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ВСТУП
Стрімке зростання інфраструктури ІКТ і їх впро-

вадження за останнє десятиліття призвели до збільшен-
ня попиту на точну й сумісну інформацію й статистичні
дані з ІКТ. Обстеження домашніх господарств (домо-
господарств) є важливим джерелом статистичних даних
з ІКТ, оскільки вони надають достатньо повну картину
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Статтю присвячено проблемі розширення інформаційної бази дослідження використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій домогосподарствами в Україні шляхом впровадження інноваційних
методів збору статистичної інформації задля збільшення обсягу й підвищення якості офіційної статисти-
ки ІКТ, що допомагає оцінювати прогрес у сталому розвитку та вимірювати внесок ІКТ.

У статті проаналізовано концептуально-методологічні підходи до вимірювання доступу домогоспо-
дарств та приватних осіб до інформаційно-комунікаційних технологій та масштабів їхнього використан-
ня в Україні та світі. Розглянуто основні показники, що використовуються для цього вимірювання в на-
ціональній статистиці. Запропоновано доповнення набору показників у сфері телекомунікацій/ІКТ шля-
хом введення нових показників з електронної комерції.

Здійснено аналіз результатів проведеного опитування домогосподарств та приватних осіб щодо до-
ступу до ІКТ і їх використання в Україні із застосуванням розробленої Анкети, в ході якого збір інфор-
мації було здійснено, зокрема, за допомогою розробленої Google-форми.

The article is devoted to the problem of expanding the information base of the research on the use of
information and communication technologies by households in Ukraine by introducing innovative methods for
collecting statistical information in order to increase the volume and increase the quality of official statistics of
ICT, which helps to assess progress in sustainable development and measure the contribution of ICT.

The article analyzes the conceptual and methodological approaches to measuring the access of households
and individuals to information and communication technologies and the extent of their use in Ukraine and in
the world. The main indicators used for this measurement in national statistics are considered. The addition of a
set of indicators in the field of telecommunications / ICT by introducing new indicators of e-commerce is proposed.

The analysis of the results of a survey conducted by households and individuals on access and use of ICTs in
Ukraine using the developed Questionnaire, during which the collection of information was carried out, in
particular, with the help of the developed Google form.
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того, як і де люди одержують доступ до ІКТ і викорис-
товують їх, і допомагають оцінити, яким чином ІКТ
впливають на життя людей. Дані, отримані на основі
обстежень домогосподарств, потрібні для моніторингу
національних і міжнародних цілей та завдань в області
розвитку, пов'язаних з ІКТ, у тому числі цілей і завдань
Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань інформа-
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ційного суспільства (ВЗРІС), Комісії із широкосмуго-
вого зв'язку в інтересах цифрового розвитку й Цілей
розвитку тисячоріччя.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні офіційні статистичні звіти щодо доступу

домогосподарств України до Інтернету почали публі-
куватися з 2016 року на основі даних вибіркових обсте-
жень домогосподарств. Це тематичне модульне опиту-
вання проводиться наприкінці квартального інтерв'ю
обстеження умов життя домогосподарств у січні кож-
ного року. У вибірковому опитуванні 2016 року брали
участь 9097 домогосподарств, умови життя яких обсте-
жувалися органами державної статистики протягом
2015 року. У вибірковому опитуванні 2017 року —
8168 домогосподарств, умови життя яких обстежува-
лися органами державної статистики протягом 2016 ро-
ку. Вибірка респондентів представляла всі регіони Ук-
раїни, крім тимчасово окупованої території Автоном-
ної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції [2].

Однак, у порівнянні зі світовими практиками фор-
мування баз даних з ІКТ, спектр статистичних показ-
ників, що розраховуються в Україні, є значно обмеже-
нішим. Що свідчить про необхідність розширення інфор-
маційної бази дослідження використання ІКТ домогос-
подарствами в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На міжнародному рівні головну роль у формуванні
концептуально-методологічних засад формування ста-
тистичних показників інформаційного суспільства
відіграє Партнерство для статистичного вимірювання
інформаційно-комунікаційних технологій в цілях роз-
витку. Статистика ІКТ регулярно включається до по-
рядку денного Статистичної комісії ООН, і Партнер-
ство представляє доповіді про хід своєї роботи [5—7].

