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ВСТУП
Основоположною силою "розумного" сталого

міста є "розумні" люди (Smart people). Важливо,
щоб вони мали достатньо умінь, навичок, були вмо-
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Статтю присвячено розробленню теоретико-методологічних засад побудови системи статистичних показ-
ників використання інформаційно-комунікаційних технологій домашніми господарствами і окремими особа-
ми задля забезпечення сталого розвитку "розумних" громад в Україні.

У статті проведено аналіз структури населення світу щодо доступу до інформаційно-комунікаційних тех-
нологій на сучасному етапі розвитку. Визначено систему показників, що відображають доступ домашніх гос-
подарств і приватних осіб до інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто особливості визначення
та наведено методику розрахунку кожного з показників, що входить до зазначеної системи. Проаналізовано
доступність інформаційно-комунікаційних технологій для домашніх господарств і приватних осіб в Україні
на основі значень відповідних показників у 2016 році.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що одним з ключових компонентів міжнародної
статистичної роботи є розробка і перегляд системи статистичних індикаторів, які використовуються для мон-
іторингу прогресу в напрямку створення інформаційного суспільства задля забезпечення сталого розвитку
"розумних" громад в Україні. В подальших дослідженнях доцільно провести детальний аналіз груп статистич-
них показників для оцінювання усіх напрямів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні.

The article is devoted to the development of theoretical and methodological foundations for the construction of a
system of statistical indicators of the use of information and communication technologies by households and individuals
in order to ensure the sustainable development of "smart" communities in Ukraine.

The article analyzes the structure of the world's population in terms of access to information and communication
technologies at the present stage of development. The system of indicators, which shows the access of households and
individuals to information and communication technologies, is determined. The features of the definition are considered
and the method of calculation of each of the indicators included in the specified system is given. The article analyzes
the availability of information and communication technologies for households and individuals in Ukraine based on
the values of the corresponding indicators in 2016.

According to the results of the study, one of the key components of international statistical work is the development
and review of a system of statistical indicators used to monitor progress towards the creation of an information society
in order to ensure the sustainable development of "smart" communities in Ukraine. In further research, it is advisable
to carry out a detailed analysis of groups of statistical indicators to evaluate all areas of the development of information
and communication technologies in Ukraine.
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тивованими і зацікавленими у розвитку "розумно-
го" сталого міста на основі ефективного викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) [4].
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Останнім часом швидко збільшується попит на ста-
тистику інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ). Виробництво статистичних даних, що описують
інформаційне суспільство, нині стало невід'ємною час-
тиною робочих програм та стратегії національних ста-
тистичних управлінь майже всіх країн світу. Це зумов-
люється прагненням країн до розробки національної
політики, моніторингу та оцінки сталого розвитку "ро-
зумного" суспільства з урахуванням та використанням
переваг стрімкого прогресу в області інформаційних
технологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

На міжнародному рівні важливо мати зіставні по-
казники ІКТ, які дозволяють порівняти сучасний роз-
виток ІКТ в різних країнах, а також забезпечити моні-
торинг цифрового розриву на світовому рівні і служити
орієнтиром для розроблення політики за країнами та
регіонами світу. Задля цього в 2004 році було створено
Партнерство для статистичного вимірювання інформа-
ційно-комунікаційних технологій в цілях розвитку. З тих
пір статистика ІКТ регулярно включається до порядку

денного Статистичної комісії ООН, і Партнерство пред-
ставляє доповіді про хід своєї роботи [7—9].

Концептуально-методологічні підходи до форму-
вання статистичних показників інформаційного суспіль-
ства в Україні проаналізовані І. Калачовою [2]. Важли-
вим та актуальним залишається питання деталізації ме-
тодичних підходів до побудови системи статистичних
показників використання ІКТ домашніми господарства-
ми і окремими особами в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розроблення теоретико-методоло-

гічних засад побудови системи статистичних показників
використання ІКТ домашніми господарствами і окреми-
ми особами задля забезпечення сталого розвитку "ро-
зумних" громад в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
"Розумні" міські мешканці, які володіють досвідом

використання інтелектуальних пристроїв ІКТ, є ключо-
вими елементами для формування "розумного" сталого
міста та мають важливе значення для успішного функ-
ціонування структурованих механізмів зворотного
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Рис. 1. Показники доступу населення світу до інформаційно-комунікаційних технологій у 2016 р.

