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Корепанов О. С. Адаптація методичного забезпечення до специфіки оцінювання територіального розвитку 

інформаційного суспільства в Україні
Мета статті полягає в адаптації міжнародної методики розрахунку територіальних індексів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ), що розроблена Міжнародним союзом електрозв’язку, до специфіки формування регіонального інформаційного середовища в Україні. Розгля-
нуто концептуальні основи побудови Індексу розвитку ІКТ. Розкрито сутність трьох субіндексів, які є базою для визначення Індексу розвитку ІКТ: 
субіндекс доступу до ІКТ, субіндекс використання і субіндекс практичних навичок, кожен з яких відображає різні аспекти процесу розвитку ІКТ. 
Викладено методологію побудови Індексу розвитку ІКТ для регіонів України. Докладно розглянуто сутність та методику розрахунку показників 
кожного із субіндексів. На основі сформованої системи показників здійснено інформаційне забезпечення із використанням офіційних статистичних 
даних за регіонами України. З огляду на проведений аналіз було доведено доцільність використання практики індексного аналізу регіональної спе-
цифіки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні для ранжування регіонів країни залежно від регіонального індексу розвитку ІКТ.
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оценивания территориального развития информационного  
общества в Украине

Цель статьи состоит в адаптации международной методики рас-
четов территориальных индексов развития информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), разработанной Международным 
союзом электросвязи, к специфике формирования региональной ин-
формационной среды в Украине. Рассмотрены концептуальные ос-
новы построения Индекса развития ИКТ. Раскрыта сущность трех 
субиндексов, которые являются базой для определения Индекса раз-
вития ИКТ: субиндекс доступа к ИКТ, субиндекс использования и субин-
декс практических навыков, каждый из которых отображает разные 
аспекты процесса развития ИКТ. Изложена методология построения 
Индекса развития ИКТ для регионов Украины. Подробно рассмотрена 
сущность и методика расчетов показателей каждого из субиндек-
сов. На основе сформированной системы показателей осуществлено 
информационное обеспечение с использованием официальных ста-
тистических данных по регионам Украины. Исходя из проведенного 
анализа была доказана целесообразность использования практики 
индексного анализа региональной специфики развития информацион-
но-коммуникационных технологий в Украине для ранжирования реги-
онов страны в зависимости от регионального индекса развития ИКТ.
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The article is aimed at adapting the international methodology for calculat-
ing the territorial development indices of information and communication 
technologies (ICT) by the International Telecommunication Union to the spe-
cifics of the formation of regional Information environment in Ukraine. The 
conceptual bases of creation of the ICT development Index are considered. 
Essence of the three subindices, which are the basis for determining the ICT 
Development index is disclosed: subindex of access to ICTs, subindex of use 
and subindex of practical skills, each subindex reflects different aspects of the 
ICT development process. The methodology of creating the ICT Development 
Index for the regions of Ukraine is presented. The essence and method of 
calculations of indicators for each of subindices are considered in detail. On 
the basis of the formed system of indicators, the information support with use 
of the official statistics on the regions of Ukraine is carried out. Proceeding 
from the analysis, it is proved advisable to use the practice of index analysis 
of regional specificity of the development of information and communication 
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the regional ICT Development Index.
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Основним фактором побудови інформацій-
ного суспільства та сталого розвитку «ро-
зумних» територій є інформаційно-комуні-

каційні технології (ІКТ), якщо вони застосовуються 
та використовуються належним чином. Такий підхід 
є критично важливим для країн, які рухаються в на-
прямку повної інформатизації суспільства, а також 
суспільства, що базується на знаннях.

Оперативне оцінювання розвитку інформацій-
но-комунікаційних технологій у територіальних гро-
мадах є підґрунтям виваженої регіональної політики 
щодо управління сталим розвитком «розумних» те-
риторіальних одиниць в Україні та виступає голов-
ною умовою цифрового, інтелектуального, економіч-
ного, соціального та духовного прогресу як суспіль-
ства в цілому, так і кожної особи зокрема. Саме тому 
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на перший план постає проблема вдосконалення ста-
тистичного забезпечення для проведення досліджень 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 
в межах міста, територіальної громади або регіону 
України, а також підвищення аналітичних можливос-
тей регіонального індексу розвитку ІКТ.