Концептуально-методологічні під-
ходи до формування статистичних по-
казників інформаційного суспільства в
Україні проаналізовані, зокрема, І. Ка-
лачовою [4]. Важливим та актуальним
залишається питання розширення
інформаційної бази та вдосконалення
системи статистичних показників вико-
ристання ІКТ домашніми господарства-
ми і окремими особами в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розширення

інформаційної бази дослідження вико-
ристання інформаційно-комунікаційних
технологій домогосподарствами в Ук-
раїні шляхом впровадження інновацій-
них методів збору статистичної інфор-
мації задля збільшення обсягу й підви-
щення якості офіційної статистики ІКТ,
що допомагає оцінювати прогрес у ста-
лому розвитку та вимірювати внесок
ІКТ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

При проведенні тематичних модуль-
них опитувань щодо доступу домогос-
подарств України до Інтернету збиран-
ня інформації здійснюється фахівцями
з інтерв'ювання безпосередньо в домо-
господарствах методом опитування із
застосуванням спеціальної анкети, роз-
міщеної у другій частині Анкети № 3
"Самооцінка доходів домогосподарства.
Доступ домогосподарств до Інтернету",

введеної в дію з 01 січня 2015 року та затвердженої на-
казом Держстату "Про затвердження Загального табе-
ля (переліку) форм державних статистичних спостере-
жень на 2018 рік" 20.12.2017 №330 [3].

При підготовці програми модульного опитування
були враховані положення "Керівництва з вимірювання
доступу домогосподарств та приватних осіб до інфор-
маційно-комунікаційних технологій та масштабів їхньо-
го використання" Міжнародного союзу електрозв'язку
(МСЕ).

Запитання цього модульного опитування передба-
чають збирання даних для визначення основних показ-
ників, наведених на рисунок 1 [2].

 * На рисунку 1  запропоновані 13 варіантів відпові-
дей для збирання інформації щодо мети користування
послугами Інтернету:

— відправлення (отримання) електронної пошти;
— взаємодія з органами державної влади (система

"електронний уряд") — скачування/запит форм, он-
лайн заповнення/подача форм, здійснення он-лайн пла-
тежів державним установам та закупок у них;

— навчальні та освітні цілі — відноситься до цілей
формальної освіти, таким як дослідження, пов'язані з
навчальними курсами шкільної та вищої освіти, а також
дистанційної освіти, включаючи он-лайн діяльність;

— читання/скачування газет, журналів в режимі он-
лайн — читання/скачування газет, журналів, електрон-
них книг у режимі он-лайн, передплата служб новин он-
лайн, доступ до web-сайтів із новинами як за плату, так
і безкоштовно;

— скачування фільмів, зображень, музики; перегляд
телебачення чи відео; або прослуховування радіо чи му-
зики — спільний доступ до файлів та використання веб-
радіо або веб-телебачення як за плату, так і безкоштов-
но;

— гра у відео— чи комп'ютерні ігри або їх скачуван-
ня — ігри, які допускають спільний доступ до файлів,
он-лайн ігри як за плату, так і безкоштовно;

Рис. 1. Основні показники для вимірювання доступу домогосподарств
та приватних осіб до ІКТ та масштабів їхнього використання

Джерело: розроблено за даними [2].
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— скачування програмного забезпечення — скачу-
вання файлів виправлень або оновлень як за плату, так і
безкоштовно;

— телефонні переговори через Інтернет/Volp
(Skype, iTalk, web-камеру);

