитку сектору 

інформаційних технологій і сектору наукової та науково-технічної роботи. 

Результати розрахунків значень функцій )( ll xq  рівномірного розподілу для 

конкретного показника  lx  на відрізку [  l
i

xmin ;  l
i

xmax ] наведені в табл. К.3 (дод. К). 

Стандартизовані показники можна порівняти між собою і тим самим 

прослідкувати рівень розвитку інформаційної економіки будь-якого регіону за 

окремими показниками. Чим ближче )( ll xq  до одиниці, тим ближче рівень 

показника до максимально досягнутого одного із регіонів сукупності.  

Згідно із дод. К, табл. К.3 можна побачити, що м. Київ є лідером у всіх 

секторах економіки, параметри яких мають максимальні значення, за винятком 

трьох: кількість підприємств, що мають доступ до Інтернет; частки учнів 

загальноосвітніх НЗ та частки студентів професійно-технічних НЗ до кількості  

населення. Аутсайдером у сфері  ННТР за параметрами х10 (чисельність 

фахівців, які виконують наукові та науково-технічні роботи), х11 (витрати на 

наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових 

організацій) та х2 (кількість абонентів мобільного зв’язку) є Хмельницька 

область, де дані параметри є найнижчими. Як не дивно, але Київська область 

займає останні місця в рейтингу за параметрами х8 (частка студентів 
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професійно-технічних НЗ до загальної чисельності  населення), х13 (кількість 

емітованих платіжних карток) та х14 (кількість банкоматів). 

Для виявлення кластерів виберемо в якості інформативних ознак ті, які 

характеризуються високим рівнем неоднорідності розподілу сукупності 

регіонів. Групування проводиться лише при неоднорідному розповсюдженні 

значень ознак сукупності регіонів, тому кластеризацію здійснено за 

параметрами ІТ та ННДР: х3, х4, х5, х6, х10, х11, х12. 

Класифікація була проведена за допомогою кластеризації методом К-

середніх в системі „STATISTICA 6.0” [139, 140]. Отримані в результаті 

проведеного дослідження кластери підтверджують існування відмінностей у 

розвитку інформаційної економіки регіонів України. 

В процесі дисперсійного дослідження підтвердилася гіпотеза про 

нерівність дисперсій між кластерами і в межах них, розраховані значення рівня 

значущості р не перевищують 0,05, отже, гіпотезу про існування відмінностей в 

інформаційному розвитку регіонів необхідно прийняти (дод. К, табл. К.4). 

Результати кластеризації регіонів за рівнем розвитку ІТ графічно 

представлені на рис. 3.1. Результати кластеризації регіонів за рівнем розвитку 

ІТ та ННТР в табличній формі представлені в табл. К.5-К.6 (дод. К), а 

картосхема кластеризації регіонів за ІТ розвитком наведена на рис. К.6 (дод. К). 

Для кожного регіону за методикою сукупного показника розраховано 

узагальнені характеристики інформаційного розвитку за сферою ІТ і ННТР, 

оскільки саме в цих секторах виявилася неоднорідність розвитку інформаційної 

економіки, що зумовило групування регіонів (дод. К, табл. К.7). 

За результатами кластеризації можна зробити висновок, що рівень 

розвитку ІТ регіонів різко відрізняється від рівня розвитку м. Києва, оскільки 

результати з розвитку інформаційної економіки тут найкращі.  Динаміка 

параметрів ІТ регіонів трьох кластерів (2, 3, 4) представлена  на рис. К.1-К.3 

(дод. К). До другого кластеру входять 14 регіонів, до третього – 7 і до 

четвертого – 5 регіонів, які згідно з параметрами, за якими здійснювалась 

кластеризація, розміщені по всій території України. Це ще раз підкреслює 
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регіональну диспропорцію у розвитку не тільки ІТ, але й усіх секторів 

інформаційної економіки. Також існують диспропорції в інформаційному 

розвитку окремих регіонів та окремих секторів інформаційної економіки.  
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Рис. 3.1. Кластеризація регіонів за рівнем розвитку ІТ  

 

 Розраховані сукупні параметри за секторами інформаційної економіки 

наведені в табл. 3.3. В табл. 3.4 проведене ранжування територій за секторами 

інформаційної економіки, де видно, що за сукупним показником (Qзаг) розвитку 

інформаційної економіки м. Київ знаходиться на першому місці, а в першу 

десятку лідерів входять Дніпропетровська область, Запорізька, Харківська, 

Одеська, Миколаївська, Львівська, Полтавська, Донецька області та м. 

Севастополь. Тому підходи формування стратегії розвитку інформаційної 

економіки для них є спорідненими. 

 Якщо розглядати окремо два показники (х1, х2), які входять до сектору 

зв’язку, то за параметрами щільності  фіксованих телефонних апаратів на 100 
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жителів найнижчий рівень забезпеченості стаціонарними телефонами – в 

Закарпатській області (15,9 на 100 мешканців), а найвищий – в м. Києві (55,8 на 

100 мешканців) (дод. К, рис. К.4). 

Таблиця 3.3 

Сукупна оцінка в розвитку інформаційної економіки за секторами 

Сектори 

інформаційної 

економіки 

Телефонний 

зв’язок 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології 

Освіта 

Наукова і 

науково-

технічна 

робота 

Грошовий 

 обіг                                 

(у 

безготівковій 

формі) 

Qзаг 

ВРП у 

розрахунку 

на одну 

особу (грн.) 

Регіон Qгалузь 

АР Крим 0,177 0,204 0,148 0,056 0,348 0,188 13933 

Вінницька 0,098 0,176 0,463 0,098 0,088 0,190 12145 

Волинська 0,100 0,203 0,443 0,015 0,227 0,204 11796 

Дніпропетровська 0,236 0,240 0,309 0,187 0,742 0,343 27727 

Донецька 0,177 0,222 0,246 0,139 0,406 0,241 23137 

Житомирська 0,155 0,211 0,351 0,008 0,169 0,183 11419 

Закарпатська 0,065 0,203 0,362 0,025 0,088 0,158 10081 

Запорізька 0,239 0,248 0,380 0,155 0,484 0,302 20614 

Івано-Франківська 0,061 0,163 0,392 0,087 0,146 0,177 12485 

Київська 0,174 0,185 0,161 0,071 0,198 0,159 21769 

Кіровоградська 0,071 0,123 0,334 0,034 0,212 0,158 13096 

Луганська 0,129 0,151 0,389 0,080 0,228 0,197 16562 

Львівська 0,101 0,223 0,577 0,115 0,244 0,260 14093 

Миколаївська 0,242 0,152 0,451 0,124 0,370 0,262 17050 

Одеська 0,414 0,290 0,252 0,097 0,441 0,290 20341 

Полтавська 0,205 0,226 0,334 0,070 0,445 0,257 22337 

Рівненська 0,073 0,198 0,539 0,021 0,165 0,207 11699 

Сумська 0,120 0,251 0,401 0,086 0,269 0,234 13631 

Тернопільська 0,075 0,122 0,499 0,061 0,102 0,175 10240 

Харківська 0,299 0,311 0,171 0,426 0,288 0,300 21228 

Херсонська 0,204 0,145 0,389 0,059 0,292 0,214 12256 

Хмельницька 0,078 0,179 0,480 0,024 0,205 0,200 11780 

Черкаська 0,192 0,240 0,200 0,033 0,257 0,187 14393 

Чернівецька 0,155 0,195 0,383 0,077 0,081 0,181 9383 

Чернігівська 0,264 0,286 0,147 0,028 0,174 0,181 13121 

м.Київ 1,000 0,982 0,380 1,000 1,000 0,871 61088 

м.Севастополь 0,391 0,119 0,120 0,244 0,387 0,234 16966 

 

 Рівень забезпеченості мобільним зв’язком   найвищий знову ж таки у 

м.Києві (327 на 100 мешканців), а найнижчий – у Хмельницькій області (75 на 

100 мешканців) (рис. 3.2). 

За рівнем проникнення мобільного зв’язку регіони України можна 

згрупувати таким чином: 



 

 130 

– найвищий рівень (≥120%): м. Київ, Харківська, Чернігівська, 

Миколаївська, Херсонська області; 

– високий рівень (100–119%): м. Севастополь, Київська, Волинська, 

Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Луганська, Одеська, 

Полтавська, Черкаська, Чернівецька області та АР Крим; 

– середній рівень (80–100%): Вінницька, Запорізька, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Львівська, Рівненська, Сумська області; 

– низький рівень (<80%): Тернопільська та Хмельницька області. 

Таблиця 3.4 

Ранжування регіонів за розвитком секторів інформаційної економіки 

Регіон 
Ранг 

Qзаг 

Телефонний 

зв’язок 
ІТ Освіта 

Наукова і науково-

технічна робота 

Грошовий обіг                                 

(у безготівковій 

формі) 

м.Київ 1 1 1 14 1 1 

Дніпропетровська 2 8 7 19 4 2 

Запорізька 3 7 6 13 5 3 

Харківська 4 4 2 23 2 11 

Одеська 5 2 3 20 10 5 

Миколаївська 6 6 22 6 7 8 

Львівська 7 19 10 1 8 14 

Полтавська 8 9 9 17 16 4 

Донецька 9 12 11 21 6 6 

м.Севастополь 10 3 27 27 3 7 

Сумська 11 18 5 8 12 12 

Херсонська 12 10 24 11 18 10 

Рівненська 13 24 16 2 25 22 

Волинська 14 20 14 7 26 16 

Хмельницька 15 22 19 4 24 18 

Луганська 16 17 23 10 13 15 

Вінницька 17 21 20 5 9 25 

АР Крим 18 13 13 25 19 9 

Черкаська 19 11 8 22 21 13 

Житомирська 20 15 12 16 27 21 

Чернігівська 21 5 4 26 22 20 

Чернівецька 22 16 17 12 14 27 

Івано-Франківська 23 27 21 9 11 23 

Тернопільська 24 23 26 3 17 24 

Київська 25 14 18 24 15 19 

Кіровоградська 26 25 25 18 20 17 

Закарпатська 27 26 15 15 23 26 

   

 Якщо взяти Дніпропетровську область, яка займає в рейтингу другу 

позицію у сукупності показників, то за сектором зв’язку вона займає 8 місце (5 
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– стаціонарний зв’язок, 18  – мобільний), Івано-Франківська – 27 і за сектором 

зв’язку – 27 (26 – стаціонарний зв’язок, 22  – мобільний). 

 Досліджуючи у регіональному розрізі наявність комп’ютерної техніки та 

її використання підприємствами та організаціями (дод. К, рис. К.5), можна 

зазначити, що найбільша кількість комп’ютеризованих підприємств 

знаходиться у місті Києві (25,3%), Дніпропетровській (8,3%), Донецькій (8,2%) 

та  Харківській (7,6%) областях, найменша – у місті Севастополі (0,7%), 

Чернівецькій (1,1%), Тернопільській (1,3%) та Кіровоградській (1,3%) областях. 

Ситуація є цілком  логічною, так як згідно зі статистикою найбільше 

зареєстровано підприємств та організацій у регіонах-лідерах. 
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Рис. 3.2.  Рівень щільності мобільного зв’язку на 100 жителів у розрізі 

регіонів України (кількість абонентів)  

   

Згідно із сукупним показником сектору ННТР (наукові та науково-

технічні роботи), лідерами є регіони, у яких найвищі темпи зростання 

інформатизації, що прослідковується протягом чотирьох років у м. Києві (3,2 

раза),  Харківській (4,5 раза), Львівській (4,3 раза) та Дніпропетровській 

областях (2,7), найнижчі зафіксовані у м. Севастополь та Волинській області 

(дод. К, табл. К.8).  
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Оскільки сфера інформатизації включає розробку програмного 

забезпечення та консультування в цій сфері, а це в компетенції спеціалістів в 

даній сфері, вчених-математиків, науковців-техніків і т.ін., які працюють в 

наукових установах, то темпи зростання, які прослідковуються у вищевказаних 

регіонах, є закономірністю.  

Під час розгляду регіональної структури Національної академії наук 

(НАН) України (дод. К, рис.  К.7) можна побачити, що в м. Київ зосереджено 

108 наукових установ, у Харківській області – 15, Львівській – 15 та 

Дніпропетровській – 5. Таким же чином насичені дані регіони підприємствами 

ІКТ: у м. Києві – 37,3%, у Харківській області – 6,8%, Львівській – 4% та 

Дніпропетровській – 6%. Тому за рангом у сфері ННТР у м. Києва – 1 місце, у 

Харківській області – 2, у м. Севастополь – 3, у Дніпропетровській – 4, а у 

Львівській – 8. Результати кластеризації регіонів за рівнем розвитку секторів 

інформаційної економіки графічно представлено на рис. 3.3.  
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 Рис. 3.3. Кластеризація регіонів за рівнем розвитку секторів 

інформаційної економіки 
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На рис. 3.4 наведена картосхема кластеризації регіонів за розвитком 

секторів інформаційної економіки, де видно, що найнижчий розвиток 

інформаційної економіки у західних областях України, які входять до 

четвертого кластеру за подібністю протікання в них розвитку інформаційної 

економіки. Найвищий розвиток інформаційної економіки у м. Києва. До 

високого розвитку інформаційної економіки входять регіони другого кластеру – 

АР Крим, м. Севастополь, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, 

Черкаська та Чернігівська області. Всі інші входять до третього кластеру із 

середнім розвитком інформаційної економіки.  

 

 Рис. 3.4. Картосхема кластеризації регіонів за рівнем розвитку секторів 

інформаційної економіки 

  

 На основі кластеризації регіонів за інформаційними параметрами 

розвитку проведено позиціонування регіонів за інформаційними та 

економічними параметрами. Доповнення інформаційних параметрів 

економічними дозволить більш об’єктивно підійти до обґрунтування стратегій 
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розвитку інформаційної економіки регіонів, оскільки враховуватиме фінансову 

спроможність їх реалізацій. 

За підсумками розрахунків сукупних показників рівня розвитку секторів 

ІТ і ННТР, а також  показника ВРП на одну особу (дод. К, табл. К.7) 

побудована карта позиціонування регіонів (рис. 3.5).  

Рис. 3.5. Картосхема позиціонування регіонів за інформаційними та 

економічними параметрами розвитку 
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характеризує стан економічного розвитку регіонів України, вибрано показник 

ВРП на одну особу. 

На карті позиціонування виділено чотири зони (квадранти), кожна з яких 

характеризується рівнем розповсюдження інформаційних технологій в 

економіці, а також рівнем залучення в неї інформаційних ресурсів. 

Експоненціальна лінія тренда показує напрям тенденції регіонального розвитку 

інформаційної економіки. 

Найбільше скупчення регіонів на карті позиціонування отримав I 

квадрант. Точніше, усі регіони України входять до І квадранта, і тільки м. Київ 

знаходиться у ІІІ квадранті, де ВРП на одну особу рівний 61088 грн. Зона 

третього квадранта характеризується високим розповсюдженням 

інформаційних технологій і високим рівнем залучення інформаційних ресурсів, 

які забезпечують вагомий вплив на розвиток інформаційної економіки.  

За результатами позиціонування області, які увійшли в зону І квадранта, 

характеризуються недостатнім розповсюдженням інформаційних технологій і 

низьким рівнем залучення інформаційних (науково-дослідних) ресурсів, що 

забезпечує слабкий економічний розвиток (зростання ВРП), що свідчить про 

початковий рівень розвитку інформаційної економіки. Валовий регіональний 

продукт у розрахунку на одну особу в цій групі знаходиться в межах від 9383 

грн (Чернівецька область) до 27727 грн (Дніпропетровська область).  

Харківська, Чернігівська та Одеська області займають найкращі позиції у 

І квадранті за рахунок високої забезпеченості персональними комп’ютерами 

організацій та підприємств, а також забезпеченості їх доступом до Інтернет, а 

отже, і великої чисельності інтернет-користувачів (згідно із ранжуванням 

сектору ІТ вони займають 2, 3, 4 місця відповідно). Позиція даних областей 

знаходиться в „зоні виживання без розвитку”, тобто потенціал для реалізації 

стратегії стійкого розвитку в даних областях накопичений і вимагає його 

ефективного використання. Тернопільська та Кіровоградська області за 

наслідками позиціонування знаходяться на початку траєкторії регіонального 

розвитку інформаційної економіки. Причинами такого стану є: повільна 
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адаптація системи освіти до потреб інформаційної економіки,  низька 

забезпеченість телефонним зв’язком та доступом до Інтернет, низький рівень 

використання платіжних карток  для безготівкового розрахунку.  

Відповідно до проведеного позиціонування, можна виділити такі типи  

стратегії (табл. 3.5).  

Лідируюча стратегія розвитку інформаційної економіки передбачає 

утримання домінуючих позицій регіону у розвитку інформаційної економіки 

шляхом забезпечення створення регіонального продукту на основі 

використання інформаційно-комунікаційних технологій та знань, 

запровадження новітніх підходів та передової міжнародної практики 

підвищення рівня інформатизації регіональних соціально-економічних систем. 

Цієї стратегії доцільно дотримуватися тим регіонам, які вже досягли найвищого 

рівня розвитку інформаційної економіки і займають сильну позицію (м.Київ). 

Стратегія інтенсифікації розвитку інформаційної економіки передбачає 

нарощення рівня інформатизації регіональних соціально-економічних систем як 

фактора їх конкурентоспроможності шляхом стимулювання створення, пошуку 

нових форм впровадження та ефективного використання інформаційно-

комунікаційних та інтелектуальних технологій у всіх сферах економічної 

діяльності, розвиток інформаційної інфраструктури, механізмів просування 

новітніх інформаційних технологій на регіональний ринок. Дана стратегія 

доцільна для регіонів з високим рівнем розвитку інформаційної економіки і з 

активною позицією подальшого нарощення його темпів (м. Севастополь, АР 

Крим, Дніпропетровська, Київська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, 

Одеська області). 

Стратегія фокусування полягає у виборі пріоритетних цілей розвитку 

інформаційної економіки, на які у регіоні є фінансова спроможність реалізації. 

Ефективність реалізації стратегії фокусування залежить від вдалого вибору 

пріоритетів та факторів, що будуть впливати на її впровадження. 

Концентруючи увагу на виділенні пріоритетних цілей, регіон зможе домогтися 

конкурентних переваг в розвитку інформаційної економіки.  
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Таблиця 3.5 

Типологія стратегій розвитку інформаційної економіки регіонів 

 

Позиція регіонів за 
економічним 
параметром 

Регіони 
Номер групи 

кластера 

Позиція регіонів за 
рівнем розвитку 
інформаційної 

економіки  

Тип стратегії Зміст стратегії 

Найвища м.Київ Кластер 1 Сильна позиція 

Лідируюча 
стратегія розвитку 

інформаційної 
економіки  

Передбачає утриманні домінуючих позицій регіону у розвитку 
інформаційної економіки шляхом забезпечення створення регіонального 

продукту на основі використання інформаційно-комунікаційних 
технологій та знань, запровадження новітніх підходів та передової 

міжнародної практики підвищення рівня інформатизації регіональних 
соціально-економічних систем. Цієї стратегії доцільно дотримуватися 

тим регіонам, які вже досягли найвищого рівня розвитку інформаційної 
економіки і займають сильну позицію 

Висока Дніпропетровська 

Кластер 2 Активна позиція 

Стратегія 
інтенсифікації 

розвитку 
інформаційної 

економіки  

Передбачає нарощення рівня інформатизації регіональних соціально-
економічних систем як фактора їх конкурентоспроможності шляхом 

стимулювання створення, пошуку нових форм впровадження та 
ефективного використання інформаційно-комунікаційних та 

інтелектуальних технологій у всіх сферах економічної діяльності, 
розвиток інформаційної інфраструктури, механізмів просування новітніх 

інформаційних технологій на регіональний ринок. Дана стратегія 
доцільна для регіонів з високим рівнем розвитку інформаційної 

економіки і з активною позицією подальшого нарощення його темпів 

Середня Київська 

Середня Харківська  
Середня  Одеська  

Нижче середнього Чернігівська 

Нижче середнього м.Севастополь 

Нижче середнього АР Крим 

Нижче середнього Черкаська 

Висока  Донецька  

Кластер 3 Нейтральна позиція 

Стратегія 
фокусування 

(особливої уваги) 
розвитку 

інформаційної 
економіки  

Полягає у виборі пріоритетних цілей розвитку інформаційної економіки, 
на які у регіоні є фінансова спроможність реалізації. Ефективність 

реалізації стратегії фокусування залежить від вдалого вибору пріоритетів 
та факторів, що будуть впливати на її впровадження. Концентруючи 

увагу на виділенні пріоритетних цілей, регіон зможе домогтися 
конкурентних переваг в розвитку інформаційної економіки 

 

Середня Полтавська  
Середня  Запорізька  

Середня  Миколаївська  

Нижче середнього  Львівська  
Нижче середнього Луганська 

Нижче середнього Сумська 

Нижче середнього Кіровоградська 
Низька  Хмельницька  
Низька  Вінницька  
Низька Херсонська 
Низька Тернопільська 

Кластер 4 Слабка позиція 

Антикризова 
стратегія розвитку 

інформаційної 
економіки  

Використовується для виходу регіону з кризового стану і призначена для 
досягнення регіоном цілей через нейтралізацію негативних впливів  

зовнішнього та внутрішнього середовища, які є джерелом виникнення 
кризового стану 

 

Низька Закарпатська 
Низька Житомирська 
Низька Рівненська 
Низька Чернівецька 
Низька Волинська 
Низька Івано-Франківська 
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Стратегію фокусування можуть застосувати регіони із нейтральною 

позицією розвитку інформаційної економіки (Запорізька, Донецька, Луганська, 

Вінницька, Полтавська, Львівська, Хмельницька, Кіровоградська, Сумська, 

Миколаївська, Херсонська області). 

Таким регіонам необхідно звернути особливу увагу на розвиток 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури, який є одним із пріоритетів 

стратегії розвитку інформаційної економіки. Саме розвиток інфраструктури 

стане стимулом до подальшого прогресу в інформаційній економіці. 

Антикризова стратегія розвитку інформаційної економіки  

використовується для виходу регіону з кризового стану і призначена для 

досягнення регіоном цілей через нейтралізацію негативних впливів  

зовнішнього та внутрішнього середовища, які є джерелом виникнення 

кризового стану. Стратегію необхідно реалізувати регіонам, у яких слабка 

позиція розвитку інформаційної економіки (Тернопільська, Закарпатська, 

Житомирська, Рівненська, Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська області).  

Результати дослідження дозволили нам розробити методику до 

обґрунтування регіональної стратегії розвитку інформаційної економіки, яка 

спрямована на підвищення її рівня конкурентоспроможності. 

Основними завданнями реалізації стратегії є: подолання інформаційної 

нерівності; розвиток людського потенціалу; розвиток е-демократії; побудова 

конкурентоздатної економіки; розвиток правових основ інформаційної 

економіки; формування і розвиток кадрового потенціалу для входження 

регіонів України в глобальну інформаційну економіку; інтеграція в світову 

інформаційну спільноту; вдосконалення механізму державного управління, 

спрямованого на розвиток ринку інформаційно-телекомунікаційних послуг; 

підвищення інвестиційної привабливості інформаційно-телекомунікаційної сфери; 

розвиток і впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій.  