Проблемі вивчення ролі інформації та впливу 
ІКТ на сталий розвиток країн присвятили праці такі 
закордонні та вітчизняні вчені, як О. Баховець [1],  
Д. Белл [6], П. Друкер, І. Калачова [3], М. Кастельс [7], 
І. Малик [4], С. Полумієнко [1], Л. Рибаков [1], А. Тоф-
флер [19], В. Тюрін [1], М. Шкробот [4] та багато інших. 

Разом із тим на сьогодні надзвичайно важливою 
та актуальною є проблема розробки та використання 
національної методики розрахунку територіальних 
індексів розвитку інформаційно-комунікаційних тех-
нологій.

Метою статті є адаптація міжнародної мето-
дики розрахунку територіальних індексів розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій, що розро-
блена Міжнародним союзом електрозв’язку, до спе-
цифіки формування регіонального інформаційного 
середовища в Україні.

Світові стандарти у сфері ІКТ визначає спеціа-
лізований підрозділ ООН – Міжнародний со-
юзу електрозв’язку [8], який з 2009 р. публікує 

щорічні Доповіді «Вимірювання інформаційного сус-
пільства» («Measuring the Information Society Report») 
на основі індексу розвитку ІКТ (The ICT Development 
Index – IDI) [9–18].

У Доповідях представлені результати оцінюван-
ня рівня розвитку IDI на регіональному рівні та виді-
ляються країни, які займають найвищі місця за IDI, 
а також ті, що найбільше покращили свою позицію в 
загальних рейтингах IDI [9–18]. Крім цього, дані IDI 
використовуються для аналізу тенденцій та розвитку 
ІКТ, а також цифрового розриву. 

Доповідь 2017 р. вперше включає в себе окремі 
профілі країн, що містять останні статистичні дані у 
сфері ІКТ та зусилля країн, спрямовані на збільшення 
доступу, використання та володіння ІКТ своїми гро-
мадянами. Аналітичний звіт доповнено серією ста-
тистичних таблиць, що надають дані на рівні країни 
для показників, що входять до IDI.

Концептуальною основою побудови Індексу 
розвитку ІКТ є формалізація етапів еволюції інфор-
маційного суспільства. Виходячи з цієї концептуаль-
ної основи IDI поділяється на такі три субіндекси: 
субіндекс доступу до ІКТ, субіндекс використання та 
субіндекс практичних навичок, кожен з яких відобра-
жає різні аспекти процесу розвитку ІКТ.

Розглянемо їх докладніше:
 субіндекс доступу до ІКТ ілюструє готов-

ність до ІКТ і включає в себе п’ять індика-
торів інфраструктури та доступу (наявність 

фіксованого телефонного зв’язку; наявність 
мобільного зв’язку; міжнародну пропускну 
здатність Інтернету для кожного Інтернет-
користувача; наявність домашніх госпо-
дарств, що мають персональні комп’ютери; 
наявність домашніх господарств, що мають 
доступ до послуг Інтернет);

 субіндекс використання ІКТ ілюструє інтен-
сивність використання ІКТ і включає три по-
казники інтенсивності використання (наяв-
ність осіб, що використовують Інтернет; на-
явність абонентів Інтернет з наданням фіксо-
ваного широкосмугового доступу; наявність 
абонентів Інтернет з наданням мобільного 
(бездротового) широкосмугового доступу);

 субіндекс практичних навичок у сферіі ІКТ 
охоплює можливості та навички, важливі для 
ІКТ. Вона включає в себе три проксі-індика-
тори (середня тривалість навчання; охоплен-
ня населення середньою освітою; охоплення 
населення вищою освітою). Оскільки ці по-
казники є проксі-індикаторами, а не показ-
никами, які безпосередньо вимірюють нави-
чки, пов’язані з ІКТ, субіндексу практичних 
навичок надається менша вага при обчислен-
ні IDI, ніж іншим двом субіндексам.

Міжнародна методика розрахунку індексів 
розвитку ІКТ передбачає використання да-
них про основні складові розвитку інфор-

маційного суспільства, причому значною мірою ви-
бір складових і параметрів цієї методики обумовле-
ний наявністю бази даних щодо широкого кола країн. 