— спілкування (хобі) — включаючи розміщення по-
відомлення чи іншої інформації на сайтах-чатах, у бло-
гах, групах новин, он-лайн форумах для обговорення
або аналогічних ресурсах, використання засобів миттє-
вого обміну повідомленнями;

— банківське обслуговування — електронні транс-
акції з банком для здійснення платежів, переводів та ін.
або перегляд інформації щодо рахунку. Не включають-
ся електронні трансакції в рамках інших фінансових
послуг, таких як покупка акцій, страхування;

— пошук інформації, пов'язаної з питаннями здо-
ров'я (ліки, медичні послуги, поради тощо), як для себе,
так і для інших — включаючи інформацію про травми,
хвороби, харчування та інформацію про покращення
стану здоров'я в цілому;

— замовлення (купівля) товарів та послуг — відно-
ситься до замовлень на покупку товарів та послуг, які
розміщені через Інтернет, наприклад, придбання таких
продуктів, як музика, туристичні тури та оренда житла.
Не включаються анульовані або невиконані замовлення.

— отримання інформації щодо товарів та послуг, не
названих раніше.

Для розрахунку показників доступу до Інтернету
різних груп домогосподарств результати модульного
опитування об'єднуються з даними основного обсте-
ження умов життя домогосподарств з подальшим їх
розповсюдженням на всі домогосподарства України за
допомогою системи статистичних ваг.

За результатами опитування щодо доступу домогос-
подарств до Інтернету здійснюється групування одер-
жаної інформації:

— за типами місця проживання домогосподарств
(міські поселення, сільська місцевість);

— за наявністю дітей у складі домогосподарства
(домогосподарства з дітьми та без дітей);

— за кількістю дітей у складі домогосподарства
(одна, дві, три і більше);

— за складом домогосподарств без дітей (домогос-
подарства з однієї особи: у працездатному та непраце-
здатному віці; домогосподарства з двох і більше осіб:
всі у працездатному віці, у працездатному та у непра-
цездатному віці, всі у непрацездатному віці);

— залежно від наявності та кількості працюючих
осіб у складі домогосподарств (домогосподарства, у
складі яких немає працюючих; домогосподарства, в яких
є одна, дві, три і більше працюючі особи);

— у групуваннях залежно від розміру середньоду-
шових еквівалентних грошових та загальних доходів до-
могосподарств;
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Джерело: побудовано автором за даними, зібраними на основі розробленої Google-форми.

Рис. 2. Структура відповідей респондентів щодо видів товарів і послуг, що здобуваються через Інтернет
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— за децильними (10%-ми) групами залежно від роз-
міру середньодушових еквівалентних грошових та за-
гальних доходів домогосподарств;

— за регіонами;
— за економічними районами;
— у групі домогосподарств, у складі яких є молоді

сім'ї;
— у групі домогосподарств, у складі яких є діти, які

не мають одного чи обох батьків.
З метою впровадження інноваційних методів збору

статистичної інформації, а також задля розширення
інформаційної бази, збільшення обсягу й підвищення
якості офіційної статистики ІКТ, що допомагає оціню-
вати прогрес у сталому розвитку та вимірювати внесок
ІКТ, було запропоновано доповнення набору показ-
ників у сфері телекомунікацій/ІКТ шляхом введення
нових показників з електронної комерції.

Для апробації збору запропонованих показників
було розроблено Анкету для виміру доступу до
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх
використання на рівні домашніх господарств і окре-
мих осіб. У запропонованій Анкеті окрім базових по-
казників для вимірювання доступу домогосподарств
та приватних осіб до ІКТ та масштабу їхнього вико-
ристання, рекомендованих МСЕ та визначених у
відповідному Керівництві, містяться чотири нових
показника.

Із використанням розробленої Анкети було прове-
дено опитування домогосподарств та приватних осіб.
Збір інформації було здійснено за допомогою розроб-
леної Google-форми [1].