Реалізація стратегії розвитку інформаційної економіки в регіонах України 

дозволить  забезпечити: 

–  використання ІКТ у всіх сферах суспільного життя;  
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–  доступ юридичних та фізичних осіб до інформаційних ресурсів 

глобальних мереж та на цій основі підвищення конкурентоспроможності 

регіону; 

–  вдосконалення умов для здійснення електронного документообігу та 

електронного бізнесу, використовуючи мережу Інтернет, що дозволить 

підвищити ВРП регіону на основі використання ІКТ;  

–  збільшення кількості інформаційних ресурсів  про регіони України в 

мережі Інтернет, що дозволить підвищити їх туристичний потенціал та 

здійснити промоцію регіонів; 

–  удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення органів 

регіональної влади та органів місцевого самоврядування; 

– запровадження електронного уряду, що дозволить вдосконалити 

діяльність органів регіональної влади та забезпечити відкритий доступ 

громадян до інформації про її діяльність;  

–  підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення регіону; 

–  збільшення частки ВРП, що виробляється за рахунок застосування 

нових технологій, включаючи інформаційні технології і новітні засоби зв’язку; 

–  здійснення значного вирівнювання внутрішньорегіональної асиметрії 

як в доступі до інформаційних ресурсів, так і в таких показниках, як рівень 

життя населення, величина середньої заробітної плати та ін., при одночасному 

зростанні територіальних показників розвитку; 

–  підвищення прозорості результатів діяльності підприємств, що 

впровадили в свою діяльність інтегровані системи управління підприємством, і 

спрощене регулювання їх діяльності шляхом індикативного управління;  

–  реалізація підвищення якості освіти за рахунок використання 

інформаційних технологій, проведення подальшої комп’ютеризації шкіл 

регіонів, створення єдиного інформаційного середовища освіти, у тому числі 

через всесвітню мережу Інтернет; 

–  покращення показників зайнятості населення як в кількісному, так і в 

якісному виразі за рахунок підвищення рівня освіти, різкого підвищення 
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потреби у фахівцях в області ІКТ у всіх сферах економіки і створення нових 

робочих місць, розвитку дистанційної роботи (телероботи), організації 

моніторингу працевлаштування та закріплення в організаціях випускників 

установ професійної освіти; 

–  підвищення можливостей регіонів України у сфері охорони здоров’я за 

рахунок упровадження нових інформаційних технологій, підвищення кількості 

і якості медичної допомоги, що надається, включаючи дистанційну допомогу 

(телемедицину) і обмін досвідом між медиками (в Харківській, Одеській та 

Івано-Франківській областях планується запровадити медичну інформаційну 

систему „Електронна медична картка” в пілотному режимі); 

–  створення електронних торгових майданчиків, які дозволять виключити 

із ланцюжка доданої вартості непотрібних посередників і понизити 

трансакційні витрати, які несе компанія у разі неякісних комунікацій; 

– створення нових технопарків, технополісів, індустріальних парків та 

інноваційно-активних промислових зон, що дозволить підвищити рівень 

інноваційного розвитку регіону; 

–  підвищення ефективності вже існуючих виробництв за рахунок 

впровадження автоматизованих систем планування ресурсів підприємства, 

управління взаємостосунками із замовником, онлайновою аналітичною 

обробкою даних, корпоративного управління проектами, збалансованих 

показників, автоматизованого проектування, інжинірингу і виробництва, 

управління устаткуванням, дистрибютерством та ін.; 

–  формування цивілізованого інформаційного ринку, тобто ринку для 

купівлі-продажу інформаційних продуктів та послуг; 

–  забезпечення подальшого вдосконалення правового регулювання 

інформаційного ринку, захист інформації, авторських і суміжних прав, 

програм, баз даних. 

Успішна реалізація розроблених стратегій дозволить отримати повний 

цикл обігу інформації, що забезпечить конкурентоспроможність регіональної 

економіки.  
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3.2. Пріоритети розвитку інформаційної економіки в регіонах 

України 

 

Виконання кожної задачі має обмеження в ресурсах і, як наслідок, 

обмежений час на її вирішення. Тому визначення пріоритетів є необхідною 

умовою реалізації поставлених завдань. Визначення пріоритетів ініціює процес 

прийняття рішення про те, що є найбільш важливим у ситуації, коли 

неможливо реалізувати абсолютно всі необхідні завдання. Визначаючи вагу 

кожного окремо взятого завдання за певним критерієм, можна збудувати 

ланцюжок завдань в порядку їх важливості.  

Тому визначення пріоритетів розвитку інформаційної економіки 

допомагає чітко визначити обсяг завдань, які стоять перед регіональною 

економікою, і підвищити якість виконання кожного окремого їх елементу. 

Відповідно до обґрунтованої стратегії розвитку інформаційної економіки, 

до основних його пріоритетів віднесемо (рис. 3.6): 

– розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури; 

– розвиток людського капіталу; 

– вдосконалення і розвиток нормативно-правового регулювання 

процесів розвитку інформаційної економіки; 

– створення і розвиток сприятливого середовища для розвитку 

інформаційного ринку; 

– розвиток електронного бізнесу; 

– вдосконалення регіонального управління та місцевого самоврядування 

на базі ІКТ; 

– забезпечення інформаційної безпеки регіонів країни; 

– транскордонне співробітництво та міжнародна співпраця у сфері ІКТ. 

Матеріальною основою і технологічною базою розвитку інформаційної 

економіки є інформаційно-комунікаційна інфраструктура (ІКІ). 

 



   
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ  

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ  

Розвиток 

інформаційно-

комунікаційної 

інфраструктури 

 

 

Розвиток 

людського капіталу  

 

Модернізація і розвиток існуючої технологічної бази регіональних інформаційно-комунікаційних мереж і систем 

 
Вдосконалення і розвиток системи регіональних інформаційних ресурсів і технологій доступу до них 

 Розвиток українського сегмента Інтернет 
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Рис. 3.6. Пріоритети розвитку інформаційної економіки  регіонів України 
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ІКІ є сукупністю територіально розподілених державних і корпоративних 

інформаційно-обчислювальних систем, телекомунікаційних мереж (каналів 

передачі даних, засобів комунікації і управління інформаційними потоками), 

інформаційних ресурсів, що зберігаються, обробляються і передаються в 

електронній формі, а також організаційних структур, правових і нормативних 

механізмів, що забезпечують її ефективне функціонування. 

Розвиток ІКІ передбачає: 

– модернізацію і розвиток існуючої технологічної бази регіональних та 

корпоративних інформаційних і телекомунікаційних мереж та систем; 

– вдосконалення і розвиток системи регіональних інформаційних ресурсів 

і технологій доступу до них; 

– розвиток українського сегмента Інтернет; 

– вдосконалення діяльності центрів обробки інформації.  

Для модернізації і розвитку ІКІ необхідні: 

– створення умов для регіонального бізнесу, зокрема введення 

спеціальних податкових пільг, у тому числі довготривалих, для промислових 

підприємств регіону різної форми власності, що беруть активну участь в 

процесах модернізації і розвитку ІКІ; 

– для колективних пунктів доступу в Інтернет і деяких категорій 

домашніх користувачів (інваліди, школярі, студенти і т. д.) повинні бути 

передбачені пільги з придбання і сервісного обслуговування комп’ютерної і 

телекомунікаційної техніки, а також зниження тарифів на підключення до 

відкритих інформаційних мереж, кабельного телебачення, на послуги 

провайдерів Інтернет. 

Основними напрямками розвитку людського капіталу мають стати: 

– інформатизація освіти, впровадження та вдосконалення комп’ютерних 

технологій навчання, стовідсоткова комп’ютеризація шкіл, створення 

суспільних пунктів колективного (безкоштовного) доступу до мережі Інтернет 

для соціально незахищених верств населення;  
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– розвиток людських ресурсів, кадрового потенціалу сектору ІКТ, 

розвиток багаторівневої професійної освіти в області ІКТ з урахуванням ринку 

праці, розвитку індустрії інформаційних продуктів і електронної комерції, 

створення сприятливих умов для стійкого економічного зростання, інтеграції 

регіонів України в глобальну інформаційну економіку; 

– розвиток системи перепідготовки кадрів, основаної на ІКТ, 

запровадження дистанційної освіти, широке використання електронних 

підручників і комп’ютерних навчальних систем, у тому числі для додаткової 

освіти, перепідготовки вчителів, сприяння освоєнню інформаційних систем 

представниками органів місцевого самоврядування і регіонального управління; 

– створення регіонального інформаційного центру з поступовим 

формуванням єдиного віртуального науково-освітнього простору, створення 

нових інформаційних продуктів, сприяння розширенню наукових зв’язків, 

забезпеченню доступу до світових інформаційних ресурсів і інтеграції в 

світовий науково-освітній простір.  

 Освіта як безперервний процес придбання знань і навиків, яка забезпечує 

конкурентоспроможність для індивідів і бізнесу, є необхідністю для сучасної 

економіки. Необхідність постійного навчання продиктована середовищем, що 

швидко змінюється, – технологічним, ринковим та інформаційним, яке формує 

основу для управління бізнесом в умовах глобалізації і підвищеної конкуренції. 

Підвищена конкуренція стимулює інновації. Це, у свою чергу, вимагає від 

людей бути більш креативними (творчими) і швидко адаптуватися до нових 

умов і освоювати нові прийоми і навики ведення господарської діяльності. 

Як правило, розвиток інформаційної економіки змінює ринок робочої 

сили. Все більше робочих місць пов’язано сьогодні з обробкою інформації  

шляхом використання ІКТ. Робочі місця в інформаційній економіці вимагають 

високого рівня освіти і наявності необхідних професійних навиків. Для 

розвитку інформаційної економіки в регіонах України потрібно збільшити 

інвестиції в людські ресурси і модернізацію інститутів розвитку людського 
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капіталу. В якості таких інститутів виступає освітня система країни і система 

перепідготовки кадрів. 

В першу чергу важливо забезпечити необхідний рівень фінансування 

освітньої системи. В Україні частка витрат на освіту у ВВП є однією з 

найнижчих в Європі і цей показник нижче порівняно з навіть деякими 

країнами, які розвиваються. Неможливо здійснити освітню реформу без 

відповідного розширеного фінансування. 

Реформа освіти повинна передбачати особливі вимоги, продиктовані 

інформаційною економікою до сучасної освіти і системи перепідготовки кадрів. 

До таких вимог відносяться: 

– створення міцного і зворотного зв’язку між компаніями і ринком 

праці, щоб забезпечити гнучкість освітньої системи на нові запити ринку; 

– створення сприятливих умов для отримання освіти протягом всього 

життя для більшості працездатного населення, а також розвиток системи 

перепідготовки фахівців для тих, хто втратив роботу через структурні зміни в 

економіці; 

– забезпечення широкомасштабної системи заходів підвищення 

інформаційної культури населення. Це, у свою чергу, означає, що необхідно 

ввести освітні стандарти і сертифікацію фахівців в цій сфері, розробити 

спеціальні курси для людей з обмеженими фізичними можливостями; 

– заміна існуючих норм і методів освіти на ті, які ґрунтуються на 

широкомасштабному використанні ІКТ, для чого завершити базову 

інформатизацію освіти, реалізувати програму створення освітнього контенту і 

забезпечити методичну підготовку викладачів до використання ІКТ в учбовому 

процесі. 

Готовність населення регіонів України до участі в інформаційній 

економіці повною мірою залежить від того, наскільки воно грамотне і 

мотивоване для використання можливостей ІКТ. Тому, щоб підвищити обидва 

ці чинники, необхідно реалізувати комплекс заходів з популяризації і 
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підвищенні рівня обізнаності населення про можливості використання ІКТ як 

для індивідів, так і регіонів держави. 

В рамках вирішення проблеми інформаційної нерівності необхідно 

забезпечити розширення спектра загальнодоступних інформаційних послуг і 

доступ громадян до соціальної, культурної і розважальної інформації шляхом 

розвитку системи пунктів колективного користування і створення 

загальнодоступних інформаційних ресурсів. 

Нормативно-правове регулювання є основним регламентованим впливом 

на всі напрямки розвитку інформаційної економіки, пов’язаним з формуванням 

інформаційного середовища.  

Для реалізації даного пріоритету повинні бути закріплені правові гарантії 

реалізації конституційних прав громадян на отримання інформації і 

забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність органів державної 

влади і місцевого самоврядування, а також рішень, що стосуються їх прав, 

свободи і законних інтересів; юридично закріплені механізми ефективної 

партнерської співпраці державних підприємств і організацій з комерційними 

структурами, що працюють на вітчизняному і світовому ринках ІКТ; 

забезпечено правове регулювання в області формування, зберігання і 

використання регіональних та національних інформаційних ресурсів і 

вдосконалено норми, які регулюють відповідальність за правопорушення у 

сфері виробництва, зберігання, розповсюдження і використання інформації. 

Подальшому вдосконаленню підлягають інститути захисту 

інтелектуальної власності в області виробництва і споживання інформації, 

перш за все, прав виробників, розповсюджувачів і користувачів ІКТ, 

інформаційних продуктів і послуг; забезпечення прозорості процедур 

ліцензування і сертифікації, усунення перешкод розвитку підприємництва у 

сфері ІКТ; усунення монополізму на ринку інформаційних і 

телекомунікаційних послуг, продуктів і технологій, створення сприятливих 

умов для залучення інвестицій; розвитку електронної торгівлі (цифрових 

операцій) з використанням платіжних карток (смарт-карток), цифрових грошей 
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і цифрових підписів; боротьби з комп’ютерними злочинами; забезпечення 

права кожного громадянина на доступ до суспільної інформації; вдосконалення 

податкової політики, стимулюючої розвиток електронної комерції, надання 

електронних послуг і офшорного програмування. Також повинні бути вирішені 

питання правового регулювання використання мережі Інтернет. 

15 квітня 2004 року був поданий і зареєстрований проект Закону України 

про Загальнодержавну програму „Електронна Україна” на 2005–2012 роки 

(№5414 від 15.04.2004), який мав би стати реальним та ефективним рішенням у 

сфері запровадження захищеного електронного документообігу між органами 

державної влади. А вже 15 грудня 2004 року проект було заслухано та знято з 

розгляду із статусом – проект не прийнято. За прийняття проекту 

проголосувало 173 депутати із 422 присутніх [141].  

 З метою забезпечення в Україні правового порядку дистанційного 

оформлення й виконання правочинів із застосуванням електронних засобів і 

технологій у інформаційно-телекомунікаційних системах загального 

користування було розглянуто 20 жовтня 2010 року на засіданні Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності три проекти 

Закону України про електронну комерцію (реєстр. № 6086 від 18.02.2010р.; 

(реєстр. № 6086-1 від 04.03.2010р.; реєстр. № 6086-2 від 16.03.2010р.), подані 

народними депутатами України. 

Законопроекти було розроблено з метою встановлення принципів 

електронної комерції, запровадження єдиного підходу до державного 

регулювання діяльності суб’єктів електронної комерції, де системно 

врегульовуються відносини, пов’язані із вчиненням правочинів через глобальну 

інформаційну мережу Інтернет, порядок використання в цій мережі 

електронних документів та електронного цифрового підпису, участь 

інформаційних посередників у сфері електронної комерції, а також 

встановлюється відповідальність суб’єктів електронної комерції за 

правопорушення у сфері електронної комерції, що дасть можливість 

гарантувати законність, прозорість та достовірність таких операцій. 
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Запропоновані депутатами законодавчі ініціативи мали на меті 

прискорити інтеграційні процеси у світовий інформаційний простір, але 

Верховна рада відправила на доопрацювання законопроекти, відзначивши 

низку недоліків документів.  

Фахівці інформаційної сфери звернули увагу на те, що проект багато в 

чому збігається із змістом Модельного закону СНД „Про електронну торгівлю”. 

При цьому положення, взяті з Модельного закону, не адаптовані належним 

чином до чинної в Україні системи нормативно-правових актів. Зокрема, 

виникають невідповідності із законами „Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні” і „Про електронний цифровий підпис”. Також експерти 

відзначили, що частина положень проекту не відповідає Цивільному кодексу 

України [142]. 

Прийняття найближчим часом Закону України „Про електронну 

комерцію”, а також низки підзаконних актів дозволить Україні стати країною з 

розвинутою інформаційною економікою.  

Створення і розвиток сприятливого середовища для розвитку 

інформаційного ринку повинне сприяти розвитку виробництва ІКТ і 

прикладних програм для всіх сфер діяльності регіону. Для цього необхідно 

розробити і реалізувати такі пріоритетні заходи: 

– реалізація комплексу заходів для зниження адміністративних бар’єрів, 

які перешкоджають бізнесу. В першу чергу, необхідно розв’язати проблему 

реєстрації нових компаній за принципом „одного вікна”. Також для цього 

потрібно відмінити надмірні і необґрунтовані процедури ліцензування і 

сертифікації діяльності. Важливим аспектом у створенні сприятливого 

середовища для інформаційного розвитку регіону є забезпечення зручного 

порядку ліцензування підприємництва в області ІКТ і усунення застарілих 

нераціональних норм і правил; 

– зниження податкового навантаження і вхідних митних тарифів, 

стимулювання виробництва ІКТ, розвиток інформаційного і освітнього 

секторів, а також створення і розвиток малих наукових і технологічних фірм; 
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– надання бізнесу доступу до фінансових ресурсів для фінансування 

інноваційної активності (включаючи придбання і впровадження ІКТ, створення 

венчурних підприємств), що у свою чергу означає: реформування і розвиток 

банківського сектору; розробка і виконання спеціальних заходів для розвитку 

фондового ринку. Сьогодні на цьому ринку оперують всього декілька сотень 

підприємств, тоді як переважна більшість українських підприємств (включаючи 

більшість компаній в області ІКТ) не здатна використовувати найпростіші і 

найефективніші механізми фондового ринку для залучення інвестицій; 

створення (формування) простої системи венчурного фінансування, яка 

забезпечуватиме ефективне інвестування у всіх фазах життєвого циклу нових 

підприємств (від створення компанії до її зрілості). Можливості венчурного 

фінансування (довгострокові фінансові інвестиції з високим ступенем ризику 

без отримання будь-яких гарантій) доступні підприємствам, в основному, на 

стадії розширення і розвитку, тоді як в їх початковій стадії дуже мало 

доступних фінансових ресурсів; прийняття системи заходів для підвищення 

інвестиційної привабливості ІКТ-сектора та ін.; 

– створення конкурентного середовища на ринку ІКТ. Це передбачає 

створення рівних умов для ведення бізнесу на ринку ІКТ. Вирішенням цієї 

задачі є розвинута антимонопольна політика держави у сфері телекомунікацій 

(зв’язку) та її ефективне виконання та підвищення конкуренції у всіх секторах 

економіки. 

Конкуренція призводить до позитивних результатів: мережі постійно 

впроваджують нові технології, користувачі мають більший вибір послуг за 

нижчими цінами, постачальники послуг уважніше ставляться до проблем 

клієнтів, низькі ціни стимулюють використання телекомунікацій. Передумовою 

для цього є усунення бар’єрів на шляху розвитку конкуренції, заохочення 

новачків на ринку шляхом боротьби з антиконкурентною поведінкою фірм, що 

домінують на цих ринках; 

– вдосконалення системи заходів захисту прав на інтелектуальну 

власність і авторських прав. Передбачає розвиток правових механізмів, а також 
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внесення необхідних поправок в поточне кримінальне, адміністративне і 

процесуальне законодавство. 

Метою розвитку електронного бізнесу є створення сприятливих умов 

активного використання ІКТ для ефективного ведення бізнесу. Основними 

напрямками є: розширення інформаційного бізнесу (виробництво програмних 

засобів, підтримка вітчизняних компаній ринку ІКТ; підвищення якості товарів 

і послуг, що надаються, у сфері ІКТ; стимулювання інвестицій приватного 

сектора в розвиток ІКТ, розвиток експортного потенціалу приватних 

підприємств); електронна комерція (розвиток бізнесу і маркетингу на основі 

мережі Інтернет, зміцнення експортного потенціалу приватних підприємств за 

рахунок просування вітчизняних товарів і послуг з використанням 

можливостей мережі Інтернет); розвиток платіжних систем (забезпечення 

платіжних операцій в мережі Інтернет). 

Метою вдосконалення регіонального управління та місцевого 

самоврядування на базі ІКТ є забезпечення ефективного і відкритого 

регіонального управління з використанням ІКТ, основними напрямками якого 

мають бути:  

– освоєння службовцями в органах регіональної влади та місцевого 

самоврядування інформаційних систем, реалізація принципу “першого керівника”; 

– впровадження “Електронного уряду” (ЕУ): систем електронного 

документообігу, порталів державних служб, державних реєстрів і 

автоматизованих систем обслуговування громадян, галузевих, регіональних і 

місцевих баз даних, що дозволяють реалізувати важливу задачу з 

демократизації управління, забезпечити відкритість рішень, що приймаються 

органами місцевого самоврядування (державного управління), підвищити 

інформованість населення і знизити можливість прояву корупції;  

– формування кадрової політики, адекватної сучасним інформаційним 

технологіям, навчання держслужбовців всіх рівнів для впровадження 

електронного документообігу.  
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Широкомасштабне використання ІКТ і мережної інформаційно-

комунікаційної інфраструктури у сфері управління дозволяє істотно поліпшити 

діяльність місцевих органів державної влади і їх діалогу з громадянами, 

бізнесом і суспільними структурами. З розвитком інформаційного середовища, 

створюється нерозривний зв’язок функціональної і структурної перебудови 

апарату управління регіоном.  

Використання ІКТ та Інтернет переводить на якісно новий рівень 

вирішення трьох взаємопов’язаних завдань: 

– вдосконалення діяльності регіонального апарату управління за рахунок 

переходу на електронний документообіг, формування, розвитку та інтеграції в 

єдину вертикальну мережу корпоративних мереж міністерств і відомств, а 

також системи розподілених баз даних управлінської інформації, що регулярно 

оновлюються, всередині кожного відомства; 

– інтеграція регіональних інформаційних ресурсів і створення умов для 

надання громадянам і організаціям загальнодоступної, адміністративної і 

правової інформації; 

– організація інтерактивної взаємодії місцевих органів державної влади на 

всіх рівнях системи державного управління, а також з громадянами, бізнесом та 

соціальними суб’єктами. 

Вирішення вказаних задач повинне призвести до демократизації 

суспільного і політичного життя в регіонах країни, на практиці реалізувати 

конституційні права громадян на отримання, використання і розповсюдження 

інформації. В сукупності ці задачі складають платформу «електронного уряду». 

Метою створення електронного уряду (ЕУ) є оптимізація процесу 

надання органами регіональної влади послуг населенню і бізнесу, а також 

розширення участі усіх виборців в процесах керівництва і управління регіоном, 

підвищення стандартів якості життя населення регіонів країни, прискорення їх 

економічного зростання. Успіх вирішення цієї задачі прямо пов’язаний з тим, 

наскільки діяльність органів влади, місцевої і центральної, передбачена і 

обґрунтована і наскільки ці органи влади доступні для населення. 
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Структура електронного уряду є комплексом інтегрованих між собою 

трьох базових інформаційних підсистем (рис. 3.7): 

 – інформаційно-довідковий портал органів регіональної влади – єдина 

точка доступу користувачів; 

 – інтегральна інформаційно-аналітична підсистема органів регіональної 

влади; 

 – підсистема міжвідомчого електронного документообігу органів 

регіональної влади. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Структура електронного уряду регіону 
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муніципальними утвореннями за допомогою єдиної інформаційно-

технологічної структури, що складається з інформаційно-аналітичного 

порталу, регіональної інформаційної системи і єдиної системи міжвідомчого 

електронного документообігу. 

В 1997 р. Всесвітній банк опублікував звіт „Держава в світі, який 

змінюється”, в якому зроблено такий висновок: „Історія настирливо повторює, 

що хороший уряд – це не розкіш, а життєва необхідність. Без ефективної 

держави стійкий розвиток, і економічний, і соціальний, неможливий” [143].  

Для сьогоднішньої України ЕУ – це спосіб високоефективної підтримки 

єдності країни і нерозривності державного і регіонального управління. Крім 

того, ЕУ – інструмент раціонального розподілу управлінських ресурсів, 

підтримка професійного потенціалу держслужбовців і реалізації відкритості 

держапарату. 

Станом на 1 січня 2010 року було переведено 81,4% (як державного, так і 

приватного секторів) [144, с. 41-42] документообігу в безпаперову електронну 

форму із застосуванням ЕЦП, що дозволяє вирішити такі проблеми :  

– суттєве заощадження ресурсів (кошти і час), зокрема лише на 

витратних матеріалах, що супроводжують паперовий документообіг (не менше 

50% економії);  

– об’єктивна оцінка трудовитрат кожного працівника у загальному 

результаті, за рахунок прозорості усіх процесів, пов’язаних із опрацюванням 

електронних документів;  

– подолання внутрішніх комунікаційних бар’єрів;  

– підвищення персональної конкурентоздатності працівника на ринку 

праці в умовах розвитку інформаційної економіки за рахунок освоєння нових 

технологій організації робочого процесу;  

– збереження „живої” інституційної пам’яті, оскільки документ 

зберігається у тому вигляді, у якому його створено, а відтворення його 

інформації не потребує складних перетворень.  
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В той же час суттєво підвищується якість державного управління, 

заощаджуються значні ресурси, дозволяючи оперувати лише електронними 

даними в усій системі органів влади. 

Якісно побудована система електронного урядування має позитивно 

впливати на загальний хід та наслідки проведення подальших радикальних 

перетворень в українському суспільстві, насамперед, соціальної і економічної 

реформи, розбудови соціальної держави з впливовими інституціями 

громадянського суспільства, особливо з тих питань, де велике значення мають 

методи та форми взаємодії органів державного управління та органів місцевого 

самоврядування з людиною та громадянином, громадськими організаціями. 

Подальша розбудова системи електронного урядування прямо залежить від 

політико-правового становища суспільства, фінансово-економічних 

можливостей держави та регіонів.  