Головна ідея розроблення регіональних індексів 
полягає в тому, що базовий індекс показує усередне-
не значення рівня розвитку ІКТ у країні. Однак при 
цьому всередині країни спостерігається суттєва ди-
ференціація: за регіоном мешкання, віком, статтю, 
національністю.

Можливість збору статистичних даних за більш 
дрібними територіальними одиницями, ніж країни, 
уможливлюють застосування цього підходу для визна-
чення регіональних індексів розвитку ІКТ усере дині 
країни з урахуванням особливостей інформатизації 
суспільства за кожною територіальною одиницею.

Використання методики Міжнародного союзу 
електрозв’язку щодо розрахунку індексів розвитку 
ІКТ надає змогу реально оцінити регіональні роз-
біжності в Україні. IDI, як важливий та універсальний 
показник стану розвитку інформаційного суспіль-
ства, повинен мати повну інформативність, що стане 
надійною гарантією проти його викривлення в бік за-
вищення чи заниження. 

Базові показники агрегатних субіндексів, їх но-
мінальні значення та питома вага за методологією 
2017 р. наведені в табл. 1 [17; 18]. 
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таблиця 1

Індекс розвитку ІКт: показники, їх номінальні значення та питома вага за методологією 2017 р.

Група субіндексів Базові показники Номінальне  
значення

питома вага  
показника, %

питома вага  
субіндексу, %

I. Субіндекс доступу 
до ІКТ  
(Access sub-index)

– чисельність абонентів фіксованого теле-
фонного зв’язку на 100 осіб населення 60 20

40

– чисельність абонентів мобільного зв’язку 
на 100 осіб населення 120 20

– пропускна здатність (швидкість) міжна-
родного трафіку Інтернету (біт/с) на одного 
Інтернет-користувача

2 158 212* 20

– частка домашніх господарств, що мають 
персональні комп’ютери 100 20

– частка домашніх господарств, що мають 
доступ до послуг Інтернету 100 20

II. Субіндекс  
використання ІКТ 
(Use sub-index)

– частка абонентів мережі Інтернет 100 1/3

40

– чисельність абонентів Інтернеті з надан-
ням фіксованого широкосмугового доступу 
на 100 осіб населення

60 1/3

– чисельність абонентів Інтернету з надан-
ням мобільного (бездротового) широкосму-
гового доступу на 100 осіб населення

100 1/3

III. Субіндекс прак-
тичних навичок  
у сфері ІКТ  
(Skills sub-index)

– середня тривалість навчання 15 1/3

20– охоплення населення середньою освітою 100 1/3

– охоплення населення вищою освітою 100 1/3

примітка: * – відповідає логарифмічному значенню 6,33, використаному для нормалізації.

Джерело: складено відповідно до методології ITU [17; 18].

Субіндекси, включені в IDI, зважуються на осно-
ві результатів, отриманих на основі аналізу голов них 
компонент, коли індекс був вперше обчислений, тоб-
то у 2009 р.

Індекс розвитку ІКТ регіонів України розрахо-
вувався за формулою (1) на основі трьох субіндексів 
[17; 18]:

     

3

1

1 2 3

10

0,4 0,4 0,2,

i ik j
k

i i i

IDI I w

I I I
=

= ⋅ ⋅ =

= ⋅ + ⋅ + ⋅

∑

  
(1)

де       IDIi – індекс розвитку ІКТ для і-го регіону України;
Iik – субіндекси, що характеризують k-й аспект 

процесу розвитку ІКТ,  1, 3;k =
Ii1– субіндекс доступу до ІКТ (k = 1);
Ii2 – суб-індекс використання ІКТ (k = 2);
Ii3 – субіндекс практичних навичок у сфері ІКТ 

(k = 3).
Розглянемо більш детально показники кожного 

із субіндексів [17; 18]. 
Показники, включені в субіндекс доступу до 

ІКТ (Access sub-index), вимірюють інфраструктуру 
ІКТ і доступ осіб до базових ІКТ:
 чисельність абонентів фіксованого телефон-

ного зв’язку на 100 осіб населення. До фіксо-

ваного телефонного зв’язку належать актив-
ні аналогові лінії фіксованого телефонного 
зв’язку, технологія Voice over IP (VoIP), фік-
совані бездротові локальні лінії (WLL), ISDN 
еквіваленти мовного каналу та фіксовані гро-
мадські таксофони; 