Аналіз відповідей респондентів на питання "Для
яких з наступних цілей ви користувалися Інтернетом за
останні 12 місяців для особистих потреб (з будь-якого
місця)?" дозволив охарактеризувати показник Основні
цілі доступу до Інтернету, на основі формування рей-
тингу розширеного переліку видів діяльності, пов'яза-
ної з використанням Інтернету, а саме: відправлення
повідомлень електронної пошти із прикріпленими фай-
лами (93,2% респондентів), копіювання або переміщен-
ня файлів або папок (89,5%), використання інструментів
копіювання і вставки для дублювання або переміщення
інформації в рамках одного документа (83,5%).

Проведений аналіз структури відповідей респон-
дентів на питання "Які з перерахованих нижче видів
діяльності, пов'язаної з використанням комп'ютера, ви
здійснювали за останні три місяці?" дозволив визначи-
ти основні цілі використання комп'ютера, встановив-
ши найбільш часто здійснювані види діяльності, пов'я-
заної з його застосуванням, а саме: відправлення по-
відомлень електронної пошти із прикріпленими фай-
лами (93,2% респондентів), копіювання або переміщен-
ня файлів або папок (89,5%), використання інстру-
ментів копіювання і вставки для дублювання або пере-
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Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів щодо засобів оплати покупок, здійснених через Інтернет

Джерело: побудовано автором за даними, зібраними на основі розробленої Google-форми.
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Джерело: побудовано автором за даними, зібраними на основі розробленої Google-форми.
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міщення інформації в рамках одного документа
(83,5%).

Аналіз одержаної в результаті проведеного дослід-
ження інформації, яка була узагальнена та системати-
зована, дозволив визначити основні структурні спів-
відношення за базовими та додатковими показниками
щодо доступу до інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) та їх використання на рівні домашніх госпо-
дарств і окремих осіб.

Нові показники з електронної комерції, які стосують-
ся домашніх господарств й фізичних осіб були розроб-
лені Групою експертів з показників використання ІКТ
домашніми господарствами Статистичної комісії ООН.

Дані показники були оприлюднені за результатами
49 сесії Статистичної комісії ООН, яка відбулася 6—9
березня 2018 року, у "Доповіді Партнерства для стати-
стичного виміру інформаційно-комунікаційних техно-
логій з метою розвитку" та рекомендовані до врахуван-
ня у "Керівництві з вимірювання доступу домогоспо-
дарств та приватних осіб до інформаційно-комунікац-
ійних технологій та масштабів їхнього використання"
Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) [8].

Показник 1 — "Види товарів і послуг, що отриму-
ються через Інтернет".

У якості категорій, що враховуються, відслідкову-
ються наступні види товарів і послуг, що отримані че-
рез Інтернет (може бути більше одного варіанта):

— книги, журнали й газети;
— одяг, взуття, спортивні товари й устаткування;
— комп'ютерне устаткування або частини (у т.ч. пе-

риферійне устаткування);
— комп'ютерні ігри й відеогри;
— комп'ютерне програмне забезпечення (включаю-

чи відновлення й платні додатки, крім ігор);
— косметика;
— фінансові продукти (включаючи акції й страхові

інструменти);
— їжа, продукти, алкоголь і тютюнові вироби;
— побутові товари (крім побутової електроніки);
— ІКТ-послуги (крім програмного забезпечення);
— медичні товари;
— фільми, короткометражні фільми й зображення;
— музична продукція;
— фотографічне, телекомунікаційне й оптичне

устаткування;
— квитки й місця на розважальні заходи;

— продукти, пов'язані з подорожами.
Аналіз даних щодо видів товарів і послуг, що здобу-

ваються через Інтернет (рис. 2) дозволив визначити
найбільш затребувані види товарів і послуг, що отриму-
ються через Інтернет, а саме: одяг, взуття, спортивні то-
вари й устаткування (78,8%); квитки й місця на розва-
жальні заходи (спортивні змагання, театральні спектаклі,
концерти і т.д.) (53,0%); продукти, пов'язані з подорожа-
ми (квитки, проживання, оренда транспортних засобів,
транспортні послуги і т.д.) (43,9%); косметика (43,7%).