За рівнем впровадження інформаційних технологій в органах державної 

влади Україна значно відстає від розвинених країн світу. За рівнем готовності 

системи Електронного уряду (e-Government Readiness Index) у 2008 році 

Україна посіла 41 місце серед 192 держав у рейтингу, а вже у 2009 році, 

всесвітнього огляду здійсненого Департаментом економіки і суспільства (UN 

Department of Economics and Social Affairs (UNDESA)), Україна посіла 54 місце 

у рейтингу серед 192 держав (дод. К, рис. К.8).  

Індекс готовності електронного уряду – сукупність показників 

(індикаторів), що характеризують стан інформаційного середовища 

електронного уряду та рівня забезпечення доступу до електронного урядування, 

головним чином технологічна інфраструктура й комп’ютерна компетентність, з 

метою визначення того, як країна використовує можливості ІКТ для 

забезпечення ефективного державного та регіонального управління. 

Проведені дослідження дозволяють виділити загальні основні проблеми 

розвитку сфери е-урядування в Україні та її регіонах:  

– відсутність Концепції, Стратегії та Державної програми, націленої на 

впровадження технологій е-урядування як єдиної системи, що призводить до 
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нескоординованих дій у сфері е-урядування як на національному, так і 

регіональному рівнях;  

– законодавство, що регулює суспільні відносини застосування 

технологій е-урядування, свідчить про його фрагментарність і неповноту, 

наявність дублювання і суперечності нормативно-правових актів у цій сфері;  

– впровадження технологій е-урядування вимагає модернізації, у першу 

чергу, системи державного та регіонального управління, проведення 

ефективної адміністративної реформи;  

– недосконалість процедур надання та отримання адміністративних 

послуг шляхом використання ІКТ;  

– відсутність єдиних підходів до впровадження е-урядування в Україні (в 

центральних органах виконавчої влади впроваджено та експлуатується понад 

50 систем електронного документообігу (ЕДО) з використанням електронного 

цифрового підпису (ЕЦП), які є базовою інформаційною технологією 

електронного урядування та інтенсивно впроваджуються як в органах влади, 

так і в бізнесі  і які на сьогодні є несумісними між собою як за форматами 

електронного документа, так і за форматами і протоколами електронного 

цифрового підпису. Така ситуація склалась у результаті хаотичного, 

несистемного, некоординованого розвитку національної системи ЕЦП та 

впровадження систем ЕДО в органах влади, відсутності уніфікованих форматів, 

протоколів та регламентів в цій сфері, що не тільки унеможлює електронну 

взаємодію органів влади між собою при наданні ними інтегрованих 

електронних державних послуг в режимі „єдиного вікна” і є загрозою 

національній безпеці державі, але й створює значні труднощі для бізнесу, 

особливо в процесі надання електронної звітності контролюючим органам  

[145, с. 23];   

– повільне становлення е-демократії (можливість кожного через ІКТ 

приймати рішення державного і регіонального значення);  

– недостатньо ефективна взаємодія органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування і недержавних громадських організацій, яка 
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необхідна для вироблення і реалізації конкретних планів з впровадження 

технологій е-урядування;  

– низький рівень поінформованості, мотивації та навчання державних 

службовців, представників недержавних громадських організацій, бізнесу та 

населення технологіям е-урядування.  

Однією з невирішених актуальних проблем залишається відсутність 

офіційно визнаної національної системи індикаторів (показників) оцінки цих 

процесів та в цілому системи вимірювання стану інформатизації та розвитку 

інформаційної економіки в Україні. Статистичні спостереження Держкомстату 

не відповідають потребам інформатизації та розвитку інформаційної економіки 

за повнотою, точністю, достовірністю, оперативністю тощо.  

Крім того, необхідно розуміти: електронний уряд – найважливіший, 

реальний інструмент демократизації нашого суспільства, який може допомогти 

вирішити багато проблем, зокрема зняти соціальну напругу. А вона виникає 

через бюрократичні перепони, що змушують багатократно відвідувати офіси 

різноманітних структур та управлінь. Тому для населення повинні бути 

створені умови реального доступу до сучасних інформаційних технологій та їх 

використання в побутових, фінансово-економічних сферах.  

Впровадження е-урядування в Україні забезпечить якісно новий рівень 

управління державою та суспільством в цілому, зміцнить довіру до держави та 

її політики, вдосконалить взаємодію між органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, бізнесом, громадянами та державними 

службовцями. 

Забезпечення інформаційної безпеки передбачає захист регіональних 

інтересів в інформаційній сфері, що визначаються сукупністю збалансованих 

інтересів населення регіону. Основними напрямками повинно бути:  

– захист інформаційних ресурсів і інформаційних систем від 

несанкціонованого доступу, забезпечення безпеки інформаційних і 

телекомунікаційних систем; 
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– дотримання прав громадянина в області отримання інформації,  

користування нею та її збереження. 

Глобальна інформатизація і розвиток Інтернет призвели до того, що 

інформаційно-комунікаційна інфраструктура регіонів країни та інформаційні 

ресурси виявилися дуже вразливими об’єктами дії з боку недружніх держав, 

терористичних організацій, кримінальних угрупувань і окремих зловмисників. 

Загроза міжнародного інформаційного тероризму й інформаційних воєн стали 

важливими геополітичними чинниками. Запобігання цій загрозі вимагає 

об’єднання зусиль всіх регіональних та державних інститутів і активізації 

міжнародної співпраці в цій області. 

Виявлення і аналіз конкретних загроз інформаційної безпеки України як 

частини глобального інформаційного співтовариства, розробка і впровадження 

заходів, необхідних для адекватної відповіді на них, повинні розглядатися як 

найважливіші пріоритети як регіональної, так і національної безпеки. 

Україна повинна брати активну участь в розробці і ухваленні 

міжнародних домовленостей, стосовно: 

– створення умов для рівноправного і безпечного міжнародного 

інформаційного обміну на основі загальновизнаних норм і принципів 

міжнародного права, встановлюючи, у тому числі, відповідальність за 

хакерство й інші комп’ютерні злочини, зловмисне проникнення в регіональні і 

корпоративні інформаційні мережі, порушення прав і законних інтересів 

громадян в процесі інформаційного обміну; 

– розробку колективних заходів щодо запобігання використанню ІКТ і 

Інтернет в терористичній та іншій злочинній меті і процедури взаємного 

повідомлення і запобігання трансграничній несанкціонованій інформаційній 

дії; 

– розвиток системи міжнародної взаємодії правоохоронних органів з 

запобігання і припинення правопорушень в світовому інформаційному 

просторі. 
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В процесі реалізації цього напряму в країні повинна бути створена єдина 

багаторівнева загальноукраїнська система забезпечення інформаційної безпеки, 

в якій діють єдині правові норми і механізми захисту інформаційних ресурсів, 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури та інформаційних прав 

громадян і здійснюється ефективна координація діяльності органів державної 

та регіональної влади й інших організацій. 

Найважливішою метою міжнародної співпраці у сфері ІКТ є створення 

інформаційної культури, що відповідає національним інтересам України, а на 

регіональному рівні цей пріоритет реалізується у формі активізації 

транскордонного співробітництва у сфері використання ІКТ. В глобальному 

інформаційному суспільстві, де буде забезпечено широке представництво по-

різному політично орієнтованих як розвинутих, так і країн, що розвиваються, 

інтереси України – постачальника і споживача ІКТ – повинні бути враховані 

якнайповніше. Тому Україні необхідно активно включатися в розробку і 

практичне формування концепції глобального інформаційного суспільства, її 

принципів і структури. 

Міжнародна співпраця повинна забезпечити умови, за яких глобальна 

інформатизація не завдавала б збитку національній та регіональній безпеці, 

суверенітету, культурі і самобутності всіх країн, у тому числі і Україні, і була б 

спрямована на рішення соціально-економічних і гуманітарних проблем 

людства, окремих регіонів і країн. 

Виходячи з оцінки сьогоднішнього стану інформаційного розвитку 

регіонів України, аналізу світового досвіду розвитку інформаційної економіки і 

виділених пріоритетів, систематизуємо дестабілізуючі чинники і чинники, що 

сприятимуть реалізації пріоритетів розвитку інформаційної економіки в 

регіонах України (рис. 3.8) та визначимо першочергові дії з їх реалізації, до 

яких, на нашу думку, слід віднести: 
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Рис. 3.8. Чинники реалізації пріоритетів розвитку інформаційної економіки 

 

– ухвалення політичних, організаційних і економічних рішень, 

необхідних для забезпечення пріоритетності розвитку інформаційної економіки 

регіонів України; 

Чинники, що сприятимуть реалізації пріоритетів 

 

Дестабілізуючі чинники 

 

  недостатність або відсутність 

фінансування з місцевого бюджету; 

 недостатній рівень фінансування 

освітньої системи; 

 недосконалість  нормативно-

правової бази інформаційного 

законодавства; 

 неврегульовані питання правового 

регулювання використання мережі 

Інтернет; 

 недосконалість податкової 

політики стимулювання розвитку 

електронної комерції, електронних 

послуг, офшорного програмування; 

 невдосконалена антимонопольна 

політика у сфері телекомунікацій  

(зв’язку); 

 недосконала система заходів 

захисту прав на інтелектуальну 

власність і авторських прав; 

 недосконалі процедури 

ліцензування і сертифікації 

інформаційної діяльності;  

 відсутність відділів інформаційно-

комп’ютерного забезпечення як у 

органах регіональної влади, так і в 

органах місцевого самоврядування; 

 проблема кадрового забезпечення  

висококваліфікованими фахівцями; 

 низький рівень інформаційної 

культури, поінформованості та 

мотивації використання 

можливостей ІКТ 

 забезпечення належного фінансування РПІ; 

 виділення коштів на розвиток ІКІ в межах окремого рядка 

місцевого бюджету; 

 збільшення інвестицій в людські ресурси і модернізація 

інститутів розвитку людського капіталу; 

 залучення інвестицій до сфери інформатизації; 

 надання урядових гарантій на збереження і вивіз капіталу 

іноземних інвесторів; 

 введення спеціальних податкових пільг для підприємств 

регіону з різною формою власності, що беруть активну участь 

в процесах модернізації і розвитку ІКТ; 

 надання пільг з придбання і сервісного обслуговування 

комп’ютерної і телекомунікаційної техніки, а також зниження 

тарифів на підключення до Інтернет соціально незахищених 

верств населення; 

 популяризація використання платіжної картки НСМЕП; 

 забезпечення платіжних операцій в мережі Інтернет; 

 створення у обласних та органах місцевого самоврядування 

підрозділів, відповідальних за функціонування  інформаційно-

комунікаційної інфраструктури; 

 прийняття Закону України про Загальнодержавну програму 

„Електронна Україна” та Закону України «Про електронну 

комерцію»; 

 активізація запровадження „Електронного уряду” на всіх 

рівнях державного управління та місцевого самоврядування; 

 забезпечення прозорості процедур ліцензування і 

сертифікації підприємництва у сфері ІКТ;  

 забезпечення рівних умов конкуренції і усунення 

монополізму на ринку інформаційних і телекомунікаційних 

послуг, продуктів і технологій; 

  забезпечення права кожного громадянина на доступ до 

інформації; 

 підвищення інформаційної культури населення; 

 популяризація і підвищення рівня обізнаності населення про 

можливості використання ІКТ; 

 розвиток систем пунктів колективного користування і 

створення загальнодоступних інформаційних ресурсів 

ЧИННИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 
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– ухвалення керівництвом регіонів країни комплексу заходів щодо 

зміцнення партнерських відносин держави, бізнесу, громадських організацій і 

населення в реалізації розвитку інформаційної економіки; 

– прискорене вдосконалення і розвиток законодавчої і нормативно-

правової бази розвитку інформаційної економіки; 

– модернізація і розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури, 

особливо у віддалених регіонах країни; 

– розширення використання ІКТ в освіті і науковій діяльності; 

– здійснення заходів з підвищення ефективності реалізації регіональних і 

галузевих програм інформатизації; 

– ефективне економічне стимулювання розвитку вітчизняної наукової і 

виробничої бази ІКТ. 

В табл. 3.6 визначена послідовність реалізації пріоритетів для регіонів 

України. 

Таблиця 3.6 

Послідовність реалізації пріоритетів у регіонах України 

Регіони 
Послідовність реалізації пріоритетів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АР Крим 2 1 3 4 5 6 7 8 

Вінницька 1 4 2 3 5 6 7 8 

Волинська 1 4 2 3 5 6 7 8 

Дніпропетровська 2 1 4 3 5 6 7 8 

Донецька 2 1 4 3 5 6 7 8 

Житомирська 1 2 3 4 5 6 7 8 

Закарпатська 1 2 3 4 5 6 7 8 

Запорізька 2 1 4 3 5 6 7 8 

Івано-Франківська 1 4 2 3 5 6 7 8 

Київська 2 1 3 4 5 6 7 8 

Кіровоградська 1 2 3 4 5 6 7 8 

Луганська 1 3 2 4 5 6 7 8 

Львівська 1 4 2 3 5 6 7 8 

Миколаївська 1 4 2 3 5 6 7 8 

Одеська 4 1 2 3 5 6 7 8 

Полтавська 2 1 3 4 5 6 7 8 

Рівненська 1 4 2 3 5 6 7 8 

Сумська 4 3 1 2 5 6 7 8 

Тернопільська 1 4 2 3 5 6 7 8 

Харківська 4 1 2 3 5 6 7 8 

Херсонська 1 3 2 4 5 6 7 8 

Хмельницька 1 4 2 3 5 6 7 8 

Черкаська 4 1 2 3 5 6 7 8 

Чернівецька 1 4 2 3 5 6 7 8 
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Продовження табл. 3.6 
 

Регіони 
Послідовність реалізації пріоритетів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чернігівська 4 1 2 3 5 6 7 8 

м.Київ 4 1 2 3 5 6 7 8 

м.Севастополь 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 – Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури 

2 – Розвиток людського капіталу 

3 – Створення і розвиток сприятливого середовища для розвитку інформаційного ринку  

4 – Розвиток електронної економіки 

5 – Вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування на базі ІКТ 

6 – Вдосконалення і розвиток нормативно-правового регулювання процесів інформаційного розвитку 

7 – Забезпечення інформаційної безпеки регіонів країни 

8 – Транскордонне співробітництво та  міжнародна співпраця у сфері ІКТ 

 

Розвиток інформаційної економіки є однією з головних передумов успіху 

у вирішенні актуальних поточних і перспективних задач соціально-

економічного розвитку регіонів країни: збільшення ВРП; зростання 

конкурентоспроможності підприємств державного і приватного сектора; 

створення принципово нових можливостей для нарощування виробництва і 

експорту вітчизняної високотехнологічної продукції, перетворення ІКТ в 

чинник економічного зростання. 

Реалізація пріоритетів розвитку інформаційної економіки є необхідною 

умовою для включення української економіки на рівноправній основі в світову 

систему розподілу праці. Тільки при випереджаючому розвитку інформаційної 

економіки можуть бути створені і реалізовані достатні економічні умови і 

механізми для створення в регіонах України сучасного, високорозвинутого 

ринкового господарства. 

 

3.3. Моделювання впливу ІКТ на соціально-економічний розвиток 

регіону 

 

 Сьогодні в регіонах України рівень розвитку продуктивних сил не 

відповідає існуючим виробничим відносинам. Тому розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій в регіонах і його якісна трансформація, що 

відповідає сучасним вимогам, дуже необхідний. 
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У процесі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій необхідно 

враховувати інтереси суб’єктів, з метою досягнення головної мети – 

підвищення ефективності ІКТ в умовах розвитку інформаційної економіки. 

Необхідно зазначити, що ІКТ є процесом розвитку внутрішнього 

технологічного інструментарію інформаційної роботи в будь-якій системі і 

створення умов розвитку і максимізації використання цього технологічного 

інструментарію з метою підвищення ефективності функціонування 

регіональної системи. 

Оскільки технологічний інструментарій інформаційної роботи 

представлений сучасними ІКТ, а умови впровадження і використання ІКТ 

визначаються чинниками, що впливають на даний процес, то розвиток ІКТ 

регіону можна розділити на два напрямки: 

– перший – впровадження ІКТ в ключових підсистемах регіону з метою 

підвищення їх ефективності; 

– другий – дія на чинники розповсюдження і використання ІКТ з метою 

створення сприятливих умов для першого напрямку. 

В рамках першого напрямку пріоритет впровадження ІКТ в окремо взятій 

регіональній підсистемі повинен бути прогнозом впливу інформатизації на 

ефективність функціонування підсистеми, тобто показувати, в більшій або у 

меншій мірі зміниться ефективність функціонування підсистеми після 

проведення заходів щодо впровадження ІКТ. При цьому вважатимемо, що для 

використання нового технологічного інструментарію інформаційної роботи є 

найсприятливіші умови. Іншими словами, пріоритет показуватиме потенційний 

внесок заходів щодо впровадження ІКТ в підвищення ефективності підсистеми. 

Реальний внесок багато в чому визначатиметься умовами впровадження і 

використання ІКТ проте, оцінка цих умов і дія на них – задача другого з 

виділених двох напрямків. 

Потенційний внесок заходів щодо впровадження ІКТ для підвищення 

ефективності підсистем, на наш погляд, визначатиметься двома параметрами: 

– значущість ІКТ для ефективного функціонування підсистеми; 
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– існуючим рівнем розвитку ІКТ в підсистемі. 

Під значущістю ІКТ розуміється потенційний внесок, який вносять ІКТ в 

ефективність підсистеми, через специфіку її функціонування. 

 Нами запропонований ресурсний підхід значущості ІКТ для ефективного 

функціонування підсистем регіону (рис. 3.9).  

 

Рис. 3.9. Схема ресурсного забезпечення розвитку ІКТ регіону  

 

Ресурсний підхід вибраний, виходячи з того, що функціонування будь-

якої системи залежить від наявності необхідних ресурсів [146]. Для різних 

систем різні ресурси мають різну важливість через специфіку функціонування 

системи. Значущість ресурсу визначатиме значущість технології роботи з цим 

ресурсом, оскільки саме технологія, за умови максимального використання її 

потенціалу, визначає ефективність доступу, використання і перетворення 

ресурсу, який, у свою чергу, визначає ефективність функціонування системи. 

В нашому випадку можна провести наступні порівняння: 

– як система виступає окрема підсистема регіону; 

– ресурсом, що нас цікавить, є інформаційний ресурс; 

технологія роботи з інформаційним ресурсом – ІКТ. 
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Перший рівень представлений регіоном. На другому рівні розташовані 

його підсистеми, ефективність кожної з яких вносить свій внесок в загальну 

ефективність регіону як соціально-економічної системи. Ефективність кожної 

підсистеми залежить від наявності необхідних ресурсів. Ці ресурси, з’єднані в 

чотири групи, є третім рівнем схеми. 

Схема служить для визначення значущості наявності і своєчасного 

доступу до інформаційних ресурсів порівняно з наявністю і доступом до інших 

видів ресурсів для кожної підсистеми, включеної в дослідження, з метою 

визначити значущість ІКТ для кожної підсистеми.  

Рівень підсистем виділений для відображення того, що загальна 

ефективність регіону як соціально-економічної системи залежить від 

ефективності його підсистем. Крім того, другий рівень показує також те, що 

порівняння різних видів ресурсів проводиться для кожної підсистеми. 

Значущість же всіх підсистем як функціональних елементів регіону 

вважатимемо рівною, оскільки мета – гармонійне підвищення ефективності всіх 

підсистем регіону. 

Створення сприятливих умов для впровадження і ефективного 

використання ІКТ – безпосередня задача органів державного і муніципального 

управління регіону, які є розробниками стратегії інформатизації. Умови можуть 

бути представлені сукупністю факторів, кожний з яких через свою природу і 

існуючий рівень розвитку по-різному впливає на процес впровадження і 

використання ІКТ. 

На рис. 3.10 представлено фактори підвищення рівня соціально-

економічного розвитку регіону на основі запровадження ІКТ. Оскільки фактори 

впровадження і використання ІКТ визначають умови перебігу цього процесу, то 

їх структура на рис. 3.10 показана інваріантною (незмінною) щодо різних 

підсистем.  

При цьому центром ієрархії є головна мета стратегії – підвищення 

ефективності функціонування регіону на основі впровадження і використання 

сучасних ІКТ в ключових підсистемах регіональної системи. 
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Рис. 3.10. Фактори підвищення рівня соціально-економічного розвитку 

регіону на основі запровадження ІКТ 
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неефективного використання сучасного технологічного інструментарію 

інформаційної роботи, або взагалі може сприяти відмові підприємства від його 

впровадження. В кожній з цих груп окремі фактори мають різну природу 

походження. Фактори-можливості за природою їх походження можна розділити 

на дві групи: технічні і економічні. 

До технічних факторів-можливостей в основному відноситься наявність 

на ринку ІКТ-товарів необхідного для підприємств регіону програмно-

технічного забезпечення (персональних комп’ютерів, засобів зв’язку і т.п.). 

Якщо таких немає, то ніякого їх впровадження і використання не буде. 

Відповідно, для створення сприятливої ситуації за даним фактором необхідна 

підтримка вітчизняних виробників ПТЗ або імпортерів ПТЗ. Безумовно, на 

першому місці повинні стояти заходи з розвитку вітчизняного сектору 

виробництва ПТЗ. 

Економічні фактори-можливості визначають принципову можливість 

підприємствам регіону придбати і впровадити існуючий на ринку 

спектр програмно-технічного забезпечення. Це, у свою чергу, залежить 

від двох факторів: наявність достатніх фінансових ресурсів 

для придбання необхідного ПТЗ і від їх цін. Економічна спроможність з 

придбання необхідного ПТЗ розділена на два фактори виключно тому, що 

впливати на цю здатність можна двома шляхами: сприяти нарощуванню 

необхідних фінансових ресурсів або стимулювати зниження цін на ПТЗ. Перше 

можливо здійснити за допомогою податкової і кредитної політики відносно 

споживачів ПТЗ, а друге – за допомогою заходів, спрямованих на виробників, 

імпортерів і продавців ПТЗ. 

Разом з тим рішення будь-якого підприємства регіону впровадити і 

використовувати ІКТ багато в чому залежатиме від умов його ефективного 

використання.  

Фактори-умови за природою їх походження можна розділити на чотири 

групи: технічні, економічні, людські і правові. 
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З технічної точки зору рівень використання потенціалу ІКТ багато в чому 

залежатиме від інформаційного обміну. Звичайно, підприємства регіону можуть 

використовувати ІКТ й ізольовано, що також сприятиме підвищенню 

інформаційної ефективності за рахунок економії часу на документообіг і т.п. 

Проте велика частина потенціалу ІКТ закладена саме в можливості ефективної 

взаємодії за допомогою інформаційного обміну, в результаті якого з’являється 

синергетичний ефект підвищення інформаційної ефективності. Якість 

інформаційного обміну між елементами підсистеми або підсистемами повною 

мірою залежить від технічних параметрів телекомунікаційної інфраструктури 

(ТКІ), таких як швидкість передачі інформації, наявність збоїв і т.п. Відповідно, 

розвиток телекомунікаційної інфраструктури є важливим стимулюючим 

фактором, що підштовхує підприємства регіону до використання ІКТ. 

Відсутність розвинутої телекомунікаційної інфраструктури, навпаки, гальмує 

розповсюдження ІКТ. 

Окрім технічних параметрів ТКІ, важливою умовою інтенсивного 

розповсюдження і ефективного використання ІКТ є наявність і якість 

телекомунікаційних послуг. Наявність таких сервісів, як електронні платежі, 

електронні торгові майданчики і т.п., стимулює розповсюдження ІКТ, оскільки 

підприємства регіону повною мірою оцінюють їх переваги і прагнуть 

використовувати їх. Також варто відзначити важливість створення 

спеціалізованих мережних інформаційних порталів, таких як освітні і культурні 

портали, регіональні системи підтримки інвестиційних проектів і т.п. 

Економічні фактори-умови, такі як фінансові можливості за оплату 

телекомунікаційних послуг і ціни цих послуг, можуть як сприяти, так і 

гальмувати розповсюдження ІКТ.  

Група факторів-умов „Людські фактори” – наступна важлива група, яка 

може створити серйозні проблеми в процесі інформатизації регіону. Тому що 

відсутність в потрібній кількості висококваліфікованих фахівців ІКТ або 

відсутність відповідних навиків у співробітників, які будуть використовувати 

ІКТ, може звести до нуля всі зусилля в даному напрямку.  
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Відповідно, заходи з вдосконалення підготовки фахівців ІКТ в рамках 

системи вищої освіти, у тому числі і за цільовими замовленнями регіонів, 

грають важливу роль у наповненні ринку праці висококваліфікованими 

фахівцями ІКТ. Не менше значення може мати розвиток колективних центрів 

навчання співробітників підприємств регіону навикам володіння ІКТ. 

