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Дослідження систем статистичного спостере-
ження в галузі науки та технологій провідних сві-
тових економічних і статистичних організацій по-
казало, що чинна у теперішній час стандартизація 
даних у цій сфері дозволяє регулярно аналізувати 
сукупний національний потенціал виробництва й 
експорту продуктів передових технологій, прогно-
зувати його подальший розвиток, зіставляти обсяг 
та структуру. Крім того, отримана інформація до-
зволяє оцінити результати реалізації національної 
інноваційної стратегії, правильність обраних пріо-
ритетів та, за необхідності, здійснювати коригуван-
ня з урахуванням нових потреб, невдач або нових 
можливостей задля досягнення наміченої цілі.

Незважаючи на значущість зазначеної пробле-
ми, у практику офіційної української статистики 
дотепер не залучено досвід провідних країн світу 
та міжнародні класифікаційні стандарти в галузі 
моніторингу високотехнологічної сфери [1]. Не-
має й офіційної позиції щодо розуміння сутності 
поняття “національна високотехнологічна вироб-
нича сфера”, який реальний стан тих господарю-
ючих суб’єктів, котрі до неї належать, які україн-
ські високотехнологічні товари постачаються на 
світовий ринок тощо. 

Узагальнюючи багатоаспектний світовий 
теоретико-методологічний і практичний досвід 
дефініції та аналізу сфери високих технологій, 
а також напрацювання вітчизняної економічної 
науки, слід оцінити технологічний рівень україн-
ських виробників промислової продукції, відібра-
ти та обґрунтувати критерії (порогові значення) їх 
віднесення до категорії “високотехнологічне під-
приємство”, визначити види діяльності, де вони 
зосереджені. 

Першим кроком у вирішенні цього питання 
стала адаптація переліку високотехнологічних 

товарів (High Technology Products List – SITC 
Rev. 3), що діє у системі Євростату, до Українсько-
го класифікатора товарів зовнішньоекономічної 
діяльності (далі – УКТЗЕД), яку було здійснено 
Державним підприємством “Державний інститут 
комплексних техніко-економічних досліджень” 
(далі – ДП ДІКТЕД) Мінпромполітики України у 
2006 р. Це дозволило сформувати Перелік високо-
технологічних товарів за 9-ма категоріями, що на-
лічує 314 окремих номенклатурних позицій за де-
сяти- та шестизначними кодами УКТЗЕД, а також 
створити базу щомісячних даних (2003–2009 рр.) 
для моніторингу зовнішньої торгівлі та здійснен-
ня прогнозних розрахунків [2]. Крім того, було 
складено Перелік видів виробничої діяльності за 
Класифікацією видів економічної діяльності (далі 
– КВЕД), технологічний рівень яких, за визначен-
ням Організації економічного співробітництва та 
розвитку (далі – ОЕСР), вищий за середній.  

На початку 2010 р. ДП ДІКТЕД скоригував ра-
ніше складені списки згідно з новими агрегаціями 
промислових секторів і товарів за рівнем техноло-
гоємності, представленими фахівцями Євростату 
після введення переглянутих варіантів міжна-
родних класифікаторів [3]. Слід сказати, що між-
народні переліки високотехнологічних товарів та 
промислових секторів кардинально не змінилися. 
Наприклад, окремі номенклатурні позиції, як-то: 
обчислювальні машини (аналогові або змішаного 
типу), кишенькові касетні програвачі тощо вибу-
ли; відеотелефони, цифрові камери тощо, навпаки, 
поповнили Перелік. У результаті наразі він скла-
дається з 279-ти окремих номенклатурних позицій 
за кодами УКТЗЕД.