 чисельність абонентів мобільного зв’язку на 
100 осіб населення. Мобільний зв’язок нале-
жить до послуг громадського мобільного те-
лефонного зв’язку, що забезпечує доступ до 
комутованої телефонної мережі загального 
користування (PSTN), використовуючи тех-
нологію стільникового зв’язку. Вона вклю-
чає в себе як кількість постоплатних підпи-
сок, так і кількість активних передплачених 
рахунків (тобто, які були активні протягом 
останніх трьох місяців); 

 пропускна здатність (швидкість) міжна-
родного інтернет-трафіку (біт/с) на одно-
го Інтернет-користувача. Міжнародний 
Інтернет-трафік належить до загальної ви-
користовуваної потужності міжнародного 
Інтернет-трафіку,. Міжнародна пропускна 
здатність Інтернет-трафіку враховує серед-
нє за 12 місяців навантаження міжнародних 
волоконно-оптичних кабелів і радіоліній для 
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проведення Інтернет-трафіку всіх міжнарод-
них Інтернет-посилань; 

 частка домашніх господарств, що мають 
персональні комп’ютери. До персональних 
комп’ютерів належить настільний комп’ютер, 
ноутбук (портативний) комп’ютер, планшет 
або аналогічний КПК. Даний показник не 
включає в себе обладнання з деякими вбудо-
ваними обчислювальними можливостями, 
такими як смарт-телевізори або пристрої з те-
лефонією як основної функції, такі як мобільні 
телефони або смартфони. Вважається, що до-
машнє господарство має комп’ютер означає, 
якщо комп’ютер доступний для використання 
всіма членами сім’ї в будь-який час, належить 
або не належать родині, але розглядається як 
актив домашнього господарства;

 частка домашніх господарств, що мають 
доступ до послуг Інтернету. Інтернет є всес-
вітньою комп’ютерною мережею, яка забез-
печує доступ до ряду послуг зв’язку, включа-
ючи World Wide Web, і здійснює перенесення 
файлів електронної пошти, новин, розваг і да-
них, незалежно від використовуваного при-
строю (мається на увазі не тільки комп’ютер, 
це може бути мобільний телефон, планшет, 
ігрові машини, цифрове телебачення і т. ін.). 
Доступ може здійснюватися через фіксовану 
або мобільну мережі. Домашнє господарство 
з доступом в Інтернет означає, що Інтернет є 
доступним для використання всіма членами 
сім’ї в будь-який час.

Показники, включені в субіндекс використання 
ІКТ (Use sub-index), характеризують інтенсивність ви-
користання інформаційно-комунікаційних технологій:
 частка абонентів мережі Інтернет. До ко-

ристувачів мережі Інтернет належать особи, 
які використовували Інтернет з будь-якого 
місця і для будь-яких цілей, незалежно від 
пристрою та мережі протягом останніх трьох 
місяців. Користуватися мережею Інтернет 
можна за допомогою комп’ютера (тобто на-
стільного або портативного комп’ютера, план-
шета або аналогічного КПК), мобільного теле-
фону, ігрової машини, цифрового телебачення 
тощо. Доступ може здійснюватися через ме-
режу фіксованого або мобільного зв’язку;

 чисельність абонентів Інтернету з надан-
ням фіксованого широкосмугового доступу 
на 100 осіб населення. До фіксованого широ-
космугового зв’язку належать фіксовані під-
ключення для високошвидкісного доступу 
до мережі Інтернет спільного користування 
(з’єднання TCP/IP) на швидкості низхідно-
го потоку, що дорівнює або перевищує 256 
кбіт/с. Включає в себе кабельний модем, 
DSL, волокно до будинків/будівель, іншого 

фіксованого широкосмугового зв’язку, широ-
космугового супутникового зв’язку та назем-
ного фіксованого бездротового широкосму-
гового зв’язку. Ця чисельність вимірюється 
незалежно від способу оплати;

 чисельність абонентів Інтернету з надан-
ням мобільного (бездротового) широкосму-
гового доступу на 100 осіб населення. До 
мобільного широкосмугового зв’язку на-
лежать стандартні мобільні широкосмугові 
передплати та спеціалізовані мобільні широ-
космугові підключення. Підключення можна 
використовувати за допомогою пристроїв на 
базі мобільних телефонів або комп’ютерів на 
основі (USB/CAM). Охоплює фактичних, а не 
потенційних абонентів, хоча останні можуть 
мати широкосмуговий доступ з телефонів.