Останньою перешкодою, яка може виникнути на шляху регіону, який 

прагне вийти на новий рівень своєї діяльності за рахунок використання 

сучасних ІКТ, є нормативно-правова база розповсюдження ІКТ та 

інформаційного обміну. Навіть за сприятливих умов за всіма попередніми 

факторами вона може спричинити гальмування розповсюдження і 

використання ІКТ.  

Необхідно зазначити, що ступінь впливу різних факторів різний і 

залежить від стану окремої підсистеми, природи впливу і походження фактора, 

а також від існуючого рівня його розвитку.  

Найважливішим критерієм функціонування діяльності регіону в умовах 

розвинених ІКТ, що є одним із пріоритетів стратегії розвитку інформаційної 

економіки, є економія часу і оперативність інформаційної взаємодії. Такий 

підхід при дослідженні інформаційної економіки дозволить нам виявити 

соціально-економічний ефект для господарюючих суб’єктів регіону. 

Як відомо, у будь-якого господарюючого суб’єкта або домогосподарства 

регіону, незалежно від зовнішньої мезо- чи макроекономічної моделі, існує ряд 

контрагентів, з якими йде взаємодія матеріального, фінансового та 

інформаційного характеру. Будь-які відносини суб’єктів, також як і будь-який 

виробничий процес, обов’язково супроводжуються інформаційним 

обслуговуванням. На сьогоднішній день економія витрат часу інформаційної 

взаємодії в процесах виробництва відіграє ключову роль у підвищенні 

конкурентоспроможності і взагалі в життєдіяльності регіонів. 

У всі часи і у всіх моделях регіональної системи критерії економії часу і 

мінімізації витрат тільки декларувалися як необхідність, а на практиці їх 

реалізація була складною задачею, а іноді зовсім не реалізовувалися. Це було 
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обумовлено невідповідністю рівня розвитку інфраструктури і функціонуванням 

старого технологічного укладу ІТ. Часто у багатьох випадках економічні 

системи  не давали можливість реалізації прийнятих критеріїв. В основному 

було дві мети – мінімізація витрат трансакцій і максимізація ефекту. Деякі вчені 

економісти відзначали соціальну сторону розвитку ІКТ, проте багато авторів у 

своїх дослідженнях не акцентували достатньої уваги на соціальній складовій 

впливу ІКТ. Сьогодні в умовах глобалізації економія часу населення не тільки 

дає соціальний ефект, але і сприяє зростанню продуктивності праці (отже, 

забезпеченню стабільного соціально-економічного розвитку). 

Будь-який продукт (послуга), пропонований в інформаційній економіці, 

призначений, перш за все, для економії часу суб’єкта та мінімізації різних 

витрат та має інформаційні, матеріальні і фінансові потоки. І якщо хоча б один 

з цих потоків проходить через канали інформаційної економіки, то вищеназвані 

критерії вже виконуються.  

На основі досліджених явищ для наочності побудовано модель впливу 

ІКТ на соціально-економічний розвиток регіону, яка в цілому відображає певні 

причини та наслідки впливу інформаційної економіки на соціально-економічний 

розвиток регіону (рис. 3.11). Моделювання широко використовується в 

дослідженні регіональних систем різної природи, але особливого значення воно 

набуває в соціальному управлінні регіоном, в рамках методології системного 

підходу. Моделювання – одна з основних категорій теорії пізнання [147]. На 

ідеї моделювання може  базуватися будь-який метод наукового дослідження.  

Неможливо створити універсальну модель, яка могла б відповісти на всі 

запитання, які нас цікавлять. Кожна з них дає лише наближений опис явища, 

причому в різних моделях знаходять відображення різні його властивості. До 

моделювання звертаються тоді, коли досліджувати реальний об’єкт з усією 

сукупністю його властивостей недоцільно, незручно або неможливо. 

Моделювання – це метод, побудова моделей, призначених для вивчення і 

дослідження об’єктів, процесів або явищ, а модель – форма, засіб наукового 

пізнання.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11.  Модель впливу ІКТ на соціально-економічний розвиток регіону 

Стадії  розвитку 

інформаційної 

економіки 

 

Завдання регіональної 

політики розвитку 

інформаційної економіки   

Виникнення і 

функціонування 

інформаційних 

процесів 

Оптимізація бізнес - 

процесів  

(електронний до-

кументообіг і т.ін.) 

Перехід  до 

інформаційної 

взаємодії 

підприємств 

Інформаційна 

(електронна) 

взаємодія усіх сфер 

економіки 

Створення 

сукупного продукту 

на основі 

використання ІКТ 

Електронне 

інформаційне 

підприємство 

Зародження  

інформаційного 

ринку 

 

Інформаційне 

суспільство 

Соціально-економічні 

результати  

Соціально-

економічні 

показники  

Соціально-еконо-

мічний ефект  

Забезпечення процесу інтег-

рації економіки у світову 

систему  

 

Додана вартість 

Економічний 

ефект 

Соціальний 

ефект 

Підвищення конкуренто-

спроможності регіону   

Зниження витрат 

господарюючих суб’єктів 

Забезпечення повної 

зайнятості 

Зменшення витрат часу 

населення 

Прогресивні структурні 

зміни в економіці і 

прискорення НТП 

Підвищення рівня і якості 

життя 

ВРП 

ВРП 

ВРП 

ПП 

     валовий регіональний продукт 

продуктивність праці 

ВРП 

ПП 

Економічний 

ефект 

Зниження 

безробіття 

Додана вартість 

ПП 

ВРП 

ПП 
Соціальний 

ефект 



 

 171 

Досліджуючи розвиток ІКТ і його вплив на соціально-економічний 

розвиток регіону, розроблена модель показує, що розвиток інформаційної 

економіки в регіонах України може дати такі результати, як зростання рівня 

інформатизації суспільства, що позитивно впливає на прискорення процесу 

інтеграції регіональної економіки з іншими регіонами, з одного боку, а з іншого 

–  зростання продуктивності праці та підвищення якості життя. Це, у свою 

чергу, збільшує товарообіг і, відповідно, надає позитивний вплив на величину 

ВРП регіону.  

Розвиток інформаційної економіки істотно зменшує всі види витрат. 

Даний економічний ефект відображається також на ВРП регіону. Може бути 

забезпечена повна зайнятість населення, головним чином, немобільного і 

віддаленого від виробництва, що призведе до зниження безробіття. Розвиток 

інформаційної економіки зменшить витрати часу населення за рахунок 

розвитку дистанційно-трудових відносин (які не вимагають фізичної 

присутності працівників на робочому місці). В США і країнах Західної Європи 

розвиток дистанційно-трудових відносин привів до структурних змін деяких 

секторів економіки (в основному у сфері послуг). Україна не є виключенням з 

правил. Розвиток дистанційно-трудових відносин ще більш позитивно вплине 

на економіку регіонів країни, які вимагають підвищеної уваги до питань 

зайнятості населення. Зрештою все це приведе до підвищення рівня і якості 

життя населення. 

Крім економічних результатів, від розвитку інформаційної економіки 

можна чекати помітного соціального ефекту, що виражається, перш за все, в 

економії витрат часу населення на проїзд, що збільшує величину вільного часу. 

Немає сумніву в тому, що збільшення вільного часу людей і покращення якості 

життя призведе до підвищення продуктивності праці.  

На основі вищесказаного визначимо соціально-економічний ефект і 

величину економії прямих витрат громадян на придбання товарів і отримання 

послуг в результаті використання можливостей ІКТ регіону в умовах розвитку 

інформаційної економіки. 
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Вартісну оцінку години вільного часу громадян визначимо за формулою: 

 

                   Ввч = ЗПс / (Фчм – (Фрм + Фвч)), (3.3) 

де ЗПс – середня заробітна плата, грн.;  

Фчм – часовий фонд календарного місяця (24х30=720 год);  

Фрм – місячний фонд робочого часу (21х8=168 год); 

Фвч – місячний фонд часу на відпочинок ((8+2)х30=300). 

 

В розрахунок закладено витрати часу людиною на роботу (8 год в день), 

іншу частину на відпочинок (8 год на сон), приготування їжі та її прийняття 

(2год). Витрачених 18 годин віднімаємо від 24 годин і отримаємо час (6 год), 

який умовно назвемо вільним (відвідини театрів, кіно, парків, перегляд 

телебачення, ознайомлення з пресою, оплата за товари та послуги і т. ін.).
 

Згідно із середньою заробітною платою [100],  вартісна оцінка години 

вільного часу буде рівна: 

 

         Ввч = 2531 / (720 – (168 + 300)) = 10,04 грн./год. (3.4) 

 

Динаміка середньої заробітної плати в розрізі регіонів (березень 2011 рік, 

грн.) наведена в (дод. Л,  рис. Л.1). 

Для розрахунку соціального ефекту від використання ІКТ в умовах 

розвитку інформаційної економіки в регіонах України визначимо сукупну 

економію часу при оплаті послуг. 

Економію часу можна визначити шляхом порівняння варіанту 

використання можливостей інтернет-технологій з класичним варіантом, тобто 

звичайної практики за допомогою банківських операцій. Середній час для 

оплати кожної послуги був отриманий в результаті хронометражного 

спостереження автора, а також опитування населення. 

Розрахунок вартісної оцінки сукупних витрат часу громадян проводився 

шляхом множення вартості години вільного часу громадян на сукупні витрати 

часу населення. Тому з цією метою в дод. М, табл. М.1 представлено перелік 
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послуг та середні витрати часу громадян на їх отримання за допомогою 

інтернет-технологій. 

Згідно із статистикою,  чисельність населення України на 01.01.2011 рік 

складає 46 млн осіб [95]. Кількість домогосподарств складає 17 млн одиниць.  

Для визначення кількості домогосподарств, що оплачують комунальні послуги, 

візьмемо в розрахунок те, що оплата комунальних послуг здійснюється всіма 

домогосподарствами 1 раз на місяць. Тому кількість оплат за комунальні 

послуги дорівнює кількості всіх домогосподарств в Україні (регіонах). Для 

отримання показника сукупних витрат часу необхідно середній час оплати 

послуги помножити на кількість домогосподарств, які оплачують дані послуги. 

Показник кількості платежів за мобільний і стаціонарний зв’язок був 

розрахований як сума абонентів мобільного зв’язку – 55 млн (2009 рік) і 

стаціонарного зв’язку в Україні – 12,5 млн (2009 рік). Передбачається, що 

оплата за послуги зв’язку також здійснюється щомісячно (67,5 млн операцій). 

Згідно підсумками діяльності страхових компаній у 2009 році (450 

страхових компаній) кількість договорів страхування, укладених протягом 

звітного періоду  (КАСКО, медичне страхування, страхування життя від 

нещасних випадків та ін.) складає 575 млн одиниць. Тому кожний місяць 

необхідно зробити 48 млн страхових внесків (143 млн у квартал) [148].  

Протягом 2010 року нотаріусами України було посвідчено понад 245,1 

тис. (20,4 тис. в місяць) договорів купівлі-продажу житлової нерухомості (0,5% 

населення) [149]. У розрахунки також взято загальнодержавні послуги з 

реєстрації, оформлення та видачі різних документів, заміна і видача паспорта і 

т.ін. 

Розрахуємо прямі витрати громадян на придбання товарів і оплати послуг 

без використання інтернет-технолій. Для розрахунку вартісної оцінки сукупних 

прямих витрат громадян взято вартість проїзду і комісії банку за здійснення 

операцій, які пов’язані з оплатою різних послуг. Тому з цією метою в дод. М, 

табл. М.2 представлено перелік послуг, які здійснені без використання 
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інтернет-технологій, і, відповідно, середні грошові витрати громадян на 

отримання даних послуг. 

Згідно із розрахунками, сукупний соціально-економічний ефект від 

широкого використання домогосподарствами України можливостей інтернет-

технологій і розвинутої інформаційної інфраструктури в даний час і в 

довгостроковій перспективі може скласти понад 7 млрд грн в рік. В табл. 3.7 

представлено розрахунок соціального ефекту від економії часу населення 

регіонів в результаті використання можливостей інтернет-технологій. 

На рис. 3.12 зображено величину соціально-економічного ефекту від 

використання домогосподарствами можливостей інтернет-технологій і 

розвинутої інформаційної інфраструктури в регіонах України в даний час і в 

довгостроковій перспективі за здійснені розрахунки з оплати комунальних 

послуг та послуг зв’язку. 
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Рис. 3.12. Величина соціально-економічного ефекту в результаті 

використання можливостей розвиненої інтернет-технології в регіонах України  

 

Згідно із розрахунками, можна побачити, що розвиток ІКТ та 

використання інтернет-технологій надають можливість громадянам регіону 
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значно  зменшити витрати часу і грошей для здійснення оплати за товари та 

послуги, що є соціально-економічним ефектом як для населення, так і для 

регіону. 

Для отримання такого ефекту необхідний розвиток фінансових 

інструментів і механізмів, що її обслуговують. Виникнення електронних 

грошей, які включають в себе електронні платіжні системи на основі 

пластикових карток і електронні платіжні системи на основі віртуальних 

грошей. Постійний розвиток функцій електронних грошей та зростання їх ролі і 

значення в інформаційній економіці. Підвищення швидкості грошового обігу, 

спрощення розрахунків, які можуть здійснюватись цілодобово, без 

посередників.  

Першим важливим кроком на шляху до електронного грошового обігу в 

Україні стало створення системи електронних міжбанківських платежів (СЕП). 

Це дозволило з 1 січня 1994 року значно підвищити швидкість, якість і 

надійність виконання платежів, гарантувати безпеку і конфіденційність 

банківської інформації та значно підвищити швидкість обігу грошей. 

 Другим кроком в нашій державі стало створення Національної системи 

масових електронних платежів населення (НСМЕП) за товари та послуги за 

допомогою пластикових карток, яка стартувала в пілотному режимі у вересні 

2000 року і переведена в режим промислової експлуатації в грудні 2004 року.  

З упровадженням НСМЕП поряд із звичайними операціями з отримання 

готівки і безготівкової оплати товарів та послуг громадяни України змогли 

оплачувати товари та послуги, а також переказувати кошти через мережу 

Інтернет, здійснювати платежі з використанням мобільних телефонів тощо. 

Найактивніше система розвивається в м. Києві, Одеській, Харківській, 

Чернігівській областях та АР Крим. Станом на 04.01.2011 НСМЕП нараховує 

57 членів (включаючи Національний банк України і УДППР “Укрпошта”, 

(дод.Н, табл. Н.1). 
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Таблиця 3.7 

Розрахунок соціального ефекту від економії часу населення в результаті використання можливостей інтернет-технологій 

0,5 0,2

Сукупні витрати 

часу, годин в 

місяць, Т (T = 

tком*Q)

Соціальний 

ефект грн. в 

місяць, m (m 

= T*Ввч) 

Соціальний 

ефект, грн. у рік, 

M                     (M 

= m*12)

Сукупні витрати 

часу, годин в 

місяць, Т (T = 

tзв'язок*Q)

Соціальний 

ефект грн. в 

місяць, m           

(m = T*Ввч) 

Соціальний 

ефект, грн. у рік, 

M                  (M = 

m*12)

Україна 2531 67822800 17096800 10,04 8548400 85857144 1030285733 13564560 136237704 1634852446 2665138179

АР Крим 2136 2681400 737200 8,48 368600 3124324 37491886 536280 4545611 54547337 92039223

Вінницька 1933 1900000 648100 7,67 324050 2485669 29828031 380000 2914841 34978095 64806126

Волинська 1856 1255800 336800 7,37 168400 1240279 14883352 251160 1849813 22197760 37081112

Дніпропетровська 2767 4441700 1322500 10,98 661250 7260630 87127560 888340 9754114 117049370 204176930

Донецька 2966 6374900 1709000 11,77 854500 10057329 120687952 1274980 15006312 180075747 300763699

Житомирська 1941 1671500 497200 7,70 248600 1914812 22977743 334300 2574906 30898871 53876614

Закарпатська 1949 1535400 357000 7,73 178500 1380542 16566500 307080 2374996 28499949 45066449

Запорізька 2550 2174200 693200 10,12 346600 3507262 42087143 434840 4400167 52802000 94889143

Івано-Франківська 2085 1493900 451600 8,27 225800 1868226 22418714 298780 2472049 29664586 52083300

Київська 2712 2405300 638900 10,76 319450 3437890 41254686 481060 5177122 62125463 103380149

Кіровоградська 1971 1033600 431000 7,82 215500 1685518 20226214 206720 1616846 19402149 39628363

Луганська 2621 2984000 928600 10,40 464300 4829088 57949062 596800 6207194 74486324 132435386

Львівська 2158 2973100 821300 8,56 410650 3516598 42199176 594620 5092024 61104284 103303460

Миколаївська 2424 1830100 451300 9,62 225650 2170538 26046457 366020 3520764 42249166 68295623

Одеська 2234 3833200 840800 8,87 420400 3726879 44722552 766640 6796324 81555893 126278446

Полтавська 2322 2000900 613000 9,21 306500 2824179 33890143 400180 3687373 44248474 78138617

Рівненська 2205 1242600 377800 8,75 188900 1652875 19834500 248520 2174550 26094600 45929100

Сумська 2040 1357700 453800 8,10 226900 1836810 22041714 271540 2198181 26378171 48419886

Тернопільська 1735 1076100 362000 6,88 181000 1246171 14954048 215220 1481773 17781271 32735319

Харківська 2300 4623600 1038000 9,13 519000 4736905 56842857 924720 8439905 101278857 158121714

Херсонська 1848 1593700 408100 7,33 204050 1496367 17956400 318740 2337427 28049120 46005520

Хмельницька 1990 1301900 494700 7,90 247350 1953280 23439357 260380 2056175 24674105 48113462

Черкаська 2011 1862400 533200 7,98 266600 2127510 25530124 372480 2972450 35669394 61199518

Чернівецька 1823 1207300 305900 7,23 152950 1106460 13277517 241460 1746752 20961028 34238544

Чернігівська 1917 1832500 462200 7,61 231100 1758011 21096129 366500 2788018 33456214 54552343

м.Київ 3894 10584500 1050100 15,45 525050 8113273 97359271 2116900 32711145 392533743 489893014

м.Севастополь 2319 551500 133500 9,20 66750 614259 7371107 110300 1015023 12180271 19551379

Середній час, що витрачається 

на оплату послуги, tком (год) РАЗОМ 

(грн.)

Оплата комунальних послуг

Середній час, що витрачається на 

оплату послуги, tзв'язок (год)

Оплата мобільного і стаціонарного зв'язку

Кількість 

домогосподарств, 

Qд  

Вартісна 

оцінка 

години 

вільного 

часу, грн./год 

(Ввч)

Зв'язок, QзРегіон СЗП
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В переліку банків-членів НСМЕП немає ПАТ КБ „Приватбанк”, в якого 

емісія платіжних карток найбільша по Україні і становить на 01.01.2011 рік 14,5 

млн МПС. Немає і АТ „Райффайзен Банк Аваль” (2,6 млн платіжних карток 

МПС) і, що дуже дивно, ВАТ „Ошадбанк” (1,8 млн платіжних карток МПС). 

Якщо перші два банки не йдуть на співпрацю з НСМЕП „через несумісність її з 

сучасними стандартами ведення банківського бізнесу і неможливості надання 

клієнтам широкого комплексу послуг належної якості”, як зазначив голова 

правління Приватбанку, то „Ощадбанк” мав намір стати членом НСМЕП ще у 

2007 році, а отримав дозвіл на вступ в НСМЕП 05.04.2011 року. 

В структурі банків України 31% банків, які входять до НСМЕП, і 80% – 

до міжнародних платіжних систем (МПС). У дод. Н, табл. Н.2 представлені 

регіони України, у яких представлені банки-члени НСМЕП. Динаміка емісії 

платіжних карток НСМЕП та кількості терміналів протягом 10 років наведена в  

дод. Н, рис. Н.1,2. Динаміка кількості емітованих платіжних карток НСМЕП за 

регіонами представлена на рис. Л.2, дод. Л.  

Динаміка кількості операцій – отримання готівки та безготівкові платежі 

з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, і 

структура цих операцій представлені в дод. Н, рис. Н.3, де видно, що 

безготівкові платежі становлять всього лише 17%, а 83% – отримання готівки.  

Це означає, що користувачі платіжних карток знімають готівку у банкоматах, а 

потім використовують її у розрахунках за товари та послуги. І навіть 17%  

користувачів, які здійснюють безготівкові платежі за допомогою платіжної 

картки, купують товари на не велику суму, що можна побачити на рис. Н.4, 

дод. Н, де сума безготівкових платежів з використанням платіжних карток за 

2010 рік склала 29463 млн грн, а  отримання готівки – 421189 млн грн. Це 

означає, що кожна безготівкова операція здійснюється в середньому на 150-300 

грн, і становить 7% від суми всіх операцій. 

Запровадження систем електронних платежів викликає глибокі зміни у 

сферах, де відбуваються перетворення, і спонукає до переходу на вищий та 

більш якісний рівень. У цьому випадку йдеться не лише про банківську сферу, а 
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про майже всі основні сфери економічного та соціального життя регіону: 

торгівлю (незалежно від форми власності), сферу послуг (готелі, ательє, 

перукарні, ремонтні майстерні, автозаправні станції тощо), пошту і 

підприємства зв’язку (телеграф, телефон), підприємства транспорту 

(автобусного, залізничного, річкового, морського, повітряного), підприємства 

громадського харчування (їдальні, кафе, ресторани), аптеки, інші субєкти, що 

надають послуги за готівку. 

В регіонах України порівняно з європейськими низький рівень 

використання платіжних карток. Можна назвати кілька факторів, що стримують 

розвиток розрахунків за допомогою платіжних карток. Перший – 

психологічний, оскільки культура розрахунків картками є багато в чому 

імпортованою. Картки з’явилися в середині 50-х років минулого століття в 

США і є атрибутом розвиненої ринкової системи. А ринок – це, перш за все, 

певна модель поведінки, У даному випадку, покупців.  

Другий важливий чинник пов’язаний з природою розрахунків: трансакції, 

які проводяться через касовий апарат безпосередньо в електронному вигляді, 

відрізняються більшим ступенем прозорості. Іншими словами, багато торгово-

сервісних підприємств регіону, на жаль, не зацікавлені в прозорому обліку 

обігу грошових коштів. Третій фактор – сьогодні картковий платіж не 

розглядається багатьма торговельними підприємствами регіону як інструмент 

залучення клієнтів. Крім того, державне регулювання безготівкових платежів в 

Україні недостатньою мірою стимулює розвиток безготівкових платежів та 

мережі прийому карток.  

Сьогодні виникає необхідність в донесенні до масової свідомості 

населення регіону, банкірів і промисловців той факт, що розвиток НСМЕП та 

володіння платіжною карткою національної платіжної системи не тільки 

вигідно і зручно – це ще і захист інтересів населення регіонів держави.  

Міжнародні платіжні системи, володіючи могутніми фінансовими ресурсами і 

вміло використовуючи відсутність єдиної державної політики відносно 

національних і зарубіжних електронних платіжних систем, планомірно 
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намагаються завоювати монопольне положення на ринку платіжних карток в 

Україні. Контроль з боку міжнародних платіжних систем над внутрішніми 

фінансовими потоками дає їм не тільки можливість примноження власної 

прибутковості, але і ставить Україну в технологічну, фінансову і навіть 

політичну залежність. Загроза припинення виконання платіжних трансакцій в 

таких системах (з різних причин, аж до політичних) може перерости в 

глобальну кризу банківської системи і економіки держави в цілому. На 

сьогоднішній день 90% від загальної кількості випущених в обіг платіжних 

карток займають картки МПС – Visa і Master Card, частка внутрішньої 

платіжної системи складає 10% (дод. Н, табл. Н.3, рис. Н.5). 

Наскільки розвивається бізнес-проект НСМЕП, можна побачити за 

наведеними показниками, і говорити про їх розумну достатність, звичайно ж, не 

можна. Хоча великі можливості НСМЕП очевидні вже сьогодні. Про систему 

необхідно говорити, її потрібно рекламувати,   роз’яснювати потенційну роль і 

місце НСМЕП в економіці України.  Їй також потрібна підтримка з боку 

держави, з боку органів законодавчої і виконавчої влади. З погляду захисту 

національних інтересів держава повинна виробити єдину, збалансовану 

політику, спрямовану на розвиток вітчизняних інновацій, вітчизняних систем 

автоматизації безготівкового грошового обігу, зокрема НСМЕП. 

Тому дуже потрібні як державна, так і регіональна програми розвитку 

безготівкових платежів. Вибір правильної стратегії – ось що забезпечить 

повноцінне функціонування НСМЕП.  