Показник 2 — "Засоби оплати покупок, здійснених
через Інтернет".

У якості категорій, що враховуються, відслідкову-
ються наступні засоби платежу (допускається більше
одного варіанта):

— оплата післяплатою;
— оплата кредитною картою в он-лайновому режимі;
— оплата дебетовою картою або електронне банкі-

вське переведення в он-лайновому режимі;
— мобільний платіж з рахунку (з'єднаного з номе-

ром мобільного телефону);
— використання он-лайнових платіжних послуг;
— використання передоплаченої подарункової кар-

ти або ваучера для покупок через Інтернет;
— використання балів за бонусною або заліковою

програмою;
— інше (наприклад, відправлення банківського чека

поштою і т.д.).
Аналіз даних, отриманих в ході опитування за до-

помогою Google-форми [1] щодо засобів оплати поку-
пок, здійснених через Інтернет (рис. 3) дозволив визна-
чити найчастіше використовувані засоби оплати поку-
пок, здійснених через Інтернет, а саме: оплата після-
платою (73,8%); оплата кредитною картою в он-лайно-
вому режимі (57,7%); оплата дебетовою картою або
електронне банківське переведення в он-лайновому ре-
жимі (33,8%).

Показник 3 — "Методи доставки".
У якості категорій, що враховуються, відслідкову-

ються такі методи доставки (допускається більше од-
ного варіанта):

— доставка безпосередньо покупцеві з використан-
ням звичайних поштових послуг або інших форм до-
ставки;

— одержання в торговельній крапці або в пункті
продажу або пункті обслуговування;
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Рис. 5. Розподіл відповідей респондентів щодо підстав не робити покупки через Інтернет

Джерело: побудовано автором за даними, зібраними на основі розробленої Google-форми.
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— он-лайнова/електронна доставка шляхом за-
вантаження з веб-сайту або за допомогою додат-
ка, програмного забезпечення або іншого облад-
нання.

Аналіз даних щодо методів доставки товарів, куп-
лених через Інтернет (рис. 4) дозволив визначити най-
частіше використовувані методи доставки товарів, куп-
лених через Інтернет, а саме: доставка безпосередньо
покупцеві з використанням звичайних поштових послуг
або інших форм доставки (71,0%); одержання в торго-
вельній точці, в пункті продажу або в пункті обслугову-
вання (51,6%).

Показник 4 — "Підстави не робити покупки через
Інтернет".

У якості категорій, що враховуються, відслідкову-
ються наступні підстави не робити покупки через Інтер-
нет (допускається більш одного варіанта):

— відсутність зацікавленості;
— перевага самому ходити по магазинах;
— стурбованість міркуваннями безпеки;
— стурбованість міркуваннями недоторканності

особистого життя;
— стурбованість міркуваннями технічного характе-

ру;
— недовіра;
— недолік упевненості, знань або навичок.
Проведений аналіз відповідей респондентів на

питання щодо підстав не робити покупки через
Інтернет (рис.  5)  дозволив визначити основні
підстави користувачів не робити покупки через
Інтернет, а саме: недовіра (наприклад, щодо га-
рантій або особливостей одержання й повернення
продукту) (65,3% респондентів); стурбованість
міркуваннями безпеки (наприклад, щодо надання
інформації, що стосується дебетової або кредитної
карти) (29,8%); перевага самому ходити по магази-
нах (29,5%).

Останні питання Анкети були спрямовані на виз-
начення чотирьох нових запропонованих автором
до використання показників: "Види товарів і послуг,
що здобуваються через Інтернет"; "Засоби оплати
покупок, здійснених через Інтернет"; "Методи до-
ставки"; "Підстави не робити покупки через Інтер-
нет".

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 напрямі створення інформаційного
суспільства задля оцінювання готовності до впровад-
ження концепції сталого розвитку "розумних" громад
в Україні.
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