Джерело: побудовано за [10].
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Рис. 2. Групи показників, що відображають доступ домашніх господарств
і приватних осіб до ІКТ
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зв'язку, розроблених для вдосконалення існуючих
інфраструктур управління міським розвитком.

Складовим елементом інформаційної системи "ро-
зумного" сталого міста є також "розумне" життя [4].

"Розумне" життя передбаачає використання систе-
ми інноваційних послуг на базі інформаційно-комуні-
каційних технологій, які допомагають громадянам ке-
рувати здоровим та безпечним життям, забезпечуючи
легкий доступ до послуг та роботи, таким чином, захи-
щаючи стійкість ресурсів в інтересах майбутніх поколінь
[4].

ІКТ можуть бути використані як основа для цих
послуг з метою поліпшення якості життя громадян. Ці
послуги повинні бути запропоновані у відповідності до
вимог та бажань громадян, що робить важливим вклю-
чення їх у процес прийняття рішень, що в свою чергу
сприяє розвитку "розумного" сталого міста [4].

Більшість жителів планети як і раніше не мають до-
ступу до послуг Інтернету, можливості його викорис-
товувати або коштів для його оплати (рис. 1).

Цифрова революція поки що практично не вплину-
ла на життя більшої частини населення світу. Всього

 

Позна-
чення 

Назва показника Порядок розрахунку 

1 2 3 
HH1 Частка 

домогосподарств, що 
мають радіоприймач, 
% 

1001 ⋅=
HH

HH
НН R , 

де RHH  – кількість обстежуваних домогосподарств (households), що мають 
радіоприймач; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH2 Частка 

домогосподарств, що 
мають телевізор, % 

1002 ⋅=
HH

HH
НН TV , 

де TVHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, що мають телевізор; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH3 Частка 

домогосподарств, що 
мають стаціонарний 
телефон, % 

1003 ⋅=
HH

HH
НН TP , 

де TPHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, що мають 
стаціонарний телефон; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH4 Частка 

домогосподарств, що 
мають комп’ютер, % 

1004 ⋅=
HH

HH
НН PC , 

де PCHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, що мають комп’ютер; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH5 Частка приватних 

осіб, які 
користуються 
комп’ютером, % 

1005 ⋅=
IU

IU
НН PC , 

де PCIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, що мають комп’ютер; 

IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 
HH6 Частка 

домогосподарств, що 
мають доступ до 
послуг Інтернет, % 

1006 ⋅=
HH

HH
НН INET , 

де INETHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, що мають доступ до 

послуг Інтернет; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH7 Частка приватних 

осіб, що мають 
доступ до послуг 
Інтернет, % 

1007 ⋅=
IU

IU
НН INET , 

де INETIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, що мають доступ до 

послуг Інтернет; 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

HH8 Частка приватних 
осіб, які 
користуються 
Інтернетом, з 
розподілом за місцем 
користування, % 

1008 ⋅=
IU

IU
НН

LINET
, 

де LINETIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які користуються 

Інтернетом з розподілом за місцем користування (by location); 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

HH9 Частка приватних 
осіб, які 
користуються 
Інтернетом, з 
розподілом за 
видами діяльності, % 

1009 ⋅=
IU

IU
НН

TAINEY , 

де TAINETIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які користуються 

Інтернетом з розподілом за видами діяльності (by type of activity); 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

Таблиця 1. Основні показники, що відображають доступ домашніх господарств і приватних осіб до інформаційно-
комунікаційних технологій, і масштаби їх використання
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лише близько 15 відсотків жителів планети можуть доз-
волити собі оплату широкосмугового доступу в Інтер-
нет. Основним засобом доступу до послуг мережі Інтер-
нет в країнах, що розвиваються, є мобільні телефони,
якими забезпечені близько 80 відсотків світового насе-
лення. Але при всьому цьому майже 2 мільярди людей
не мають мобільних телефонів, а близько 60 відсотків
населення земної кулі не мають доступу до послуг
Інтернет [10].