Без державного та регіонального регулювання масового використання 

карток очікувати неможливо. Регіони України (в своїх же інтересах) мають 

право змушувати за допомогою законів розвивати цю систему. Але інша 

справа, що потрібно, крім цього, зацікавити і споживача картки. Картка 

повинна мати привабливі умови, щоб людина вибрала саме цю картку для 

користування, а не іншу. Для зацікавлення споживача можна розробити дуже 

багато цікавих програм: бонусні програми, можливість тримати на картці 

інформацію про кредитні історії, що є як для банку, так і для клієнта цінною 
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інформацією і т.д. Можливість зберігати за допомогою цієї картки 

структуровану інформацію – це завжди корисно і потрібно. Якщо взяти до 

уваги соціальні проекти, адже у нас дуже багато населення, яке задіяно в цих 

програмах, то така картка допоможе побудувати доволі прозору картину про 

надання пільг, їх використання, а також і компенсацію. Можна сказати, що це 

реально працююча технологія, яка заслуговує на існування та розвиток в усіх 

регіонах України і від якої можна отримати колосальні вигоди та перспективи.  

“Укрзалізниця” та АБ “Експрес-Банк” реалізували можливість придбання 

електронних залізничних квитків на сайті www.e-kvytok.com.ua з 

використанням платіжних карток НСМЕП. Також закінчився експеримент з 

впровадження пілотного проекту “Електронний студентський квиток” на базі 

державної інформаційно-виробничої системи “Освіта” з використанням 

технології НСМЕП. У рамках проекту впроваджено багатофункціональний 

електронний студентський (учнівський) квиток єдиного зразка з використанням 

технології НСМЕП, який поєднує у собі функції студентського (учнівського) 

квитка, а також банківської платіжної картки. На кінець 2010 року кількість 

учасників експерименту складала 50 навчальних закладів України, а кількість 

емітованих електронних студентських квитків – понад 100 000 штук. 

ПАТ „Мегабанк” розробив та впровадив  банківський продукт з оплати 

житлово-комунальних послуг – Єдиний розрахунковий центр  (ЄРЦ) в Харкові, 

Кіровограді, Полтаві, Чернігові, Черкасах, Новій Каховці Херсонської області, 

Львові, Донецьку, Борисполі. Іде робота з впровадження технології ЄРЦ в 

Сімферополі і Феодосії (АР Крим). Через систему ЄРЦ „Мегабанку” оплачують 

комунальні послуги понад 12% усіх платників України. Кількість платників 

комунальних послуг через  Єдиний розрахунковий  центр  ПАТ „Мегабанк” на 

1 січня 2011 р. склала 1 млн 971 тис. 289 осіб. База даних платників за 2010 р. 

зросла на 125 тис. 470 особових рахунків. з 10 травня 2011 року оплата за 

комунальні послуги здійснюються без комісії, що є новим етапом інтернет-

технологій в Україні. Рада Платіжної організації НСМЕП надає дозвіл на 

створення груп учасників у НСМЕП, що дозволяє банкам створювати об’єднані 
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мережі банкоматів і терміналів, які обслуговують клієнтів банків-партнерів за 

єдиними комісійними, що для користувачів карток є дуже зручним.  

Таким чином, розвиток ІКТ в регіонах України забезпечить економію 

часу та оперативність інформаційної взаємодії, що надасть всім  учасникам 

даного процесу соціально-економічний ефект і забезпечить високий рівень 

розвитку інформаційної економіки. 
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ВИСНОВКИ  

 

У монографії наведене теоретичне узагальнення та подано нове 

вирішення наукової задачі – забезпечення розвитку інформаційної економіки 

регіонів України.  

У процесі дослідження зроблено такі висновки: 

1. Інформаційну економіку слід розглядати як стадію розвитку 

економіки, для якої визначальним є створення сукупного продукту на основі 

використання інформаційно-комунікаційних технологій та знань. Її 

функціонування здійснюється під впливом інформаційного ринку, який 

пропонується розглядати як певний спосіб організації соціально-економічних 

відносин, що забезпечує задоволення зростаючих потреб в інформаційних 

товарах і послугах, розширює можливості інформаційного обміну, призводить 

до появи нових інформаційних продуктів, стимулює розвиток різних видів 

інформаційної діяльності. 

2. Визначені специфічні характеристики інформаційних ресурсів регіону 

(невичерпність, багаторазовість, одночасність) та систематизовано їх функції як 

засобу та предмета праці (консолідуюча, інтеграційна, системоутворююча, 

глобалізаційна, комуляційна, соціально-політична), відповідно до чого 

доведена роль інформації у забезпеченні соціально-економічного розвитку 

регіону.  

3. Розроблено теоретичну модель інформаційного розвитку регіону, що 

визначає послідовність прийняття стратегічних та тактичних управлінських 

рішень у сфері використання ІКТ та їх вплив на розвиток соціально-

економічної системи регіону. Це обґрунтувало необхідність формування та 

реалізації регіональної політики розвитку інформаційної економіки регіону, 

дозволило визначити її зміст, сформувати мету, виділити цілі та завдання.  

4. Розроблено методичні підходи до регіонального виміру рівня розвитку 

інформаційної економіки, які передбачають розрахунок індикатора визначення 

типу економічної системи регіону, кута відхилення регіону від інформаційної 
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економіки та індикатора визначення цифрового розриву, що дозволило оцінити 

рівень розвитку інформаційної економіки у регіонах України, виявити ряд 

проблем, які його стримують, побудувати рейтингову оцінку регіонів та 

позиціонувати регіони за рівнем розвитку інформаційної економіки. 

5. З’ясовано, що регіони України характеризуються значною 

диференціацією в рівнях розвитку інформаційної економіки, що дозволило 

здійснити розподіл регіонів України на три групи: з високим, середнім та 

низьким рівнями розвитку інформаційної економіки. До першої групи з 

високим рівнем розвитку інформаційної економіки входить м. Київ. До другої 

групи із середнім рівнем розвитку інформаційної економіки входять 

Харківська, Київська, Чернігівська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, 

Донецька, Черкаська області, м. Севастополь та АР Крим. До третьої групи 

входять 16 областей: Чернівецька, Луганська, Полтавська, Закарпатська, 

Житомирська, Дніпропетровська, Волинська, Львівська, Вінницька, Сумська, 

Запорізька, Івано-Франківська, Рівненська, Кіровоградська, Тернопільська та 

Хмельницька області, в яких виявлено найнижчий рівень розвитку 

інформаційної економіки. 

6. Доведено, що основними причинами недостатнього розвитку ІКТ в 

регіонах України є: відсутність стратегії розвитку інформаційної економіки 

регіонів країни, що не дозволяє забезпечити створення сукупного продукту на 

основі використання ІКТ; недостатній рівень інформатизації сільських 

територій більшості регіонів країни, що зменшує потенційну аудиторію 

користувачів ІКТ; недостатній рівень впровадження високоефективних 

інформаційних технологій; відсутність достатнього обсягу фінансових джерел 

вітчизняних підприємств, що не дозволяє інтенсивно розвиватись 

інформаційному ринку; низька платіжна спроможність населення, що не сприяє 

збільшенню користувачів комп’ютерної техніки та мережі Інтернет; 

недостатній рівень розвитку телекомунікаційної інфраструктури, що не 

дозволяє надавати споживачеві сучасні види послуг; недостатня нормативно-

правова база в питаннях розвитку Інтернет, інформаційних ресурсів та 
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інтелектуальної власності, що не сприяє розвитку інформаційного ринку; 

низький рівень використання інформаційних технологій на підприємствах, в 

організаціях та органами державної влади, що не сприяє усвідомленню їх  місця 

і ролі у сучасній економіці.  

7. Запропоновано методичні підходи до обґрунтування вибору стратегії 

розвитку інформаційної економіки регіону на основі кластеризації регіонів за 

рівнем розвитку секторів інформаційної економіки та їх позиціонування з 

врахуванням результативності функціонування регіональних соціально-

економічних систем, що дозволило здійснити типологію регіональних стратегій 

розвитку інформаційної економіки регіону з врахуванням фінансової 

спроможності їх реалізації. 

8. З’ясовано, що основними пріоритетами розвитку інформаційної 

економіки в регіонах є: розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури, 

розвиток людського капіталу, вдосконалення і розвиток нормативно-правового 

регулювання процесів розвитку інформаційної економіки, створення і розвиток 

сприятливого ділового середовища, розвиток електронного бізнесу, 

вдосконалення регіонального управління та місцевого самоврядування на базі 

ІКТ, забезпечення інформаційної безпеки регіонів країни, міжнародна 

співпраця регіонів у сфері ІКТ. 

9. Встановлено, що, з одного боку, вплив ІКТ зумовлює підвищення 

ефективності функціонування регіональної соціально-економічної системи, з 

іншого – рівень соціально-економічного розвитку регіону визначає фінансову 

спроможність запровадження ІКТ. Це дозволило при розробці підходів до 

моделювання впливу ІКТ на розвиток регіону узгоджувати завдання 

регіональної політики зі стадіями розвитку інформаційної економіки регіону та 

соціально-економічними ефектами від їх реалізації. 

10. Визначено соціально-економічний ефект від реалізації завдань 

регіональної політики розвитку інформаційної економіки, який досягнуто за 

рахунок економії часу і оперативності інформаційної взаємодії від 

використання переваг інформатизації регіону. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 



 

 186 

ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 

Характеристика технологічних укладів 

АПППНомер  

технологічного  

укладу 

1 2 3 4 5 6 

Період 

домінування  
1785-1835 роки 1830-1890 роки  1880-1940 роки 1930-1990 роки    1985-2020 роки           2000-2030 роки 

Ядро 

технологічного 

укладу 

Текстильна 

промисловість, 

текстильне 

машинобудування, 

виплавка чавуну, 

обробка заліза, 

будівництво 

каналів, водяний 

двигун 

Паровий двигун, 

залізничне 

будівництво, 

транспорт, машино-, 

пароплавобудування, 

вугільна, 

станкоінструментальна  

промисловість чорна 

металургія 

Електротехнічне, 

важке 

машинобудування, 

виробництво і 

прокат сталі, лінії 

електропередач, 

неорганічна хімія 

Автомобіле-, 

тракторобудування, 

кольорова металургія, 

виробництво товарів 

тривалого 

користування, 

синтетичні матеріали, 

органічна хімія, 

виробництво і 

переробка нафти 

Електронна 

промисловість, 

обчислювальна, 

оптико-

волоконна 

техніка, 

програмне 

забезпечення, 

телекомунікації, 

роботобудування, 

виробництво і 

переробка газу, 

інформаційні 

послуги 

Біотехнологія, наноелектроніка 

(розробка інтегральних 

електронних схем), фотоніка і 

фото інформатика (аналіз 

графічних зображень), CALS-

технології (перебудова бізнес-

процесів у 

високоавтоматизований та 

інтегрований процес 

управління життєвим циклом 

продукту), інтегровані 

високошвидкісні транспортні 

системи 

Інфраструктура 

технологічного 

укладу 

Грунтові дороги, 

судноплавство, 

переміщення на 

конях  

Залізниці, міжнародне 

судноплавство 

Телефон, 

телеграф, радіо, 

електричні мережі 

 Швидкісні дороги, 

авіація, газопроводи, 

телебачення 

Комп’ютерні мережі, телекомунікації, 

супутниковий зв’язок, Інтернет, електронні ЗМІ 

Країни лідери 

Англія, 

Франція, 

Бельгія 

Англія, 

Франція, 

Бельгія, 

США, 

Німеччина 

Англія, 

Німеччина 

Франція, 

США, 

Нідерлан-ди 

Бельгія, 

Швейцарія 

Країни ЄС, 

Австралія 

Канада, 

Японія, 

Швеція 

Німеччина, 

Тайвань, 

Південна 

Корея, 

Країни ЄС, 

Австралія 

Швеція 

США, 

Країни ЄС, 

Японія 
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ДОДАТОК Б 
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 Рис. Б.1. Динаміка фінансування регіональних программ інформатизації за період 2007-2010 роки (млн. грн.) 
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ДОДАТОК В 

Таблиця В.1 

Аналіз методичних підходів оцінки інформаційної економіки 

Показник Термін 
Основні групи 

індикатора 

Загальне 

число 

 вхідних 

показників 

Організація-

розробник 

NRI 

(Networked 

Readiness 

Index) – 

індекс 

готовності 

країни до 

участі в 

мережній 

економіці. 

Комплексний 

показник 

розвитку 

інфокому-

нікаційних 

технологій 

(ІКТ) 

Мережна економіка (network 

economy) – середовище, в якому 

будь-яка компанія або індивід, що 

знаходиться в будь-якій точці 

економічної системи, можуть 

контактувати з мінімальними 

витратами з будь-якою іншою 

компанією або індивідом з приводу 

спільної роботи, для торгівлі, 

передачі "ноу-хау" і т.і.). 

 

ІКТ – технології, пов’язані зі 

створенням, збереженням, 

передачею, обробкою і управлінням 

інформацією. ІКТ включає в себе всі 

технології, що використовуються 

для спілкування та роботи з 

інформацією (апаратні засоби 

(комп’ютери, сервери, тощо),  

програмне забезпечення (операційні 

системи, мережеві протоколи, 

пошукові системи, тощо) 

1. Рівень використання 

інформаційних 

технологій    

2.Сприяючі чинники 

(мережевий доступ, 

мережева політика, 

мережеве суспільство, 

мережева економіка і 

мережеве навчання)  

  

1.Наявність умов для 

розвитку ІКТ 

2. Готовність громадян, 

ділових кіл і 

державних органів до 

використання ІКТ 

3. Рівень використання 

ІКТ в суспільному, 

комерційному і 

державному секторах 

73 (в тому 

числі 20 

достовір-

них і 53 

експерт-

них) 

Центр 

міжнародного 

розвитку 

Гарвардського 

університету 

при підтримці 

Всесвітнього 

банку в рамках 

проекту InfoDev 

 

 

World Economic 

Forum’s 

(Всесвітній 

економічний 

форум) і 

INSEAD 

(провідна 

міжнародна 

бізнес-школа) 

ERI (Е-

Readiness 

Index) – 

індекс 

готовності до 

електронної 

комерції  

Електронна комерція – це бізнес-

процеси та ділові операції, які 

здійснюються між суб’єктами за 

допомогою інформаційних та 

телекомунікаційних технологій і 

забезпечують досягнення 

економічних та фінансових цілей 

суб’єктів, а також сприяють 

зниженню витрат. Середовищем 

для електронної комерції може 

бути не тільки мережа Інтернет, а 

й будь-яка комп’ютерна мережа. 

Суб’єктами електронної комерції 

виступають фізичні та юридичні 

особи, а також урядові організації. 

1. Доступ до Інтернет  

2. Керівництво 

переходом до 

інформаційної 

економіки 

3. Інформаційна 

безпека 

4. Людський капітал 

5. Умови для ведення 

електронної комерції 

18 

 "Economist 

Intelligence 

Unit"  

Департамент 

економічних і 

суспільних 

справ 

(Department of 

Economic and 

Social Affairs, 

United Nations) 

ISI 

(Information 

Society Index) 

– індекс 

інформатизаці

ї суспільства  

Інформатизація суспільства – 

організований соціально-

економічний і науково-технічний 

процес створення оптимальних 

умов для задоволення 

інформаційних потреб і реалізації 

прав громадян, органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, організацій, 

суспільних об’єднань на основі 

формування і використання 

інформаційних ресурсів [10]. 

1. Комп’ютерна 

інфраструктура 

2. Телекомунікаційна 

інфраструктура 

3. Інфраструктура 

Інтернет 

4. Соціальна 

інфраструктура 

15 

World Times і 

IDC 

(Корпорація 

міжнародних 

даних) 
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Продовж. табл. В.1 

Показник Термін 
Основні групи 

індикатора 

Загальне 

число 

вхідних 

показників 

Організація-

розробник 

DOI (Digital 

Oportuniti 

Index) – 

індекс 

цифрової 

спроможності 

(індекс 

розвитку  

ІКТ) 

Цифрова спроможність – це 

доступ до ІКТ, які дають 

громадянам можливість будь-де у 

світі одержувати доступ до 

інформації та знань практично 

миттєво 

1. Доступ до ІКТ 

2. Кількість 

домогосподарств, що 

мають комп’ютер 

3. Чисельність 

Інтернет-користувачів 

4. Рівні грамотності 

11 

Міжнародний 

союз 

електрозв’язку 

(МСЕ)  

ITU в межах 

WPIIS 

Індикатор 

розвитку 

економічної 

системи 

Економічна система – сукупність 

усіх видів економічної діяльності 

людей у процесі їх взаємодії, 

спрямованої на виробництво, обмін, 

розподіл споживання товарів і 

послуг, на регулювання економічної 

діяльності 

Частки секторів 

економіки: 

– сільське 

господарство; 

– промисловість; 

– будівництво; 

– послуги 

15 

Міжнародна 

академія зв’язку 

(МАЗ) Індикатор 

цифрового 

розриву 

(digital 

divide), 

цифрової 

нерівності 

Цифрова нерівність –  нерівні 

можливості користування 

інформаційно-комунікаційними 

технологіями (нерівним доступом 

громадян до ресурсів Інтернет, 

нерівним володінням громадянами 

навиками користування 

комп’ютерними технологіями і 

іншою цифровою, комунікаційною 

технікою) 

1.Щільність 

стаціонарних 

телефонів; 

2 Щільність мобільних 

телефонів; 

3.Щільність Інтернет-

користувачів; 

4.Щільність ПК; 

5.Щільність терміналів 

широкосмугового 

зв’язку 

5 і більше 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.1 
 

Перелік індикаторів індексу мережної готовності (NRI),  

та їх ранг протягом 2006-2008 років  (Україна) 

Структура індексу 2006-2007 2007-2008 

Індекс мережної готовності 75 70 

Середовище 65 70 

 Ринкові умови 74 94 

1 1 Наявність венчурного капіталу 59 56 

2 2 Рівень розвитку фінансового ринку 80 88 

3 3 Експорт новітніх технологій 96 58 

4 4 Інтенсивність місцевої конкуренції 80 92 

5 5 Стан розвитку кластерів 83 86 

6 6 Тягар державного регулювання 96 101 

7 7 Розміри і вплив податкового навантаження 98 119 

8 8 Загальна податкова ставка  100 

9 9 Кількість процедур, необхідних, щоб розпочати свою справу 61 74 

10 10 Свобода слова 71 77 

11 11 Час, який треба витратити, щоб розпочати свою справу 61 59 

12 12 Патенти на винахід 50 56 

13 13 Доступність найновіших технологій  95 

14 14 Доступність цифрового контенту  73 

15 15 Технологічна готовність 94  

 Регуляторна політика 89 94 

16 1 Права власності 109 115 

17 2 Ефективність роботи законодавчих органів 94 106 

18 3 Законодавство стосовно ІКТ 91 80 

19 4 Незалежність судів 96 107 

20 5 Якість конкуренції в галузі надання Інтернет-послуг 108 109 

21 6 Ефективність правової системи 96 108 

22 7 Кількість процедур, потрібних для того, щоб укласти контракт 46 15 

23 8 Кількість днів, потрібних для того, щоб укласти контракт 7 25 

24 9 Захист інтелектуальної власності 97 107 

 Інфраструктура 41 42 

25 1 Захищені Інтернет-сервери 80 85 

26 2 Наявність наукових та інженерних кадрів 70 69 

27 3 Рівень охоплення вищою освітою 17 16 

28 4 Витрати на освіту  51 

29 5 Якість науково-дослідних закладів 51 58 

30 6 Телефонні лінії 51 47 

31 7 Продукція електротехнічної промисловості 48 50 

32 8 Інтернет-хости 59  

  Індивідуальна 57 58 

33 1 Вартість з’єднання по домашньому телефону 66 73 

34 2 Зниження вартості широкосмугового зв’язку 46 54 

35 3 Абонентна плата за домашній телефон 54 66 
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Продовж. табл. Д.1 

Структура індексу 2006-2007 2007-2008 

Готовність 65 72 

36 4 Обізнаність покупця 2006 68 80 

37 5 Доступ до Інтернет у школах 88 77 

38 6 Якість освітньої системи 47 45 

39 7 Якість математичної та наукової освіти 50 42 

40 8 Якість шкільної освіти 48  

41 9 Витрати на місячний абонемент широкосмугового зв’язку 54 53 

42 10 Вартість дзвінка в стільниковій мережі 72 85 

 Бізнесу 77 80 

43 1 Якість бізнес-шкіл 89 82 

44 2 Вартість телефонного з’єднання для підприємств 86 92 

45 3 Комп’ютери 42  

46 4 Якість місцевих постачальників 2006 76 78 

47 5 Кількість місцевих постачальників  64 

48 6 Імпорт ІКТ та інших послуг  61 

49 7 Вартість місячної абонентської плати за телефон для підприємств 48 66 

50 8 Співпраця промисловості з університетами 69 63 

51 9 Витрати підприємств на НДДКР 82 66 

52 10 Доступність спеціалізованих послуг з підготовки кадрів 84 83 

53 11 Рівень охоплення персоналу підвищенням кваліфікації 98 96 

 Урядових органів 67 91 

54 1 Індекс готовності до е-урядування 48 41 

55 2 Індекс е-участі 28 14* 

56 3 Урядове замовлення на передові технології 89 74 

57 4 Пріорітети уряду в галузі ІКТ 107 112 

58 5 Бачення урядом проблем ІКТ 113 116 

Використання 95 71 

 Індивідуальне 75 54 

59 1 Персональні комп’ютери 86 80 

60 2 Широкосмуговий Інтернет 62 95 

61 3 Абоненти широкосмугового Інтернет 103 62 

62 4 Мобільні телефони 75 22 

63 5 Користувачі Інтернет 72 76 

 Бізнесом 95 90 

64 1 Доступність нових телефонних ліній 96 101 

65 2 Рівень використання Інтернет підприємствами 88 76 

66 3 Доступність стільникових телефонів 96  

67 4 Здатність до інновацій 45 40 

68 5 Застосування технологій рівня підприємства 94 90 

69 6 Ліцензування іноземних технологій 112 111 

 Урядовими органами 100 67 

70 1 Доступність послуг в інтерактивному режимі 88 81 

71 2 Використання ІКТ і єфективність урядування 92 91 

72 3 Рівень проникнення ІКТ 100 104 

73 4 Успішність уряду в пропагуванні ІКТ 113 107 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.2 

Порівняння індексу мережної готовності (NRI) за 2006-2008 років 
 

Місця 
Країна 

Бали Місця Бали 

2007-2008 2007-2008 2006-2007 2006-2007 

1 Данія 5,78 1 5,71 

2 Швеція 5,72 2 5,66 

3 Швейцарія 5,53 5 5,58 

4 США 5,49 7 5,54 

5 Сінгапур 5,49 3 5,60 

6 Фінляндія 5,47 4 5,59 

7 Нідерланди 5,44 6 5,54 

8 Ісландія 5,44 8 5,50 

9 Корея 5,43 19 5,14 

10 Норвегія 5,38 10 5,42 

11 Гонконг 5,31 12 5,35 

12 Великобританія 5,30 9 5,45 

13 Канада 5,30 11 5,35 

14 Австралія 5,28 15 5,24 

15 Австрія 5,22 17 5,17 

16 Німеччина 5,19 16 5,22 

17 Тайвань, Китай 5,18 13 5,28 

18 Ізраїль 5,18 18 5,14 

19 Японія 5,14 14 5,27 

20 Естонія 5,12 20 5,02 

21 Франція 5,11 23 4,99 

22 Нова зеландія 5,02 22 5,01 

23 Ірландія 5,02 21 5,01 

24 Люксембург 4,94 25 4,90 

25 Бельгія 4,92 24 4,93 

26 Малайзія 4,82 26 4,74 

27 Мальта 4,61 27 4,52 

28 Португалія 4,60 28 4,48 

29 Об’єднані Арабські Емірати 4,55 29 4,42 

30 Словенія 4,47 30 4,41 

31 Іспанія 4,47 32 4,35 

32 Катар 4,42 36 4,21 

33 Литва 4,41 39 4,18 

34 Чилі 4,35 31 4,36 

35 Туніс 4,33 35 4,24 

36 Чеська Республіка 4,33 34 4,28 

37 Угорщина 4,28 33 4,33 

38 Барбадос 4,26 40 4,18 

39 Пуерто-Ріко 4,25 п.а. п.а. 