Стандарт мобільного широкосмугового зв’язку 
належить до мобільного зв’язку зі швидкістю 
передачі даних 256 кбіт/с або більше, що до-

зволяє доступ до Інтернету через HTTP і що були 
використані для настройки підключення до Інтер-
нет-даних з використанням Інтернет-протоколу (IP) 
протягом останніх трьох місяців. Стандартне SMS- і 
MMS-повідомлення не враховуються як активне під-
ключення даних через Інтернет, навіть якщо повідо-
млення надходять через IP.

Показники, включені в субіндекс практичних 
навичок у сфері ІКТ (Skills sub-index), характеризують 
навички та інтелектуальний рівень населення:
 середня тривалість навчання – це середня 

кількість закінчених років навчання населен-
ням країни, за винятком років, що повторно 
проведені в окремих класах. Для отримання 
цієї оцінки використовується розподіл на-
селення за віковими групами та найвищий 
рівень освіти, досягнутий у певному році, а 
також дані про офіційну тривалість кожного 
рівня освіти;

 показники охоплення населення середньою 
освітою та охоплення населення вищою осві-
тою розраховуються як «загальне число здобу-
вачів певного рівня освіти, незалежно від віку, 
виражене у відсотках від числа осіб офіційного 
шкільного віку, що відповідає тому самому рів-
ню освіти в даному навчальному році».

Субіндекси були обчислені як середнє арифме-
тичне (з однаковою вагою) нормованих значень по-
казників, які увійшли до складу субіндексу. 

При виборі методу нормалізації для IDI необ-
хідно враховувати певні вимоги. 

По-перше, з метою виявлення цифрового роз-
риву, важливо вимірювати відносний рівень певного 
регіону в порівнянні з другими регіонами України за 
рівнем розвитку ІКТ, а також здійснювати порівнян-
ня із другими країнами світу. 
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По-друге, процедура нормалізації повинна за-
безпечити можливість відстежувати регіональну ево-
люцію їх інформаційного суспільства.

Нормування значень показників, обраних для 
IDI регіонів України, здійснювалося за методикою 
Міжнародного союзу електрозв’язку [8]. 

Як метод нормалізації для регіонального IDI 
було використано співвідношення з еталон-
ною мірою. Еталонна міра – ідеальне значен-

ня, яке може бути досягнуто для кожної змінної. Для 
всіх показників було встановлено, що це буде 100, за 
винятком таких чотирьох показників:
 пропускна здатність (швидкість) міжнарод-

ного трафіку Інтернету (біт/с) на одного 
Інтернет-користувача. Для того, щоб змен-
шити ефект величезної дисперсії значень, дані 
перетворюються в логарифмічну (log) шкалу. 
Потім ідентифікується ідеальне значення, яке 
розраховуються шляхом додавання двох стан-
дартних відхилень до середнього значення;

 чисельність абонентів фіксованого теле-
фонного зв’язку на 100 осіб. Ідеальне значен-
ня обчислювалось шляхом додавання двох 
стандартних відхилень до середнього зна-
чення та було визначено як 60 на 100 жителів; 

 чисельність абонентів мобільного зв’язку на 
100 осіб населення. Ідеальним значенням, яке 
країна може досягти, незалежно від перева-
жаючого типу мобільної підписки є 120. Це 
значення отримане шляхом вивчення роз-
поділу країн світу: 57 відсотків усіх країн, за 
якими розраховується IDI, мають більше 80 
відсотків передоплати, 120 є максимальним 
значенням для більшості країн;

 середня тривалість навчання. Для цього по-
казника використовується ідеальне значення 
15, яке стосується прогнозованої максималь-
ної кількості років навчання до 2025 р.

На основі сформованої системи показників 
здійснено інформаційне забезпечення із викорис-
танням офіційних статистичних даних за регіонами 
України [2; 5]. У ході оцінювання рівня інформатиза-
ції розраховано субіндекси та індекси розвитку ІКТ 
для регіонів України у 2016 р. (табл. 2). 