Більшість людей, яким недоступний Інтернет, про-
живає в Індії і Китаї, проте і в Північній Америці досту-
пу до Інтернету позбавлені понад 120 мільйонів осіб. У
всьому світі майже 21 % домогосподарств, що належать
до 40 % найменш забезпечених домогосподарств в своїх
країнах, не має мобільних телефонів, а 71 % — доступу
до мережі Інтернет [10].

Імовірність використання цифрових технологій або
володіння відповідними пристроями у жінок нижче, ніж

HH10 Частка приватних осіб, 
що користуються 
мобільним стільниковим 
телефоном, % 

10010 ⋅=
IU

IU
НН MOB , 

де MOBIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які користуються мобільним 

стільниковим телефоном; 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

HH11 Частка 
домогосподарств, які 
користуються послугами 
мережі Інтернет, з 
розподілом за видами 
підключення, % 

10011 ⋅=
HH

HH
НН

SINET , 

де SINETHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, які користуються 

послугами мережі Інтернет, з розподілом за видами підключення; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH12 Частка приватних осіб, 

які користуються 
послугами Інтернет, з 
розподілом за частотами 
користування, % 

10012 ⋅=
IU

IU
НН

FINET , 

де FINETIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які користуються 

послугами мережі Інтернет, з розподілом за частотами користування; 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

HH13 Частка домогосподарств, 
що мають 
багатоканальне 
телебачення, в розбивці 
за видами, % 

10013 ⋅=
HH

HH
НН

TTVMC
, 

де TVMCHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, що мають 

багатоканальне телебачення, в розбивці за видами; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH14 Фактори, що 

перешкоджають доступу 
домашніх господарств 
до Інтернету, % 

HH

HH
НН

INETNO
=14 , 

де INETNOHH  – кількість обстежуваних домогосподарств, що не мають 

доступу до Інтернету; 

HH  – загальна кількість обстежуваних домогосподарств 
HH15 Приватні особи, які 

мають навички роботи з 
ІКТ, з розбивкою за 
видами навичок 

IU

IU
НН

TSICT
=15 , 

де TSICTIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які мають навички роботи 

з ІКТ, з розбивкою за видами навичок (by type of skills); 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

HH16 Частка витрат 
домогосподарств на ІКТ, 
% 

EX

EX
НН ICT=16 , 

де ICTEX  – витрати домашніх господарств на ІКТ; 

EX  – загальні витрати домашніх господарств 
HH17 Частка осіб, які 

користуються 
Інтернетом, з розбивкою 
за типом пристрою і 
використовуваної 
мережі, % 

100*17
IU

IU
НН

TINET
= , 

де TINETIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які користуються 

Інтернетом, з розбивкою за типом пристрою і використовуваної мережі; 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

HH18 Частка осіб, які мають 
мобільний телефон, % 100*18

IU

IU
НН

MP
= , 

де MPIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які мають мобільний телефон; 

 

HH19 Частка осіб, які не 
користуються 
Інтернетом, з розбивкою 
на певні обставини, % 

100*19
IU

IU
НН

TRINETNO
= , 

де TRINETNOIU  – кількість обстежуваних приватних осіб, які не 

користуються Інтернетом, з розбивкою на певні обставини, %; 
IU  – загальна кількість обстежуваних приватних осіб 

Продовження таблиці 1
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у чоловіків. Ще глибше розрив між молоддю (20 %) і осо-
бами у віці 45 років і старше (8 %) [10].

Цифровий розрив всередині країн може бути на-
стільки ж глибокий, як і розрив між різними країнами.

У підготовці показників доступності ІКТ для домаш-
ніх господарств, в тому числі в країнах, що розвивають-
ся досягнуто значного прогресу. Кількість країн-членів
Організації Об'єднаних Націй, які збирають дані про на-
явність у домашніх господарств доступу до послуг
Інтернету, зросла з 65 в період 2003—2005 рр. до 98 в
період 2008—2010 рр.

Доцільно проводити умовний розподіл показників,
що відображають доступ домашніх господарств і при-
ватних осіб до ІКТ, на показники доступу, що застосо-
вуються на рівні домогосподарств, показники витрат до-
могосподарств на ІКТ і показники використання, що за-
стосовуються на рівні окремих осіб (рис. 2). На рисунку
2 наведені кодові позначення показників, повна назва
яких представлена в таблиці 1.