Методологічні підходи та механізм формуван-
ня вищезазначених агрегацій (мета, основні кри-
терії, базові дані, отримані результати) детально 
проаналізовано у роботах авторів [4; 5]. Зазначимо 
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лише, що міжнародний перелік як високотехно-
логічних товарів, так і секторів обробної промис-
ловості складено за методологією ОЕСР на базі 
аналізу витрат на дослідження і розробки (далі 
– ДіР). При оцінці технологоємності секторів ви-
користовувалися дані по 12-ти країнах ОЕСР за 
1991–1999 рр. (при оцінці товарів – по 6-ти краї-
нах). Галузі було віднесено до високо- та середньо-
високотехнологічних, якщо вони мали вище за се-
реднє значення одночасно за двома показниками: 
витрати на ДіР, зважені на додану вартість, та ви-
трати на ДіР, зважені на випуск продукції.

Коментуючи зміни до існуючих донедавна 
агрегацій, керівник сектору зі статистики науки, 
технологій та інновацій Євростату В. Рітола за-
значив, що у новій (2009 р.) ідентифікації секторів 
промисловості головним критерієм технологоєм-
ності був лише один показник – частка витрат на 
ДіР у доданій вартості (хоча до уваги брався також 
показник “частка працівників з вищою освітою”); 
при визначенні високотехнологічних товарів клю-
човою стала частка витрат на ДіР у загальному об-
сязі продажів [6]. 

На наш погляд, цьому підходу притаманна до-
статньо висока суб’єктивність. По-перше, для ви-
значення високотехнологічних секторів в основу 
розрахунків покладено значення індикаторів у ці-
лому по сектору, а не за окремими господарюючи-
ми суб’єктами. Отже, вважається, що компанії, які 
працюють у межах певного виду діяльності, мають 
схожі параметри технологоємності. У результаті 
після надання певному сектору статусу “високо-
технологічний” моніторингу підлягають усі під-
приємства, що до нього належать. Так, за даними 
Євростату, поданими у звіті “Наука, технології та 
інновації в Європі, 2009”, в Італії високотехноло-
гічний виробничий сектор складається з 31 409 
підприємств, у Німеччині – з 21 694, у Франції – з 
16 179, у Польщі – з 14 158, у Великобританії – з 
11 359. У методологічних поясненнях до цієї пу-
блікації зазначається, що показник “кількість під-
приємств високотехнологічного сектору” включає 
усі бізнес-одиниці, які функціонують принаймні 
частину звітного періоду [7, с. 127]. Тим часом не 
всі товари, що виробляються цими підприємства-
ми, увійшли до Переліку високотехнологічних то-
варів. До речі, в його складі є ті, що випускаються 
й представниками середньо-високотехнологічних 
секторів, наприклад хімічної промисловості: ін-
сектициди, фунгіциди, гербіциди, дезінфікуючі 
речовини, поліетилен-терефталат, хімічно активні 
барвники тощо. По-друге, дослідження базувалося 
на даних провідних індустріальних країн, галузе-
ва структура витрат на ДіР яких зумовлена націо-
нальними інноваційними пріоритетами. Отримані 
результати, наприклад твердження, що будування 
суден та човнів є середньо-низькотехнологічною 
галуззю, виробництво медичних і стоматоло-
гічних інструментів та матеріалів – середньо-

високотехнологічною, а виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції – високотехно-
логічною, поширюються на всі країни, незалежно 
від їх власних витрат на інновації у цих сферах.

Очевидно, вирішення проблеми гармонізації 
вітчизняної статистики з міжнародними стандар-
тами має велике значення, адже відкриває можли-
вість оперувати єдиними поняттями зі світовим 
співтовариством та здійснювати порівняльний 
аналіз. Проте воно не дає змогу оцінити віддачу 
вкладених коштів у розвиток пріоритетних на-
прямів науки і техніки саме в Україні; визначити 
та проаналізувати потенціал реальних виробників 
високотехнологічних товарів; виявити детермі-
нанти випуску продуктів передових технологій та 
встановити причини, що цьому перешкоджають. 
Розв’язання цього питання вимагає індивідуаль-
ного підходу, а саме: ідентифікації вітчизняних 
високотехнологічних виробництв та формування 
переліку високотехнологічних товарів, виробле-
них в Україні. Ця ідея в авторів виникла після ана-
лізу даних українських виробників, що звітували 
Мінпромполітики України за розробленою ДП 
ДІКТЕД анкетою “Техніко-технологічний стан, 
конкурентоспроможність та інноваційність ви-
сокотехнологічного підприємства” [8; 9, с. 23]. 
У результаті цього опитування було встановле-
но: значна частина респондентів мають низький 
техніко-технологічний рівень виробництва; сис-
тематично не здійснюють інноваційну діяльність; 
мають обмежену кількість спеціалістів технолого-
орієнтованих професій, здатних генерувати нові 
знання, продукувати, адаптувати та використову-
вати новітні технології; продукція, що ними вироб-
ляється, не є втіленням передових технологій та 
часто неконкурентоспроможна на світовому ринку. 
При цьому за основним видом діяльності опитані 
підприємства належать до високотехнологічних 
(за визначенням ОЕСР) промислових секторів. 