40 Таїланд 4,25 37 4,21 

41 Кіпр 4,23 43 4,12 

42 Італія 4,21 38 4,19 

43 Словацька Республіка 4,17 41 4,15 

44 Латвія 4,14 42 4,13 

45 Бахрейн 4,13 50 3,89 

46 Ямайка 4,09 45 4,05 

47 Йорданія 4,08 57 3,74 
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Продовж. табл. Д.2 

Місця 
Країна 

Бали Місця Бали 

2007-2008 2007-2008 2006-2007 2006-2007 

50 Індія 4,06 44 4,06 

53 Оман 3,97 п.а. п.а. 

54 Маврикій 3,96 51 3,87 

55 Туреччина 3,96 52 3,86 

56 Греція 3,94 48 3,98 

57 Китай 3,90 59 3,68 

58 Мексика 3,90 49 3,91 

59 Бразилія 3,87 53 3,84 

60 Коста Ріка 3,87 56 3,77 

61 Румунія 3,86 55 3,80 

62 Польща 3,81 58 3,69 

63 Египет 3,74 77 3,44 

64 Панама 3,74 65 3,58 

65 Уругвай 3,72 60 3,67 

66 Ель-Сальвадор 3,72 61 3,66 

67 Азербайджан 3,72 71 3,53 

68 Болгарія 3,71 72 3,53 

69 Колумбія 3,71 64 3,59 

70 Україна 3,69 75 3,46 

71 Казахстан 3,68 73 3,52 

72 Росія 3,68 70 3,54 

73 В’єтнам 3,67 82 3,40 

74 Марокко 3,67 76 3,45 

75 Домініканська Республіка 3,66 66 3,56 

76 Індонезія 3,60 62 3,59 

77 Аргентина 3,59 63 3,59 

78 Ботсвана 3,59 67 3,56 

79 Шрі-Ланка 3,58 86 3,27 

80 Гватемала 3,58 79 3,41 

81 Філіпіни 3,56 69 3,55 

82 Трінідад і Тобаго 3,55 68 3,55 

83 Македонія 3,49 81 3,41 

91 Грузія 3,34 93 3,12 

92 Кенія 3,34 95 3,07 

93 Намібія 3,33 85 3,28 

94 Нігерія 3,32 88 3,23 

95 Боснія і Герцеговина 3,22 89 3,20 

96 Молдова 3,21 92 3,13 

97 Мавританія 3,21 87 3,25 

98 Таджикистан 3,18 п.а. п.а. 

104 Мадагаскар 3,12 102 2,95 

105 Лівія 3,10 п.а. п.а. 

106 Вірменія 3,10 96 3,07 

107 Еквадор 3,09 97 3,05 

108 Албанія 3,06 107 2,87 

114 Киргизька Республіка 2,99 105 2,90 

123 Ефіопія 2,77 119 2,55 

124 Бангладеш 2,65 118 2,55 

125 Зімбабве 2,50 117 2,60 

127 Чад 2,40 122 2,16 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.3 

Рейтинг країн світу за Індексом мережної готовності ( NRI)  

протягом 2001-2010 років 

Роки 
Україна Росія США Польща Враховані 

дані по n 

країнах Індекс Місце Індекс Місце Індекс Місце Індекс Місце 

2001-2002 3,05 66 3,17 61 6,05 1 3,85 35 75 

2002-2003 2,98 70 2,99 69 5,79 2 3,85 39 82 

2006-2007 3,46 75 3,54 70 5,54 7 3,81 58 122 

2007-2008 3,69 70 3,68 72 5,49 4 3,69 62 127 

2008-2009 3,88 62 3,77 74 5,68 3 3,8 69 134 

2009-2010 3,53 82 3,58 80 5,46 5 3,74 65 133 

 

Таблиця Д.4 

Рейтинг країн світу за Індексом Е-готовності ( ЕRI)  

протягом 2006-2008 років 

Місце 
 Країни 

Е-готовність (ERI) 

2008 2007 2006 2008 2007 2006 

1 2 2 United States США  8,95 8,85 8,88 

2 4 10 Hong Kong Гонконг  8,91 8,72 8,36 

3 2 4 Sweden Швеція  8,85 8,85 8,74 

4 9 8 Australia Австралія  8,83 8,46 8,50 

5 1 1 Denmark Данія  8,83 8,88 9,00 

6 6 13 Singapore Сингапур  8,74 8,60 8,24 

7 8 6 Netherlands Нідерланди  8,74 8,50 8,60 

8 7 5 United Kingdom Великобританія  8,68 8,59 8,64 

15 16 18 South Korea Південна Корея 8,34 8,08 7,90 

28 28 27 Estonia Естонія  7,10 6,84 6,71 

29 29 28 Slovenia Словенія  6,93 6,66 6,43 

35 33 30 United Arab Emirates ОАЭ  6,09 6,22 6,32 

37 37 39 Latvia Латвія  6,03 5,88 5,30 

42 43 41 Brazil Бразилія  5,65 5,45 5,29 

48 48 44 Bulgaria Болгарія  5,19 5,01 4,86 

54 54 53 India Індія  4,96 4,66 4,04 

56 56 57 China Китай  4,85 4,43 4,02 

59 57 52 Russia Росія  4,42 4,27 4,14 

61 60 61 Ukraine Україна  4,31 4,02 3,62 

66 64 64 Kazakhstan Казахстан  3,89 3,78 3,22 

68 67 62 Indonesia Індонезія  3,59 3,39 3,39 

69 68 68 Azerbaijan Азербайджан  3,29 3,26 2,92 

70 69 65 Iran Іран  3,18 3,08 3,15 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.5 

Значення індексу ISI для країн “Великої вісімки” за 2003 і 2005 роки 

Країни США Канада Великобританія Німеччина Франція Японія Італія Росія 

2003 916 920 881 839 746 833 711 377 

2005 993 966 938 903 842 833 763 407 

 

Таблиця Д.6 

Рейтинг країн світу за Індексом цифрової спроможності  

(Digital opportunity index – DOI)  за 2002 та 2007 роки 

Країна Місце в 2007 році DOI 2007 Місце в 2002 році DOI 2002 

Швеція 1 7,5 1 6,05 

- - - - - 

Росія 50 3,83 52 2,71 

Україна 51 3,80 59 2,50 

Малайзія 52 3,79 50 2,74 

- - - - - 

Нігерія 154 0,82 154 0,51 

 

Таблиця Д.7 

Рейтинг країн світу за Індексом розвитку людського потенціалу 

(ІРЛП) протягом 2004-2010 років 

Роки 
Україна Росія США Польща Враховані 

дані по n 

країнах 
Індекс Місце Індекс Місце Індекс Місце Індекс Місце 

2004 0,930 32 0,930 61 0,970 1 0,950 29 191 

2005 0,788 76 0,802 67 0,951 12 0,870 37 177 

2006 0,789 85 0,811 75 0,955 11 0,876 43 127 

2007 0,796 84 0,817 73 0,956 12 0,880 42 134 

2009 0,730 70 0,766 58 0,902 6 0,826 35 135 

2010 0,710 69 0,719 65 0,902 4 0,795 41 169 
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ДОДАТОК Е 

Таблиця Е.1 

Значення довжини ІКВ та їх розподіл серед 182 країн у 2005 році 
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ДОДАТОК Ж 

Таблиця Ж.1 

Валова додана вартість за видами економічної діяльності у 2009 році, млн. грн. 

Регіони  ВДВ 
С/г, мисливство, лісове 

господарство 
Рибництво 

Сільське 
господарство 

Добувна  
промисловість 

Переробна 
промисловість 

Ел,газ, 
вода 

Промисловість Будівництво 

Україна 656892 47417 161 47578 31695 143428 23245 198368 30456 

АР Крим 19607 1610 68 1678 401 2641 642 3684 1541 

Вінницька 14252 2654 3 2657 100 2729 674 3503 734 

Волинська 9264 1359 3 1362 66 1904 194 2164 507 

Дніпропетровська 62748 2752 3 2755 8714 19196 2011 29921 1882 

Донецька 81378 2234 3 2237 7939 30649 3568 42156 2635 

Житомирська 10278 1657 2 1659 512 1931 218 2661 387 

Закарпатська 9843 1360 1 1361 47 2273 146 2466 483 

Запорізька 28847 1811 12 1823 394 11858 2220 14472 681 

Івано-Франківська 12412 1405 3 1408 955 2102 1144 4201 736 

Київська 23375 3082 3 3085 43 4743 1098 5884 1453 

Кіровоградська 9335 1678 3 1681 287 1831 211 2329 397 

Луганська 27833 1582 3 1585 4568 9379 1197 15144 845 

Львівська 25619 2653 5 2658 616 4586 741 5943 1551 

Миколаївська 13577 1248 4 1252 65 3010 940 4015 629 

Одеська 31118 1719 11 1730 10 4398 556 4964 1899 

Полтавська 24273 2654 5 2659 3571 7640 446 11657 750 

Рівненська 10235 1562 3 1565 89 1760 1202 3051 453 

Сумська 11431 1633 6 1639 1631 2779 291 4701 428 

Тернопільська 7755 1512 0 1512 53 1163 190 1406 358 

Харківська 40388 2770 2 2772 902 7349 1548 9799 1935 

Херсонська 8413 1330 5 1335 15 1594 211 1820 328 

Хмельницька 11403 1934 3 1937 65 1668 1407 3140 539 

Черкаська 12401 2016 8 2024 131 2939 315 3385 699 

Чернівецька 6398 1194 1 1195 6 860 168 1034 464 

Чернігівська 10656 1992 1 1993 429 2141 279 2849 495 

м.Київ 129282 13 0 13 5 9630 1483 11118 7423 

м.Севастополь 4771 3 0 3 81 675 145 901 224 
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Продовж. табл.  Ж.1 

Регіони 

Торгівля, ремонт 
автомобілів, побутових 

виробів та предметів 

особистого вжитку 

Діяльність 

готелів  та 
ресторанів 

Діяльність 

транспорту 
та зв’язку 

Фінансова 

діяльність 

Операції з нерухомим 
майном, оренда, 

інжиніринг та  надання 

послуг підприємцям 

Державне 

управління 
Освіта 

Охорона здоров’я 
та надання 

соціальної 

допомоги 

Надання ком. послуг; д-ть у 
сфері культури та спорту; 

домашніх господарств; 

екстериторіальних організацій  

Послуги 

Україна 95220 6827 70063 42394 63702 33500 32905 22542 13337 380490 

АР Крим 2752 731 2124 552 1620 1490 1206 1649 580 12704 

Вінницька 1672 74 1322 473 725 1118 1018 710 246 7358 

Волинська 1565 84 993 337 505 575 633 369 170 5231 

Дніпропетровська 5564 435 4708 5655 5406 1686 2233 1660 843 28190 

Донецька 10404 623 5790 4968 4694 1878 2867 2091 1035 34350 

Житомирська 1323 75 888 255 527 995 801 482 225 5571 

Закарпатська 1456 92 1116 259 544 663 726 460 217 5533 

Запорізька 2650 247 1577 2255 1648 999 1191 891 413 11871 

Івано-Франківська 1392 76 1239 647 560 618 870 443 222 6067 

Київська 3507 273 2237 778 1646 2229 1121 739 423 12953 

Кіровоградська 970 33 1289 310 484 666 645 379 152 4928 

Луганська 1840 117 1691 1142 1683 1233 1266 887 400 10259 

Львівська 2975 311 3573 1093 2011 1717 1862 1339 586 15467 

Миколаївська 2028 130 1671 698 921 813 740 466 214 7681 

Одеська 3542 369 7316 2326 3717 1831 1641 1061 722 22525 

Полтавська 2828 93 1779 772 950 904 934 632 315 9207 

Рівненська 1342 95 1003 401 367 587 796 405 170 5166 

Сумська 723 67 805 251 731 732 741 406 207 4663 

Тернопільська 1068 56 1088 213 304 518 718 363 151 4479 

Харківська 5291 295 4085 5692 4563 1789 2360 1094 713 25882 

Херсонська 1145 104 867 264 548 634 736 430 202 4930 

Хмельницька 1278 57 1037 299 571 885 945 474 241 5787 

Черкаська 1726 87 1022 342 819 751 813 471 262 6293 

Чернівецька 1127 43 472 231 337 483 583 272 157 3705 

Чернігівська 1040 76 1054 398 537 889 676 429 220 5319 

м.Київ 32991 2132 18692 11469 26694 6352 4472 3783 4143 110728 

м.Севастополь 1021 52 625 314 590 465 311 157 108 3643 
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Таблиця Ж.2 

Валова додана вартість за видами економічної діяльності у 2005 році, млн. грн. 

Регіони  ВДВ 
С/г, мисливство, 

лісове 

господарство 

Рибництво Сідьське господарство 
Добувна  

промисловість 
Переробна пром. 

Виробництво та 

розподілення 

електроенергії, газу 
та води 

Промисловість Будівництво 

Україна 244497 29059 126 29185 10854 49702 12270 72826 10268 

АРКрим 7309 950 54 1004 126 877 231 1234 403 

Вінницька 6167 1852 3 1855 20 1109 249 1378 236 

Волинська 3512 966 1 967 26 401 77 504 161 

Дніпропетровська 21311 1821 3 1824 2497 6655 890 10042 660 

Донецька 30316 1508 6 1514 3244 10466 1672 15382 874 

Житомирська 4201 1068 1 1069 115 749 77 941 121 

Закарпатська 4016 953 1 954 17 548 53 618 331 

Запорізька 10177 928 5 933 116 3616 1099 4831 360 

Івано-Франківська 5544 992 2 994 414 1100 513 2027 274 

Київська 8129 2017 2 2019 6 1397 576 1979 573 

Кіровоградська 4023 1209 2 1211 87 578 77 742 145 

Луганська 9954 825 1 826 1606 2661 450 4717 368 

Львівська 10547 1758 4 1762 203 1708 277 2188 538 

Миколаївська 5337 769 1 770 7 1122 475 1604 256 

Одеська 12792 1053 12 1065 2 1995 305 2302 649 

Полтавська 8853 1081 4 1085 1073 2947 228 4248 379 

Рівненська 4053 883 1 884 19 555 440 1014 210 

Сумська 4822 1015 4 1019 687 965 157 1809 190 

Тернопільська 3098 807 0 807 8 428 101 537 125 

Харківська 14515 1746 2 1748 341 2583 838 3762 541 

Херсонська 3799 744 5 749 1 924 134 1059 124 

Хмельницька 4698 1168 2 1170 15 551 431 997 216 

Черкаська 4565 1148 8 1156 36 933 137 1106 162 

Чернівецька 2539 581 1 582 3 321 43 367 131 

Чернігівська 4576 1211 1 1212 167 977 126 1270 137 

м.Київ 43920 5 0 5 1 3345 2544 5890 1952 

м.Севастополь 1724 1 0 1 17 191 70 278 152 
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Продовж. табл.  Ж.2 

Регіони 

Торгівля, 

ремонт 

автомобілів, 

поб. виробів 

та предметів 

особ. вжитку 

Діяльність 

готелів  

та 

ресторанів 

Діяльність 

транспорту 

та зв’язку 

Фінансова 

діяльність 

Операції з 

нерухомим 

майном, оренда, 

інжиніринг та  

надання послуг 

підприємцям 

Державне 

управління 
Освіта 

Охорона 

здоров’я та 

надання 

соціальної 

допомоги 

Надання ком. послуг; д-ть 

у сфері культури та 

спорту; домашніх 

господарств; 

екстериторіальних 

організацій  

Послуги 

Україна 31622 1617 35092 9370 16883 10203 13781 9137 4513 132218 

АРКрим 975 151 1150 149 442 458 516 642 185 4668 

Вінницька 495 20 767 97 186 343 418 291 81 2698 

Волинська 571 23 462 76 126 171 255 144 52 1880 

Дніпропетровська 1359 103 2704 784 1316 516 983 686 334 8785 

Донецька 3766 130 3407 1012 1317 577 1142 798 397 12546 

Житомирська 472 35 492 65 125 292 326 198 65 2070 

Закарпатська 645 23 533 63 119 192 286 184 68 2113 

Запорізька 622 74 924 437 558 281 573 387 197 4053 

Івано-Франківська 441 22 740 142 152 177 337 170 68 2249 

Київська 583 67 984 156 316 584 443 295 130 3558 

Кіровоградська 345 14 640 64 191 193 264 156 58 1925 

Луганська 920 34 989 180 497 353 544 367 159 4043 

Львівська 1201 78 1935 307 585 513 741 519 180 6059 

Миколаївська 636 56 668 127 295 258 364 221 82 2707 

Одеська 1073 83 4519 377 729 559 757 453 226 8776 

Полтавська 558 32 1043 171 286 267 411 257 116 3141 

Рівненська 531 38 490 69 134 170 296 162 55 1945 

Сумська 243 19 462 66 218 212 324 186 74 1804 

Тернопільська 390 14 439 53 94 151 288 151 49 1629 

Харківська 1508 73 2205 939 1425 503 1084 467 260 8464 

Херсонська 473 25 448 68 133 186 295 179 60 1867 

Хмельницька 576 15 559 63 159 288 379 197 79 2315 

Черкаська 524 23 506 69 170 212 345 202 90 2141 

Чернівецька 467 14 264 50 123 138 245 112 46 1459 

Чернігівська 398 28 512 90 132 272 275 179 71 1957 

м.Київ 11488 407 7011 3624 6866 2171 1748 1465 1293 36073 

м.Севастополь 362 16 239 72 189 166 142 69 38 1293 
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Таблиця Ж.3 

Валова додана вартість за видами економічної діяльності у 2005 та 2009 роках, млн. грн. 

Регіон 

2005 рік 2009 рік 

 ВДВ 
Сідьське 

господарство 
Промисловість Будівництво Послуги  ВДВ 

Сідьське 

господарство 
Промисловість Будівництво Послуги 

Україна 244497 29185 72826 10268 132218 656892 47578 198368 30456 380490 

АРКрим 7309 1004 1234 403 4668 19607 1678 3684 1541 12704 

Вінницька 6167 1855 1378 236 2698 14252 2657 3503 734 7358 

Волинська 3512 967 504 161 1880 9264 1362 2164 507 5231 

Дніпропетровська 21311 1824 10042 660 8785 62748 2755 29921 1882 28190 

Донецька 30316 1514 15382 874 12546 81378 2237 42156 2635 34350 

Житомирська 4201 1069 941 121 2070 10278 1659 2661 387 5571 

Закарпатська 4016 954 618 331 2113 9843 1361 2466 483 5533 

Запорізька 10177 933 4831 360 4053 28847 1823 14472 681 11871 

Івано-Франківська 5544 994 2027 274 2249 12412 1408 4201 736 6067 

Київська 8129 2019 1979 573 3558 23375 3085 5884 1453 12953 

Кіровоградська 4023 1211 742 145 1925 9335 1681 2329 397 4928 

Луганська 9954 826 4717 368 4043 27833 1585 15144 845 10259 

Львівська 10547 1762 2188 538 6059 25619 2658 5943 1551 15467 

Миколаївська 5337 770 1604 256 2707 13577 1252 4015 629 7681 

Одеська 12792 1065 2302 649 8776 31118 1730 4964 1899 22525 

Полтавська 8853 1085 4248 379 3141 24273 2659 11657 750 9207 

Рівненська 4053 884 1014 210 1945 10235 1565 3051 453 5166 

Сумська 4822 1019 1809 190 1804 11431 1639 4701 428 4663 

Тернопільська 3098 807 537 125 1629 7755 1512 1406 358 4479 

Харківська 14515 1748 3762 541 8464 40388 2772 9799 1935 25882 

Херсонська 3799 749 1059 124 1867 8413 1335 1820 328 4930 

Хмельницька 4698 1170 997 216 2315 11403 1937 3140 539 5787 

Черкаська 4565 1156 1106 162 2141 12401 2024 3385 699 6293 

Чернівецька 2539 582 367 131 1459 6398 1195 1034 464 3705 

Чернігівська 4576 1212 1270 137 1957 10656 1993 2849 495 5319 

м.Київ 43920 5 5890 1952 36073 129282 13 11118 7423 110728 

м.Севастополь 1724 1 278 152 1293 4771 3 901 224 3643 
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Таблиця Ж.4 

Шаблон для визначення кута відхилення від інформаційної економіки регіонів України 

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Регіони ВДВ

С/г, 

мисл, 

ліс.

Риб. С/г
Доб/ 

пром

Перероб

/ пром

Ел,газ, 

вода
Промис Буд.

Торг., 

ремонт

Діял. 

гот. та 

рес.

Діял. 

тран. та 

зв'язку

Фін.    д-

ть

Оренда, 

інжирінг, 

операції з 

нер.май.

Держ. 

управ.
Освіта

Охо-

рона 

здо-

ров'я

Надан-

ня ком. 

пос.

Послуги

Україна 656892 47417 161 =47417+161 31695 143428 23245 =СУММ(F3:H3) 30456 95220 6827 70063 42394 63702 33500 32905 22542 13337 =СУММ(K3:S3)

АРКрим 19607 1610 68 =C4+D4 401 2641 642 =СУММ(F4:H4) 1541 2752 731 2124 552 1620 1490 1206 1649 580 =СУММ(K4:S4)

Вінницька 14252 2654 3 =C5+D5 100 2729 674 =СУММ(F5:H5) 734 1672 74 1322 473 725 1118 1018 710 246 =СУММ(K5:S5)

Волинська 9264 1359 3 =C6+D6 66 1904 194 =СУММ(F6:H6) 507 1565 84 993 337 505 575 633 369 170 =СУММ(K6:S6)

Дніпропетровська 62748 2752 3 =C7+D7 8714 19196 2011 =СУММ(F7:H7) 1882 5564 435 4708 5655 5406 1686 2233 1660 843 =СУММ(K7:S7)

Донецька 81378 2234 3 =C8+D8 7939 30649 3568 =СУММ(F8:H8) 2635 10404 623 5790 4968 4694 1878 2867 2091 1035 =СУММ(K8:S8)

Житомирська 10278 1657 2 =C9+D9 512 1931 218 =СУММ(F9:H9) 387 1323 75 888 255 527 995 801 482 225 =СУММ(K9:S9)

Закарпатська 9843 1360 1 =C10+D10 47 2273 146 =СУММ(F10:H10) 483 1456 92 1116 259 544 663 726 460 217 =СУММ(K10:S10)

Запорізька 28847 1811 12 =C11+D11 394 11858 2220 =СУММ(F11:H11) 681 2650 247 1577 2255 1648 999 1191 891 413 =СУММ(K11:S11)

Івано-Франківська 12412 1405 3 =C12+D12 955 2102 1144 =СУММ(F12:H12) 736 1392 76 1239 647 560 618 870 443 222 =СУММ(K12:S12)

Київська 23375 3082 3 =C13+D13 43 4743 1098 =СУММ(F13:H13) 1453 3507 273 2237 778 1646 2229 1121 739 423 =СУММ(K13:S13)

Кіровоградська 9335 1678 3 =C14+D14 287 1831 211 =СУММ(F14:H14) 397 970 33 1289 310 484 666 645 379 152 =СУММ(K14:S14)

Луганська 27833 1582 3 =C15+D15 4568 9379 1197 =СУММ(F15:H15) 845 1840 117 1691 1142 1683 1233 1266 887 400 =СУММ(K15:S15)

Львівська 25619 2653 5 =C16+D16 616 4586 741 =СУММ(F16:H16) 1551 2975 311 3573 1093 2011 1717 1862 1339 586 =СУММ(K16:S16)

Миколаївська 13577 1248 4 =C17+D17 65 3010 940 =СУММ(F17:H17) 629 2028 130 1671 698 921 813 740 466 214 =СУММ(K17:S17)

Одеська 31118 1719 11 =C18+D18 10 4398 556 =СУММ(F18:H18) 1899 3542 369 7316 2326 3717 1831 1641 1061 722 =СУММ(K18:S18)

Полтавська 24273 2654 5 =C19+D19 3571 7640 446 =СУММ(F19:H19) 750 2828 93 1779 772 950 904 934 632 315 =СУММ(K19:S19)

Рівненська 10235 1562 3 =C20+D20 89 1760 1202 =СУММ(F20:H20) 453 1342 95 1003 401 367 587 796 405 170 =СУММ(K20:S20)

Сумська 11431 1633 6 =C21+D21 1631 2779 291 =СУММ(F21:H21) 428 723 67 805 251 731 732 741 406 207 =СУММ(K21:S21)

Тернопільська 7755 1512 0 =C22+D22 53 1163 190 =СУММ(F22:H22) 358 1068 56 1088 213 304 518 718 363 151 =СУММ(K22:S22)

Харківська 40388 2770 2 =C23+D23 902 7349 1548 =СУММ(F23:H23) 1935 5291 295 4085 5692 4563 1789 2360 1094 713 =СУММ(K23:S23)

Херсонська 8413 1330 5 =C24+D24 15 1594 211 =СУММ(F24:H24) 328 1145 104 867 264 548 634 736 430 202 =СУММ(K24:S24)

Хмельницька 11403 1934 3 =C25+D25 65 1668 1407 =СУММ(F25:H25) 539 1278 57 1037 299 571 885 945 474 241 =СУММ(K25:S25)

Черкаська 12401 2016 8 =C26+D26 131 2939 315 =СУММ(F26:H26) 699 1726 87 1022 342 819 751 813 471 262 =СУММ(K26:S26)

Чернівецька 6398 1194 1 =C27+D27 6 860 168 =СУММ(F27:H27) 464 1127 43 472 231 337 483 583 272 157 =СУММ(K27:S27)

Чернігівська 10656 1992 1 =C28+D28 429 2141 279 =СУММ(F28:H28) 495 1040 76 1054 398 537 889 676 429 220 =СУММ(K28:S28)

м.Київ 129282 13 0 =C29+D29 5 9630 1483 =СУММ(F29:H29) 7423 32991 2132 18692 11469 26694 6352 4472 3783 4143 =СУММ(K29:S29)

м.Севастополь 4771 3 0 =C30+D30 81 675 145 =СУММ(F30:H30) 224 1021 52 625 314 590 465 311 157 108 =СУММ(K30:S30)  
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Продовж. табл.  Ж.4 

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

U V W X Y Z AA AB

Частка с/г
Частка 

пром.
Частка буд.