Найвище значення Індексу розвитку ІКТ спо-
стерігалося в м. Київ та дорівнювало 7,90, а найнижче 
значення – у Хмельницькій області – 3,93.

У м. Київ відзначалося найвище значення всіх 
субіндексів та, відповідно, він посів перше місце в 
рейтингу за рівнем інформатизації за розраховани-
ми субіндексами доступу до ІКТ, використання ІКТ і 
практичних навичок у сфері ІКТ. Друге та третє місця 
в рейтингу за значеннями Індексу розвитку ІКТ за-
йняли Одеська та Харківська області відповідно.

Практика індексного аналізу регіональної спе-
цифіки розвитку інформаційно-комунікаційних тех-

нологій в Україні доводить доцільність її використан-
ня для ранжування регіонів країни залежно від регіо-
нального індексу розвитку ІКТ. 

ВИСНОВКИ
Економічне зростання та сталий розвиток те-

риторіальної громади неможливий без використання 
потенціалу та переваг новітніх інформаційно-комуні-
каційних технологій. 

Оцінювання результативності дій і потенціалу 
окремих регіонів України щодо наявності мережевої 
інфраструктури та доступ до ІКТ, рівня використан-
ня ІКТ у суспільстві та можливостей майбутнього 
розвитку ІКТ, які виміряються за допомогою адапто-
ваних індексів, може озброїти аналітиків корисними 
даними задля розроблення та обґрунтування управ-
лінських рішень відповідними органами місцевого 
самоврядування.

У подальших дослідженнях доцільно провести 
тестування надійності та чутливості всіх субіндексів 
IDI для оцінювання регіональної специфіки розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій в Україні, 
здійснити апробацію національної системи індикато-
рів інформаційного суспільства.                  
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таблиця 2

Індекси розвитку ІКт та ранги регіонів України за субіндексами у 2016 р. 

Регіони/області України

Субіндекси

Індекс розвитку ІКтдоступу до ІКт  
(Access sub-index)

використання ІКт 
(Use sub-index)

практичних  
навичок у сфері ІКт 

(Skills sub-index)

Значення Ранг Значення Ранг Значення Ранг Значення Ранг

Вінницька 5,03 24 2,52 7 6,69 12 4,36 16

Волинська 5,54 18 2,24 12 6,34 22 4,38 15

Дніпропетровська 5,86 9 2,21 13 6,95 7 4,62 8

Донецька 5,55 17 1,74 20 6,51 16 4,22 20

Житомирська 5,20 20 2,36 11 6,38 21 4,30 18

Закарпатська 6,13 5 1,68 23 6,09 25 4,34 17

Запорізька 6,18 4 2,38 10 7,30 4 4,88 6

Івано-Франківська 5,62 15 1,71 21 6,46 18 4,23 19

Київська 5,06 23 2,78 6 6,32 23 4,40 14

Кіровоградська 5,51 19 1,65 24 6,25 24 4,12 23

Луганська 5,58 16 1,48 25 6,94 8 4,21 21

Львівська 5,91 8 2,96 4 7,27 5 5,00 4

Миколаївська 6,01 7 3,03 3 6,67 13 4,95 5

Одеська 7,92 2 6,47 2 7,31 3 7,22 2

Полтавська 5,81 11 1,96 14 7,01 6 4,51 10

Рівненська 5,11 22 1,96 15 6,46 19 4,12 24

Сумська 5,75 12 1,84 18 6,91 9 4,42 12

Тернопільська 5,12 21 1,79 19 6,88 10 4,14 22

Харківська 6,06 6 2,41 8 8,60 2 5,11 3

Херсонська 5,82 10 1,94 16 6,54 15 4,41 13

Хмельницька 4,64 25 1,94 17 6,48 17 3,93 25

Черкаська 5,66 14 2,39 9 6,85 11 4,59 9

Чернівецька 6,19 3 1,69 22 6,64 14 4,48 11

Чернігівська 5,73 13 2,84 5 6,40 20 4,71 7

м. Київ 8,21 1 7,08 1 8,94 1 7,90 1

Джерело: авторська розробка.
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