Показники HH1-HH4, HH6, HH11, HH13 та HH14
відносяться до групи, що характеризує доступ домогос-
подарств (і фактори, що перешкоджають доступу) до
обладнання і послуг ІКТ, але не до використання цих
продуктів окремими членами домогосподарств. Для
того щоб домогосподарство мало доступ до обладнан-
ня і послуг ІКТ, це обладнання і послуги повинні бути
придатними для використання, тобто в момент прове-
дення опитування обладнання повинно знаходитися в
робочому стані, а послуги ІКТ повинні надаватися.

Показник HH16 призначений для вимірювання ви-
трат домогосподарств на обладнання ІКТ і послуги ІКТ.
HH16 може бути представлений як число або частка вит-
рат домогосподарства на ІКТ. Для цілей міжнародного
зіставлення HH16 може бути представлений з іншими
економічними показниками, як-от розподіл доходів до-
могосподарств або доходів на душу населення. При
аналізі цього показника слід враховувати демографічні
показники, такі як кількість домогосподарств або се-
редній розмір домогосподарства.

Уточнений та доповнений перелік основних показ-
ників, що відображають доступ домашніх господарств і
приватних осіб до ІКТ, і масштаби їх використання на-
ведений в табл. 1.

Традиційні показники, наприклад наявність у до-
машніх господарств телевізора або радіоприймача, втра-
чають свою актуальність, і тому дані по ним збирають-
ся в світі не так широко, як раніше.

Найменування і порядок показників (HH1-HH16)
приведені у відповідності до "Доповіді Партнерства для
статистичного вимірювання інформаційно-комунікацій-

них технологій в інтересах розвитку: статистика інфор-
маційно-комунікаційних технологій" на сорок п'ятій
сесії статистичної комісії ООН у березні 2014 р. [5; 6;
8].

Показники HH17-HH19 представлено в "Доповіді
Партнерства для статистичного вимірювання інформа-
ційно-комунікаційних технологій в інтересах розвитку:
статистика інформаційно-комунікаційних технологій"
та затверджено на сорок сьомій сесія статистичної
комісії ООН у березні 2016 р. [9].

При розбивці за соціально-економічними класифі-
каційними змінними показник HH16 може забезпечу-
вати інформацію про різницю в структурі споживання
ІКТ домогосподарствами. Як і у випадку з іншими по-
казниками споживання, аналіз розподілу змінної забез-
печує більше інформації у порівнянні зі зведеною ста-
тистикою (середнім значенням або медіаною).

На рисунку 3 наведено динаміку основних показ-
ників, що відображають доступ домашніх господарств
до інформаційно-комунікаційних технологій у 2010—
2016 рр. в Україні [1; 3].

Аналіз динаміки наведених показників дозволяє
зробити висновок щодо змін тенденцій використання
ІКТ, які відбуваються в Україні. Так, суттєво зменши-
лась частка домогосподарств, що мають стаціонарний
телефон, а частка домогосподарств, що мають комп'ю-
тер, та частка домогосподарств, що мають Інтернет,
збільшилась. На нашу думку, показник частки домогос-
подарств, що мають стаціонарний телефон, втрачає
свою актуальність, натомість актуальним є відсоток
осіб, які володіють мобільним телефоном.

ВИСНОВКИ
Головним призначенням основного переліку показ-

ників використання ІКТ домашніми господарствами є
уніфікація методичних підходів до виробництва країна-
ми високоякісних і порівнянних на міжнародному рівні
статистичних даних.

Одним з ключових компонентів міжнародної стати-
стичної роботи є розробка і перегляд системи статис-
тичних індикаторів, які використовуються для моніто-
рингу прогресу в напрямку створення інформаційного
суспільства задля забезпечення сталого розвитку "ро-
зумних" громад в Україні.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
В подальших дослідженнях доцільно провести де-

тальний аналіз груп статистичних показників для оці-
нювання усіх напрямів розвитку інформаційно-комуні-
каційних технологій в Україні.
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Основні показники, що відображають доступ домашніх господарств до ІКТ

Рис. 3. Основні показники, що відображають доступ домашніх господарств до інформаційно-комунікаційних
технологій в Україні у 2010—2016 рр.

Джерело: побудовано за даними [1; 3].
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