Частка 

послуг
Стандартизація Модуль вектора Кут відхилення від ІЕ Ранг

=E3/B3 =I3/B3 =J3/B3 =T3/B3 =СУММ(U3:X3) =КОРЕНЬ(U3^2+V3^2+W3^2+X3^2) =ACOS(X3/Z3)*180/3,14

=E4/B4 =I4/B4 =J4/B4 =T4/B4 =СУММ(U4:X4) =КОРЕНЬ(U4^2+V4^2+W4^2+X4^2) =ACOS(X4/Z4)*180/3,14 =РАНГ(AA4;$AA$4:$AA$30;1)

=E5/B5 =I5/B5 =J5/B5 =T5/B5 =СУММ(U5:X5) =КОРЕНЬ(U5^2+V5^2+W5^2+X5^2) =ACOS(X5/Z5)*180/3,14 =РАНГ(AA5;$AA$4:$AA$30;1)

=E6/B6 =I6/B6 =J6/B6 =T6/B6 =СУММ(U6:X6) =КОРЕНЬ(U6^2+V6^2+W6^2+X6^2) =ACOS(X6/Z6)*180/3,14 =РАНГ(AA6;$AA$4:$AA$30;1)

=E7/B7 =I7/B7 =J7/B7 =T7/B7 =СУММ(U7:X7) =КОРЕНЬ(U7^2+V7^2+W7^2+X7^2) =ACOS(X7/Z7)*180/3,14 =РАНГ(AA7;$AA$4:$AA$30;1)

=E8/B8 =I8/B8 =J8/B8 =T8/B8 =СУММ(U8:X8) =КОРЕНЬ(U8^2+V8^2+W8^2+X8^2) =ACOS(X8/Z8)*180/3,14 =РАНГ(AA8;$AA$4:$AA$30;1)

=E9/B9 =I9/B9 =J9/B9 =T9/B9 =СУММ(U9:X9) =КОРЕНЬ(U9^2+V9^2+W9^2+X9^2) =ACOS(X9/Z9)*180/3,14 =РАНГ(AA9;$AA$4:$AA$30;1)

=E10/B10 =I10/B10 =J10/B10 =T10/B10 =СУММ(U10:X10) =КОРЕНЬ(U10^2+V10^2+W10^2+X10^2) =ACOS(X10/Z10)*180/3,14 =РАНГ(AA10;$AA$4:$AA$30;1)

=E11/B11 =I11/B11 =J11/B11 =T11/B11 =СУММ(U11:X11) =КОРЕНЬ(U11^2+V11^2+W11^2+X11^2) =ACOS(X11/Z11)*180/3,14 =РАНГ(AA11;$AA$4:$AA$30;1)

=E12/B12 =I12/B12 =J12/B12 =T12/B12 =СУММ(U12:X12) =КОРЕНЬ(U12^2+V12^2+W12^2+X12^2) =ACOS(X12/Z12)*180/3,14 =РАНГ(AA12;$AA$4:$AA$30;1)

=E13/B13 =I13/B13 =J13/B13 =T13/B13 =СУММ(U13:X13) =КОРЕНЬ(U13^2+V13^2+W13^2+X13^2) =ACOS(X13/Z13)*180/3,14 =РАНГ(AA13;$AA$4:$AA$30;1)

=E14/B14 =I14/B14 =J14/B14 =T14/B14 =СУММ(U14:X14) =КОРЕНЬ(U14^2+V14^2+W14^2+X14^2) =ACOS(X14/Z14)*180/3,14 =РАНГ(AA14;$AA$4:$AA$30;1)

=E15/B15 =I15/B15 =J15/B15 =T15/B15 =СУММ(U15:X15) =КОРЕНЬ(U15^2+V15^2+W15^2+X15^2) =ACOS(X15/Z15)*180/3,14 =РАНГ(AA15;$AA$4:$AA$30;1)

=E16/B16 =I16/B16 =J16/B16 =T16/B16 =СУММ(U16:X16) =КОРЕНЬ(U16^2+V16^2+W16^2+X16^2) =ACOS(X16/Z16)*180/3,14 =РАНГ(AA16;$AA$4:$AA$30;1)

=E17/B17 =I17/B17 =J17/B17 =T17/B17 =СУММ(U17:X17) =КОРЕНЬ(U17^2+V17^2+W17^2+X17^2) =ACOS(X17/Z17)*180/3,14 =РАНГ(AA17;$AA$4:$AA$30;1)

=E18/B18 =I18/B18 =J18/B18 =T18/B18 =СУММ(U18:X18) =КОРЕНЬ(U18^2+V18^2+W18^2+X18^2) =ACOS(X18/Z18)*180/3,14 =РАНГ(AA18;$AA$4:$AA$30;1)

=E19/B19 =I19/B19 =J19/B19 =T19/B19 =СУММ(U19:X19) =КОРЕНЬ(U19^2+V19^2+W19^2+X19^2) =ACOS(X19/Z19)*180/3,14 =РАНГ(AA19;$AA$4:$AA$30;1)

=E20/B20 =I20/B20 =J20/B20 =T20/B20 =СУММ(U20:X20) =КОРЕНЬ(U20^2+V20^2+W20^2+X20^2) =ACOS(X20/Z20)*180/3,14 =РАНГ(AA20;$AA$4:$AA$30;1)

=E21/B21 =I21/B21 =J21/B21 =T21/B21 =СУММ(U21:X21) =КОРЕНЬ(U21^2+V21^2+W21^2+X21^2) =ACOS(X21/Z21)*180/3,14 =РАНГ(AA21;$AA$4:$AA$30;1)

=E22/B22 =I22/B22 =J22/B22 =T22/B22 =СУММ(U22:X22) =КОРЕНЬ(U22^2+V22^2+W22^2+X22^2) =ACOS(X22/Z22)*180/3,14 =РАНГ(AA22;$AA$4:$AA$30;1)

=E23/B23 =I23/B23 =J23/B23 =T23/B23 =СУММ(U23:X23) =КОРЕНЬ(U23^2+V23^2+W23^2+X23^2) =ACOS(X23/Z23)*180/3,14 =РАНГ(AA23;$AA$4:$AA$30;1)

=E24/B24 =I24/B24 =J24/B24 =T24/B24 =СУММ(U24:X24) =КОРЕНЬ(U24^2+V24^2+W24^2+X24^2) =ACOS(X24/Z24)*180/3,14 =РАНГ(AA24;$AA$4:$AA$30;1)

=E25/B25 =I25/B25 =J25/B25 =T25/B25 =СУММ(U25:X25) =КОРЕНЬ(U25^2+V25^2+W25^2+X25^2) =ACOS(X25/Z25)*180/3,14 =РАНГ(AA25;$AA$4:$AA$30;1)

=E26/B26 =I26/B26 =J26/B26 =T26/B26 =СУММ(U26:X26) =КОРЕНЬ(U26^2+V26^2+W26^2+X26^2) =ACOS(X26/Z26)*180/3,14 =РАНГ(AA26;$AA$4:$AA$30;1)

=E27/B27 =I27/B27 =J27/B27 =T27/B27 =СУММ(U27:X27) =КОРЕНЬ(U27^2+V27^2+W27^2+X27^2) =ACOS(X27/Z27)*180/3,14 =РАНГ(AA27;$AA$4:$AA$30;1)

=E28/B28 =I28/B28 =J28/B28 =T28/B28 =СУММ(U28:X28) =КОРЕНЬ(U28^2+V28^2+W28^2+X28^2) =ACOS(X28/Z28)*180/3,14 =РАНГ(AA28;$AA$4:$AA$30;1)

=E29/B29 =I29/B29 =J29/B29 =T29/B29 =СУММ(U29:X29) =КОРЕНЬ(U29^2+V29^2+W29^2+X29^2) =ACOS(X29/Z29)*180/3,14 =РАНГ(AA29;$AA$4:$AA$30;1)

=E30/B30 =I30/B30 =J30/B30 =T30/B30 =СУММ(U30:X30) =КОРЕНЬ(U30^2+V30^2+W30^2+X30^2) =ACOS(X30/Z30)*180/3,14 =РАНГ(AA30;$AA$4:$AA$30;1)  
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ДОДАТОК З 

Таблиця З.1 

Вихідні параметри для обчислення інфокомунікаційного вектора (ІКВ) за 2005-2006 роки 
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Таблиця З.2 

Вихідні параметри для обчислення інфокомунікаційного вектора (ІКВ) за 2007-2008 роки 
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Таблиця З.3 

Вихідні параметри для обчислення  

інфокомунікаційного вектора (ІКВ) за 2009 рік 
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Таблиця З.4 

Розрахункові значення для побудови кривої розсіювання за 2005-2006 роки 
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 Таблиця З.5 

Розрахункові значення для побудови кривої розсіювання за 2007 рік 
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 Таблиця З.6 

Розрахункові значення для побудови кривої розсіювання за 2008 рік 
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Таблиця З.7 

Розрахункові значення для побудови кривої розсіювання за 2009 рік 
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Таблиця З.8 

Шаблон для розрахунку показників та визначення ІКВ для побудови кривої розсіювання 
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ДОДАТОК И 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Телефонний зв’язок 
Щільність стаціонарних телефонів 

Щільність мобільного зв’язку 

Інформаційні технології 

Щільність персональних комп’ютерів 

Кількість Інтернет користувачів  

Кількість підприємств (організацій), що мають 

доступ до INTERNET 

Щільність терміналів  широкосмугового звязку 

Освіта 

Частка учнів загальноосвітніх навчальних закладів до 

загальної чисельності  населення  

Частка студентів професійно-технічних НЗ до 

загальної чисельності  населення  

Частка студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації до 

загальної чисельності  населення  

Державні витрати на освіту 

Наукові та  науково-

технічні роботи (ННТР) 

Чисельність фахівців, які виконують наукові та 

науково-технічні роботи  

Витрати на наукові та науково-технічні роботи, 

виконані, власними силами наукових організацій  

Отримано охоронних документів на об’єкти 

промислової власності (винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки)  

Витрати на дослідження і розробки 

Грошовий обіг 

(безготівкові розрахунки)  

 

Кількість емітованих платіжних карток 

Кількість банкоматів 

Кількість платіжних терміналів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Параметри оцінки  

Об’єкт Регіони України 

 

Сектори інформаційної економіки  

Оцінка  інформаційної  економіки регіонів України для 

обґрунтовування стратегії розвитку  інформаційної 

економіки 

 

Мета 

Переваги методики 

– Оцінка рівня розвитку інформаційної економіки  

– Побудова рейтингової оцінки 

– Виявлення груп регіонів, які схожі за рівнем розвитку інформаційної економіки 

– Виявлення ключових чинників розвитку інформаційної економіки 

– Позиціонування регіонів за рівнем розвитку інформаційної економіки 

– Розроблення напрямків для подальшого розвитку в регіонах інформаційної економіки 

          Рис. Н.1. Методика аналізу оцінки рівня розвитку інформаційної 

економіки регіонів України 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Параметри секторів інформаційної економіки 

 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9

Регіон

Кількість 

стаціонарних 

телефонів, на 

тис. чол.

Кількість 

абонентів 

мобільного 

звязку, на 

тис. чол.

Наявність 

парку 

обчислювальної 

техніки на 

підприємствах  

(в організаціях), 

на тис. чол.

Кількість 

Інтернет 

користува

чів, тис. 

Осіб, на 

тис.чол. 

Кількість 

підприємств 

(організацій), що 

мають доступ до 

INTERNET (на тис. 

Організацій)

Кількість 

терміналів  

широкосмугов

ого звязку 

(користувачів 

на тис. чол.)

Частка 

учнів 

загальноосв

ітніх 

навчальних 

закладів до 

кількості  

населення 

Частка 

студентів 

професійно-

технічних 

НЗ до 

кількості  

населення

Частка 

студентів 

ВНЗ I-IV 

рівнів 

акредитації 

до кількості  

населення 

АРКрим 240 1123 50 188 79 30 9,55% 0,73% 3,44%

Вінницька 207 938 39 56 77 40 10,50% 1,20% 3,36%

Волинська 196 1016 41 54 87 34 12,78% 0,91% 3,47%

Дніпропетровська 306 1011 73 203 74 61 9,46% 0,97% 5,60%

Донецька 231 1186 53 185 84 31 8,00% 1,05% 4,50%

Житомирська 234 1058 41 21 94 24 11,53% 0,87% 3,65%

Закарпатська 159 1076 34 33 95 20 13,21% 0,75% 2,24%

Запорізька 331 863 73 167 82 47 9,42% 1,09% 6,13%

Івано-Франківська 183 898 34 94 79 18 12,11% 0,86% 4,42%

Київська 233 1159 35 779 54 24 10,59% 0,67% 2,40%

Кіровоградська 208 799 37 93 63 21 10,14% 1,01% 3,14%

Луганська 211 1068 42 175 68 18 8,18% 1,27% 5,01%

Львівська 206 958 50 165 81 49 11,11% 1,24% 6,57%

Миколаївська 271 1259 49 105 61 48 10,39% 1,18% 3,67%

Одеська 420 1182 54 289 63 168 10,38% 0,74% 6,30%

Полтавська 274 1049 57 166 82 42 9,80% 1,00% 4,88%

Рівненська 195 884 39 54 87 30 13,44% 0,96% 4,89%

Сумська 227 919 50 68 98 39 9,11% 1,19% 5,01%

Тернопільська 216 768 34 65 62 33 11,60% 1,07% 5,78%

Харківська 300 1362 80 274 90 69 8,66% 0,67% 10,19%

Херсонська 250 1200 40 97 64 38 10,87% 1,01% 3,80%

Хмельницька 221 749 41 118 76 34 11,31% 1,12% 4,09%

Черкаська 243 1185 44 124 97 28 10,03% 0,74% 4,44%

Чернівецька 225 1110 37 137 84 27 11,78% 0,88% 4,29%

Чернігівська 272 1362 46 133 112 29 9,60% 0,73% 3,21%

м.Севастополь 427 1024 56 417 26 71 8,10% 0,79% 5,24%

Сектори інформаційної 

економіки

Телефонний зв'язок ОсвітаІнформаційні технології
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Продовж.  табл. К.1 

х10 х11 х12 х13 х14 х15

Регіон

Чисельність 

фахівців, які 

виконують 

наукові та 

науково-технічні 

роботи (фахівців 

на 1 млн.чол.)

Витрати на 

наукові та науково-

технічні роботи, 

виконані, 

власними силами 

наукових 

організацій (грн. 

на 1 особу )

Отримано охоронних 

документів на 

об’єкти промислової 

власності (винаходи, 

корисні моделі, 

промислові зразки) 

шт. на млн.

Кількість 

емітованих 

платіжних 

карток на 10000 

чол.

Кількість 

банкоматів 

на 10000 

чол.

Кількість 

платіжних 

терміналів на 

10000 чол.

АРКрим 833 68,91 66 4754 7 27

Вінницька 466 30,14 218 4517 4 11

Волинська 246 14,71 41 5062 5 19

Дніпропетровська 2280 210,75 191 10705 8 35

Донецька 1581 96,69 199 7411 7 21

Житомирська 267 16,07 21 5465 5 13

Закарпатська 463 18,40 47 3751 5 13

Запорізька 1430 221,86 158 7435 7 28

Івано-Франківська 565 39,68 178 4530 4 17

Київська 1342 93,65 50 3383 3 29

Кіровоградська 342 22,48 76 5372 6 15

Луганська 646 48,88 148 5525 6 16

Львівська 1661 108,94 127 5262 6 19

Миколаївська 1121 184,57 130 6095 6 25

Одеська 1304 75,22 130 7311 6 27

Полтавська 638 31,85 138 6992 7 26

Рівненська 218 13,09 58 4830 5 15

Сумська 1461 105,61 73 5954 6 17

Тернопільська 235 12,18 155 3936 5 14

Харківська 5613 461,74 383 5473 6 21

Херсонська 755 31,77 103 5755 6 20

Хмельницька 82 5,72 80 5299 5 17

Черкаська 702 42,49 36 6114 5 17

Чернівецька 966 29,98 135 3524 4 15

Чернігівська 522 34,58 40 4480 5 18

м.Севастополь 3494 278,91 205 7393 7 18

Грошовий обіг (у безготівковій формі)Наукова і науково-технічна роботаСектори інформаційної 

економіки
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Таблиця К.2 

Параметри секторів інформаційної економіки та характеристика їх рівнів неоднорідності розповсюдження  

усередині сукупності регіонів за 2009 рік 

 

Сфери економіки

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 х13 х14 х15

Кількі Кількіс Наявн Кількіст Кількіс Кількі Частка Частка Частка Чисел Витрат Отрим Кількіс Кільк Кільк

АРКрим 240 1123 50 188 79 30 9,55% 0,73% 3,44% 833 68,91 66 4754 7 27

Вінницька 207 938 39 56 77 40 10,50% 1,20% 3,36% 466 30,14 218 4517 4 11

Волинська 196 1016 41 54 87 34 12,78% 0,91% 3,47% 246 14,71 41 5062 5 19

Дніпропетровська 306 1011 73 203 74 61 9,46% 0,97% 5,60% 2280 210,75 191 10705 8 35

Донецька 231 1186 53 185 84 31 8,00% 1,05% 4,50% 1581 96,69 199 7411 7 21

Житомирська 234 1058 41 21 94 24 11,53% 0,87% 3,65% 267 16,07 21 5465 5 13

Закарпатська 159 1076 34 33 95 20 13,21% 0,75% 2,24% 463 18,40 47 3751 5 13

Запорізька 331 863 73 167 82 47 9,42% 1,09% 6,13% 1430 221,86 158 7435 7 28

Івано-Франківська 183 898 34 94 79 18 12,11% 0,86% 4,42% 565 39,68 178 4530 4 17

Київська 233 1159 35 779 54 24 10,59% 0,67% 2,40% 1342 93,65 50 3383 3 29

Кіровоградська 208 799 37 93 63 21 10,14% 1,01% 3,14% 342 22,48 76 5372 6 15

Луганська 211 1068 42 175 68 18 8,18% 1,27% 5,01% 646 48,88 148 5525 6 16

Львівська 206 958 50 165 81 49 11,11% 1,24% 6,57% 1661 108,94 127 5262 6 19

Миколаївська 271 1259 49 105 61 48 10,39% 1,18% 3,67% 1121 184,57 130 6095 6 25

Одеська 420 1182 54 289 63 168 10,38% 0,74% 6,30% 1304 75,22 130 7311 6 27

Полтавська 274 1049 57 166 82 42 9,80% 1,00% 4,88% 638 31,85 138 6992 7 26

Рівненська 195 884 39 54 87 30 13,44% 0,96% 4,89% 218 13,09 58 4830 5 15

Сумська 227 919 50 68 98 39 9,11% 1,19% 5,01% 1461 105,61 73 5954 6 17

Тернопільська 216 768 34 65 62 33 11,60% 1,07% 5,78% 235 12,18 155 3936 5 14

Харківська 300 1362 80 274 90 69 8,66% 0,67% 10,19% 5613 461,74 383 5473 6 21

Херсонська 250 1200 40 97 64 38 10,87% 1,01% 3,80% 755 31,77 103 5755 6 20

Хмельницька 221 749 41 118 76 34 11,31% 1,12% 4,09% 82 5,72 80 5299 5 17

Черкаська 243 1185 44 124 97 28 10,03% 0,74% 4,44% 702 42,49 36 6114 5 17

Чернівецька 225 1110 37 137 84 27 11,78% 0,88% 4,29% 966 29,98 135 3524 4 15

Чернігівська 272 1362 46 133 112 29 9,60% 0,73% 3,21% 522 34,58 40 4480 5 18

м.Київ 557 3270 268 1984 106 310 8,36% 0,72% 22,68% 13026 1135,45 830 10976 13 41

м.Севастополь 427 1024 56 417 26 71 8,10% 0,79% 5,24% 3494 278,91 205 7393 7 18

Сума 7045 30478 1498 6245 2128 1381 3 0 1 42258 3434 4015 157302 159 555

Середнє значення 261 1129 55 231 79 51 0 0 0 1565 127 149 5826 6 21

Стандартне відхилення, (δ ) 87 458 44 381 18 59 0 0 0 2569 227 157 1859 2 7

Коефіцієнт варіації, (v ) 33% 41% 80% 165% 23% 116% 15% 20% 72% 164% 178% 105% 32% 31% 34%

Min значення 159 749 34 21 26 18 0,080 0,007 0,022 82 6 21 3383 3 11

Max значення 557 3270 268 1984 112 310 0,134 0,013 0,227 13026 1135 830 10976 13 41

Регіон

Грошовий обіг (у 

безготівковій формі)

Телефонний 

зв'язок
Інформаційні технології

Наукова і науково-

технічна робота
Освіта
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Таблиця К.3 

Значення функцій рівномірного розподілу )( ll xq  

 

Q(х1) Q(х2) Q(х3) Q(х4) Q(х5) Q(х6) Q(х7) Q(х8) Q(х9) Q(х10) Q(х11) Q(х12) Q(х13) Q(х14) Q(х15)

СТ МТ ПК
К_Інте

рнет

Iнтерне

т_орг.
КШЗ ЗО_НЗ СП_НЗ ВНЗ Фах_ННТР

Витрати

_ННТР
ОД П_Картки

Банкомат

и
Термінали

АРКрим 0,205 0,148 0,071 0,085 0,620 0,040 0,285 0,101 0,058 0,058 0,056 0,055 0,181 0,347 0,516

Вінницька 0,121 0,075 0,024 0,017 0,586 0,075 0,459 0,876 0,054 0,030 0,022 0,244 0,149 0,116 0

Волинська 0,094 0,106 0,033 0,016 0,710 0,053 0,878 0,392 0,060 0,013 0,008 0,024 0,221 0,204 0,255

Дніпропетровська 0,369 0,104 0,166 0,093 0,553 0,149 0,268 0,494 0,164 0,170 0,181 0,210 0,964 0,474 0,786

Донецька 0,181 0,173 0,084 0,083 0,675 0,044 0 0,627 0,110 0,116 0,081 0,220 0,531 0,346 0,341

Житомирська 0,188 0,122 0,031 0 0,794 0,019 0,648 0,335 0,069 0,014 0,009 0 0,274 0,157 0,077

Закарпатська 0 0,130 0,002 0,006 0,796 0,007 0,958 0,127 0,000 0,029 0,011 0,033 0,049 0,162 0,054

Запорізька 0,433 0,045 0,168 0,074 0,652 0,098 0,260 0,690 0,190 0,104 0,191 0,170 0,534 0,347 0,572

Івано-Франківська 0,062 0,059 0,001 0,037 0,615 0,001 0,755 0,316 0,107 0,037 0,030 0,194 0,151 0,096 0,190

Київська 0,186 0,163 0,006 0,386 0,328 0,021 0,476 0 0,008 0,097 0,078 0,036 0 0 0,595

Кіровоградська 0,123 0,020 0,016 0,036 0,428 0,012 0,393 0,567 0,044 0,020 0,015 0,068 0,262 0,227 0,145

Луганська 0,132 0,127 0,035 0,079 0,490 0 0,033 1,000 0,136 0,044 0,038 0,158 0,282 0,229 0,172

Львівська 0,120 0,083 0,072 0,073 0,638 0,107 0,571 0,947 0,211 0,122 0,091 0,131 0,247 0,234 0,252

Миколаївська 0,282 0,202 0,064 0,043 0,400 0,103 0,440 0,843 0,070 0,080 0,158 0,134 0,357 0,294 0,459

Одеська 0,655 0,172 0,086 0,136 0,425 0,512 0,436 0,121 0,198 0,094 0,062 0,135 0,517 0,269 0,536

Полтавська 0,290 0,119 0,099 0,074 0,651 0,082 0,330 0,544 0,129 0,043 0,023 0,144 0,475 0,369 0,489

Рівненська 0,092 0,053 0,022 0,017 0,712 0,040 1,000 0,486 0,130 0,011 0,007 0,046 0,191 0,164 0,141

Сумська 0,172 0,067 0,071 0,024 0,836 0,072 0,204 0,863 0,135 0,107 0,088 0,064 0,339 0,258 0,209

Тернопільська 0,143 0,008 0 0,022 0,413 0,052 0,661 0,662 0,173 0,012 0,006 0,166 0,073 0,141 0,091

Харківська 0,355 0,243 0,198 0,129 0,743 0,175 0,121 0,002 0,389 0,427 0,404 0,447 0,275 0,247 0,344

Херсонська 0,229 0,179 0,028 0,039 0,444 0,070 0,528 0,562 0,076 0,052 0,023 0,101 0,312 0,274 0,290

Хмельницька 0,157 0 0,032 0,049 0,577 0,056 0,608 0,742 0,090 0 0 0,073 0,252 0,177 0,185

Черкаська 0,211 0,173 0,045 0,053 0,827 0,034 0,373 0,120 0,107 0,048 0,033 0,019 0,360 0,203 0,208

Чернівецька 0,167 0,143 0,014 0,059 0,676 0,029 0,695 0,354 0,100 0,068 0,021 0,141 0,019 0,081 0,143

Чернігівська 0,285 0,243 0,052 0,057 1,000 0,036 0,295 0,100 0,047 0,034 0,026 0,024 0,144 0,158 0,218

м.Київ 1,000 1,000 1,000 1,000 0,929 1,000 0,067 0,074 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

м.Севастополь 0,673 0,109 0,093 0,201 0 0,180 0,019 0,196 0,146 0,264 0,242 0,228 0,528 0,393 0,241

Сектори 

інформаційної 

економіки

Грошовий обіг (у безготівковій 

формі)

Телефонний 

зв'язок
Інформаційні технології

Наукова і науково-технічна 

робота
Освіта
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Таблиця К.4 

Результати дисперсійного аналізу 

ІТ 

Показники 

Дисперсія 

між 

кластерами 

Дисперсія 

в межах 

кластерів 

F 
Рівень 

значущості 

ПК 0,861 0,064 102,89 1,795E-13 

К_Інтернет 0,858 0,124 53,20 1,668E-10 

Iнтернет_організацій 0,880 0,240 28,07 7,263E-08 

КШЗ 0,850 0,221 29,48 4,678E-08 

ННТР 

Фах_ННТР 0,974 0,050 150,34 2,985E-15 

Витрати_ННТР 0,975 0,071 104,72 1,487E-13 

ОД 0,928 0,049 146,17 4,057E-15 

 

Таблиця К.5 

Кластеризація регіонів за рівнем розвитку ІТ і ННТР 

ІТ ННТР 

№ 

кластера 
Перелік регіонів 

Відстань до 

центру 

кластера 

№ 

кластера 
Перелік регіонів 

Відстань 

до центру 

кластера 

1 м.Київ 0 1 м.Київ 0 

2 

Полтавська 0,017 

2 

Одеська 0,024 

АРКрим 0,019 Луганська 0,030 

Львівська 0,020 Чернівецька 0,036 

Донецька 0,026 Львівська 0,036 

Хмельницька 0,037 Донецька 0,037 

Чернівецька 0,041 Івано-Франківська 0,037 

Вінницька 0,042 Полтавська 0,039 

Волинська 0,049 Миколаївська 0,052 

Запорізька 0,051 Тернопільська 0,055 

Івано-Франківська 0,052 Вінницька 0,059 

Рівненська 0,053 Запорізька 0,069 

Дніпропетровська 0,076 Дніпропетровська 0,085 

Луганська 0,083 
3 

Харківська 0,092 

Харківська 0,104 м.Севастополь 0,092 

3 

Миколаївська 0,052 

4 

Чернігівська 0,013 

Херсонська 0,072 Закарпатська 0,014 

Тернопільська 0,076 Черкаська 0,016 

Кіровоградська 0,086 АРКрим 0,019 

Київська 0,145 Кіровоградська 0,019 

м.Севастополь 0,182 Рівненська 0,022 

Одеська 0,194 Волинська 0,024 

4 

Черкаська 0,017 Житомирська 0,032 

Сумська 0,026 Хмельницька 0,033 

Житомирська 0,033 Херсонська 0,033 

Закарпатська 0,038 Київська 0,044 

Чернігівська 0,076 Сумська 0,052 
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Таблиця К.6 

Розташування регіонів за підсумками кластеризації ІТ та ННТР 

ІТ

1 2 3 4

1 м.Київ  -  -  -

Полтавська

Львівська

Донецька

Чернівецька Хмельницька

Вінницька Волинська

Запорізька

Івано-Франківська

Дніпропетровська

Луганська

Миколаївська Херсонська

Тернопільська Кіровоградська

Одеська Київська

Черкаська

Сумська

Житомирська

Закарпатська

Чернігівська

 -  -  -

АРКрим

Рівненська

 - м.Севастополь

Харківська -2

4

3

ННТР

 

Таблиця К.7 

Узагальнені характеристики рівня розвитку інформаційної економіки 

Кластери 

(ІКТ-ННТР)
Регіон СП по ІКТ СП по ННТР

ВРП на одну 

особу, грн 

(2009 р.)

1-1 м.Київ 0,982 1,000 61088

Чернівецька 0,195 0,077 9383

Вінницька 0,176 0,098 12145

Івано-Франківська 0,163 0,087 12485

Львівська 0,223 0,115 14093

Луганська 0,151 0,080 16562

Запорізька 0,248 0,155 20614

Полтавська 0,226 0,070 22337

Донецька 0,222 0,139 23137

Дніпропетровська 0,240 0,187 27727

2-3 Харківська 0,311 0,428 21228

Хмельницька 0,179 0,024 11780

Рівненська 0,198 0,021 11699

Волинська 0,203 0,015 11796

АРКрим 0,204 0,056 13933

Тернопільська 0,122 0,061 10240

Миколаївська 0,152 0,124 17050

Одеська 0,290 0,097 20341

3-3 м.Севастополь 0,119 0,244 16966

Херсонська 0,145 0,059 12256

Кіровоградська 0,123 0,034 13096

Київська 0,185 0,071 21769

Закарпатська 0,203 0,025 10081

Житомирська 0,211 0,008 11419

Чернігівська 0,286 0,028 13121

Сумська 0,251 0,086 13631

Черкаська 0,240 0,033 14393

4-4

3-2

2-2

2-4

3-4
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 Рис. К.1. Динаміка параметрів ІТ регіонів, які входять до другого 

кластеру 
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 Рис. К.2. Динаміка параметрів ІТ регіонів, які входять до третього 

кластеру 
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 Рис. К.3. Динаміка параметрів ІТ регіонів, які входять до четвертого 

кластеру 
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Рис. К.4.  Рівень щільності фіксованих телефонних апаратів на 100 

жителів в регіонах України  
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Рис. К.5. Кількість комп’ютеризованих підприємств (організацій) та 

парку комп’ютерної техніки за регіонами  
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 Рис. К.6. Картосхема кластеризації регіонів за ІТ розвитком  

Таблиця К.8 

Діяльність підприємств сфери послуг за видами економічної 

діяльності у розрізі регіонів за 2005-2008 роки 

Роки 2005 2006 2007 2008

Всього по Україні 95832,3 120910,2 157005,1 203850,8

Роки 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

% 1,23 1,32 1,58 1,79 33,23 33,77 30,94 29,06 0,18 0,17 0,17 0,15

Всього 1183,27 1595,56 2476,00 3639,13 31841,85 40830,19 48584,11 59238,21 168,29 199,55 265,41 313,03

АР Крим 17,16 24,79 34,05 44,91 954,30 1397,18 1539,69 1719,02 8,90 9,32 14,03 17,19

Вінницька 8,80 18,84 12,42 15,18 319,88 386,09 446,34 501,52 3,07 3,99 5,98 9,73

Волинська 8,00 5,89 6,62 8,05 294,83 377,98 455,99 508,87 3,68 5,32 7,22 7,70

Дніпропетровська 59,52 87,13 107,99 160,55 1560,95 2017,07 2293,07 2562,96 9,70 9,29 14,24 17,89

Донецька 57,99 73,14 90,56 104,11 2133,06 2997,64 3348,39 3712,48 21,80 26,96 33,92 33,09

Житомирська 5,40 6,22 11,65 17,23 282,12 359,27 432,26 478,17 1,01 1,97 3,18 3,07

Закарпатська 6,34 6,92 7,68 9,81 311,33 443,60 540,75 593,45 1,21 1,17 1,16 1,13

Запорізька 20,54 29,34 38,99 62,15 722,58 922,26 1125,90 1241,91 7,89 8,81 9,79 8,00

Івано-Франківська 2,84 4,03 5,25 7,82 329,69 428,43 525,73 589,63 1,73 2,92 3,18 3,01

Київська 24,75 15,36 33,29 34,42 351,74 427,52 604,20 1144,75 1,52 8,14 10,27 9,02

Кіровоградська 4,08 6,35 6,68 13,60 296,43 432,24 517,50 584,29 1,01 1,01 1,65 1,98

Луганська 13,15 13,69 17,86 20,49 890,77 1275,40 1543,00 1727,62 5,58 6,18 7,09 9,32

Львівська 60,89 108,79 173,62 259,25 863,23 1163,77 1157,29 1297,69 10,06 15,82 10,47 14,07

Миколаївська 10,67 16,95 17,77 21,07 400,34 526,92 631,41 713,46 1,95 9,89 23,48 22,51

Одеська 35,07 49,89 73,09 111,91 7244,60 8411,63 10034,50 15135,49 12,62 13,87 17,22 23,89

Полтавська 18,26 20,70 22,75 32,24 552,79 802,99 999,85 1162,63 3,17 3,99 5,79 8,39

Рівненська 4,81 3,93 5,51 9,52 266,41 348,30 417,45 465,66 1,25 3,00 6,20 5,20

Сумська 4,37 5,89 5,51 7,38 355,44 479,04 593,32 673,38 3,49 4,20 4,21 4,68

Тернопільська 3,75 3,78 10,23 9,00 254,94 312,19 364,80 407,72 0,88 1,14 0,97 1,03

Харківська 95,11 149,12 322,24 430,00 1392,20 1847,96 2205,14 2525,48 7,53 7,69 11,56 16,59

Херсонська 9,48 11,21 13,83 16,04 398,87 557,63 677,39 738,87 4,68 5,21 8,41 12,69

Хмельницька 13,98 24,93 21,71 16,96 251,26 340,65 411,08 440,31 2,36 3,26 4,09 5,77

Черкаська 3,51 4,56 6,12 11,12 330,18 410,11 505,31 557,22 1,89 2,07 2,01 1,63

Чернівецька 5,87 5,90 10,42 10,42 317,52 400,91 468,17 534,21 0,69 1,12 1,13 1,40

Чернігівська 5,65 7,50 12,98 14,74 330,69 442,02 530,60 592,48 1,86 1,77 2,22 2,44

м.Київ 681,04 889,86 1406,15 2190,05 10165,44 12983,51 15803,28 18162,43 48,01 41,44 54,76 69,07

м.Севастополь 2,22 0,86 1,02 1,13 270,23 337,88 411,69 466,51 0,76 0,87 1,20 2,56

Діяльність пошти та зв'язкуДіяльність у сфері інформатизації

Ремонт і технічне обслуговування 

офісної та електронно-

обчислювальної техніки

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах), млн  грн
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Рис. К.7. Картосхема регіональної структури НАН України та ІКТ 

підприємств 

 

 Рис. К.8. Рейтинг країн світу по Індексу готовності до Е-урядування у 

2009 році 
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ДОДАТОК Л 
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Рис. Л.1. Середня заробітна плата в розрізі регіонів (березень 2011 рік, 

грн.) Держкомстат 

 

Рис. Л.2. Динаміка кількості емітованих платіжних карток НСМЕП за 

регіонами (тис.шт.) 
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ДОДАТОК М 

Таблиця М.1 

Розрахунок соціального ефекту від економії часу населення в результаті 

використання можливостей Інтернет-технологій 

Послуги 

Середній час, 

що 

витрачається 

на оплату 

послуги ,t 

Кількість 

домогосподарств 

(людей), що 

оплачують послуги 

в місяць, Q 

Сукупні 

витрати 

часу, годин 

в місяць, Т 

(T = t*Q) 

Соціальний 

ефект грн. в 

місяць, m 

 (m = T*Ввч)  

Соціальний 

ефект, грн. у 

рік, M  

(M = m*12) 

Оплата 

комунальних послуг 

0,5 год.                               

(30 хв.) 
17,10 млн. 8 550 000 85 842 000 1 030 104 000 

Оплата мобільного і 

стаціонарного 

зв’язку 

0,2 год.                            

(12 хв.) 
67,5 млн. 13 500 000 135 540 000 1 626 480 000 

Внески по 

страхуванню 

0,25 год.                      

(15 хв.) 
48 млн. 12 000 000 120 480 000 1 445 760 000 

Послуги держави 

(оформлення доку-

ментів, отримання 

паспорта і т.д.) 

0,25 год.                              

(15 хв.) 
3 млн. 750 000 7 530 000 90 360 000 

Придбання 

авіаквитків  

0,5 год.                              

(30 хв.) 
2,5 млн. 1 250 000 12 550 000 150 600 000 

Разом     36 050 000 361 942 000 4 343 304 000 

 

Таблиця М.2 

Прямі витрати громадян (домогосподарств) на оплату послуг, які  

здійснені за традиційною схемою  

Послуги 

Вартість 

проїзду,   

Вп 

Кількість 

домогосподарств 

(людей), що 

оплачують послуги, 

Q 

Витрати за 

проїзд, грн. в рік,                  

П= (Вп*Q*12) 

Комісія банку 

(установи) за 

рік, грн.                         

Кбр=(Кбм*Q*12) 

Сукупні 

витрати, грн.  

Оплата 

комунальних 

послуг 

3 грн. 

17,10 млн. з 

вірогідністю 0,05; 

855000 чол. в місяць 

30 780 000 51 300 000 82 080 000 

Оплата 

мобільного і 

стаціонарного 

зв’язку 

3 грн. 

67,5 млн.  з 

вірогідністю 0,05; 

3375000 чол. в 

місяць      

121 500 000 81 000 000 202 500 000 

Внески по 

страхуванню 
3 грн. 

48 млн. з 

вірогідністю 0,3; 

14400000 чол. в 

місяць 

518 400 000 1 209 600 000 1 728 000 000 

Послуги 

держави 

(оформлення 

документів, 

отримання 

паспорта і т.д.) 

3 грн. 

3 млн. з вірогідністю 

0,5; 1500000 чол. в 

рік 

54 000 000 72 000 000 126 000 000 

Придбання 

авіаквитків  
3 грн. 

2,5 млн. з 

вірогідністю 0,85; 

2125000 чол. в рік 

76 500 000 255 000 000 331 500 000 

Разом     801 180 000 1 668 900 000 2 470 080 000 
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ДОДАТОК Н 

Таблиця Н.1 

Банки-члени НСМЕП 

№ n/n
Назва банку, що є членом 

НСМЕП

Свідоцтво про членство та надання 

ліцензії на використання торговельної 

марки НСМЕП

Функції банку в НСМЕП

1. Національний банк - емітент/еквайр платіжних карток

2. ПАТ "Мегабанк" № 1 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

3. ПАТ “Банк "Грант" № 2 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

4. ВАТ КБ "Хрещатик" № 3 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

5. Банк “Демарк" № 4 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

6. АТ "Брокбізнесбанк" № 6 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

7. АБ "Експрес-Банк" № 7 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

8. АТ "Імексбанк" № 8 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

9. Полікомбанк № 10 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

10. ВАТ КБ "Інтербанк" № 12 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

11. ВАТ "Інпромбанк" № 13 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

12. АКБ "ЧБРР" № 14 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

13. АБ "Київська Русь" № 15 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

14. АТ Банк "Меркурій" № 16 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

15. ПАТ “КБ "СоцКом Банк" № 17 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

16. Акціонерний банк № 19 від 15.06.2008 еквайр платіжних карток

17. АКБ "Фінбанк" № 20 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

18. ВАТ "ТММ-Банк" № 21 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

19. АТ "КІБ" № 24 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

20. ПАТ "Перший № 26 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

21. ПАТ АКБ "Львів" № 28 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

22. ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” № 29 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

23. АКБ "Юнекс" № 30 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

24. ПуАТ “СЕБ Банк” №  31 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

25. АТ “КБ № 32 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

26. ПАТ “Зембанк” № 33 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

27. ПАТ "АКБ “Київ” № 36 від 15.06.2008 емітент/еквайр платіжних карток

28. ТОВ КБ “Фінансова № 37 від 15.06.2008 емітент/еквайр МПІ

29. АКБ “Форум” № 39 від 15.06.2008 емітент/еквайр пк та МПІ

30. ПАТ “Кредитпромбанк” № 40 від 15.06.2008 емітент/еквайр МПІ

31. АБ “Укргазбанк” № 41 від 15.06.2008 емітент/еквайр МПІ

32. АБ “Укркомунбанк” № 43 від 15.06.2008 емітент/еквайр МПІ

33. ПАТ “БАНК КРЕДИТ № 44 від 29.08.2008 емітент/еквайр МПІ

34. АТ ”Регіон-банк” № 45 від 08.10.2008 емітент/еквайр платіжних карток

35. АТ ”Фортуна-банк” № 46 від 26.09.2008 емітент/еквайр платіжних карток

36. ВАТ КБ № 47 від 27.10.2008 емітент/еквайр платіжних карток

37. АБ “Укргазпромбанк” № 49 від 07.11.2008 емітент/еквайр платіжних карток

38. АБ “УкрБізнесБанк” № 50 від 16.12.2008 емітент/еквайр платіжних карток

39. ВАТ “ЄБРФ ” № 51 від 11.02.2009 емітент/еквайр платіжних карток

40. ВАТ “Міжнародний № 52 від 03.03.2009 емітент/еквайр платіжних карток

41. АТ “РОДОВІД БАНК” № 53 від 23.12.2008 емітент/еквайр МПІ

42. ПАТ “КРЕДИТВЕСТ № 54 від 04.03.2009 емітент/еквайр платіжних карток

43. ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА № 55 від 14.04.2009 емітент платіжних карток

44. АТ “ОКСІ БАНК” № 56 від 19.05.2009 емітент/еквайр платіжних карток

45. ВАТ “АКБ “Капітал” № 57 від 29.05.2009 еквайр платіжних катрок

46. АТ “МетаБанк” № 58 від 01.07.2009 емітент/еквайр платіжних карток

47. ПАТ “КРЕДОБАНК” № 60 від 11.08.2009 емітент/еквайр МПІ

48. Публічне АТ “АКБ № 61 від 12.08.2009 емітент/еквайр платіжних карток

49. ПАТ Банк “Морський” № 62 від 21.10.2009 емітент платіжних карток

50. АТ “БАНК ЗОЛОТІ № 63 від 07.06.2010 емітент/еквайр платіжних карток

51. ВАТ КБ № 64 від 09.08.2010 емітент/еквайр платіжних карток

52. ПАТ “Всеукраїнський № 65 від 23.09.2010 емітент платіжних карток

53. ПАТ АБ "Столичний" № 66 від 07.10.2010 емітент/еквайр платіжних карток

54. ПАТ “Терра Банк” № 67 від 25.11.2010 емітент/еквайр платіжних карток

55. ВАТ “БГ БАНК” № 68 від 24.01.2011 емітент  
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Таблиця Н.2  

Області України, у яких представлені банки - члени НСМЕП 

АH  Крим 1 7 2 1 28 20 1 61 39

Вінницька область 1 18 5 1 1 27 30

Волинська область 1 4 1 2 1 2 1 13 20

Дніпропетровська область 4 1 2 12 1 2 3 26 64

Донецька область 3 3 1 22 3 2 35 91

Житомирська область 1 1 4 2 9 26

Закарпатська область 1 3 1 1 4 1 1 13 19

Запорізька область 1 3 1 6 1 2 2 17 35

Івано-Франківська область 3 7 1 2 1 1 16 31

Київська область 1 1 48 1 2 1 12 3 5 1 11 1 3 6 2 2 19 120 77

Кіровоградська область 1 2 1 8 1 1 15 23

Луганська область 1 4 2 4 2 71 1 86 45

Львівська область 1 6 18 1 1 12 2 3 45 65

Миколаївська область 1 2 1 6 1 2 2 16 20

Одеська область 30 4 2 1 10 1 18 2 7 1 77 46

Полтавська область 2 3 1 1 6 14 27

Рівненська область 1 2 1 1 2 1 9 19

м.Севастополь 1 1 4 1 1 9 15

Сумська область 1 1 1 4 1 10 1 20 20

Тернопільська область 1 8 1 2 1 14 24

Харківська область 1 1 4 2 1 10 1 12 4 37 79

Херсонська область 1 2 1 3 2 1 11 21

Хмельницька область 1 2 5 2 1 12 24

Черкаська область 1 2 1 5 1 1 12 22

Чернівецька область 1 4 1 1 7 18

Чернігівська область 1 1 4 13 38 7 1 65 25

Область України

ПАТ 

"ІМЕКСБ 

АНК"

АТ БАНК 

"МЕРКУ 

РІЙ"

АКБ "ЧБРР"

ВАТ КБ 

"Інтерба 

нк"

ПАТ 

"Експрес-

Банк"

ПАТ "БАНК 

"ГРАНТ"

ПАТ  "Банк 

Демарк"

ПАТ  "Поліко 

мбанк"

АТ "Оксі 

Банк"

ПуАТ 

"СЕБ 

Банк"

ПАТ "КБ 

"СоцКом Банк"

ВАТ "КРЕДИТ 

ВЕСТ БАНК"

ПАТ "КРЕДИТ 

ЄВРОПА 

БАНК"

АКБ 

"Фінбанк

ПАТ АКБ 

„Львів"

ПАТ КБ 

"ХРЕЩАТ

ИК"

ПАТ 

"МЕГАБА

НК"

ПАТ АБ 

"СТОЛИ 

ЧНИЙ"

Кількість 

вищих 

навчальних 

закладів

АБ 

"Укркому

н банк"

ПАТ 

"Зембанк"

ВАТ 

"Міжнарод

ний 

інвестиційн

ий бпнк"

Разом 

відділень
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Рис. Н.1. Динаміка емісії платіжних карток НСМЕП за 2001-2010 роки 

 

 

Рис. Н.2. Динаміка кількості терміналів НСМЕП за 2001-2010 роки 
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Рис. Н.3. Кількість операцій з використанням платіжних карток, 

емітованих українськими банками 
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Рис. Н.4. Сума операцій з використанням платіжних карток, емітованих 

українськими банками, млн грн. 
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Таблиця Н.3 

Динаміка та структура платіжних карток та терміналів 

№ 

з/п

Дані за 

станом на:

Всього 

платіжних 

карток 

(тис.шт.)

Платіжні 

картки 

МПС 

(тис.шт.)

Платіжні 

картки 

НСМЕП 

(тис.шт.)

Платіжні 

картки 

НСМЕП 

(%) 

Всього 

терміналів 

(шт.)

Термінали 

МПС (шт.)

Термінали 

НСМЕП 

(шт.)

Термінали 

НСМЕП 

(%)

1  01.01.2002 3 630 3 625 5 0% 16423 16382 41 0%

2 01.01.2003 6 150 6 027 123 2% 24332 23861 471 2%

3 01.01.2004 11529 11 039 490 4% 31460 30465 995 3%

4 01.01.2005 17 080 16 217 863 5% 41515 39674 1841 4%

5 01.01.2006 24 780 23 678 1102 4% 53686 51269 2417 5%

6 01.01.2007 32 474 31 085 1389 4% 76763 73568 3195 4%

7 01.01.2008 41 162 39 387 1775 4% 115248 110787 4461 4%

8 01.01.2009 38 576 36 194 2382 6% 144713 138961 5752 4%

9 01.01.2010 29 104 26 444 2660 9% 132001 126177 5824 4%

10 01.01.2011 29 405 26 506 2899 10% 138303 132390 5913 4%  

 

 

 

 
 Рис. Н.5. Структура терміналів та платіжних карток НСМЕП та МПС 
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