Ми переконані: для реалізації стратегічних 
інтересів держави, які полягають у збільшенні 
ефективності економічної системи та посиленні 
національної безпеки, неприпустимо оцінювати 
ресурси, витрати та результати промислових сек-
торів (видів діяльності) у цілому, узагальнюючи 
дані для неоднорідних за параметрами господа-
рюючих суб’єктів, що до них належать, і на цьому 
усередненому тлі робити висновки про стан висо-
котехнологічного промислового сектору.

Доцільність застосування в Україні індивіду-
ального підходу зумовлена й тим, що формуван-
ня пріоритетів науково-технологічного розвитку 
України та їх успішна реалізація має базуватися 
на наявному потенціалі вітчизняних лідерів із ви-
робництва високотехнологічних товарів та гар-
монізації напрямів їх інноваційного розвитку зі 
стратегічними інтересами держави та загально-
світовими тенденціями. До речі, подібна практика 
має місце в Китайській Народній Республіці, де 
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нещодавно вже запровадили сертифікацію висо-
котехнологічних виробників. Зокрема, уряд кра-
їни задля стимулювання випуску національних 
високотехнологічних товарів з 2008 р. надає цим 
виробникам податкові преференції у вигляді зни-
ження податку на прибуток до 15% (для всіх інших 
господарюючих суб’єктів-резидентів – 25%). Але 
виробник, щоб отримати статус “високотехноло-
гічний”, має попередньо пройти експертизу у фа-
хівців Міністерства фінансів, Міністерства науки 
та технологій і Державної податкової адміністрації 
(для цього розроблено відповідні рекомендації та 
визначено певну систему критеріїв).

Наявний також досвід одночасного існування 
як національного, так і міжнародного гармонізо-
ваного переліку високотехнологічних товарів, на-
приклад у США та Китаї. До речі, у Китаї таких 
переліків декілька. Кожен з них має певне призна-
чення: зокрема “Каталог китайських високо- та 
новотехнологічних товарів, що експортуються” 
слугує базою для надання преференцій при по-
верненні податку на додану вартість (далі – ПДВ) 
тим, хто постачає товари з цього Каталогу на зо-
внішні ринки; “Статистичний каталог китайських 
високо- та новотехнологічних товарів, що експор-
туються та імпортуються” є базою для митниці 
КНР, яка готує щомісячний статистичний звіт; 
“Каталог високо- та новотехнологічних товарів 
для заохочення іноземних інвестицій” є основою 
для реалізації промислової політики із залучення 
іноземних інвесторів; “Каталог китайських висо-
ко- та новотехнологічних товарів” є підґрунтям 
для ідентифікації високотехнологічних промисло-
вих виробників. 

На виконання Указу Президента України “Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 6 квітня 2006 року “Про стан науково-

технологічної сфери та заходи щодо забезпечення 
інноваційного розвитку України” [10], де визна-
чено необхідність здійснення оцінки наявного по-
тенціалу виробництва конкурентоспроможної ви-
сокотехнологічної продукції, ДП ДІКТЕД спільно 
з фахівцями Міністерства промислової політи-
ки України за безпосередньої участі спеціалістів 
Держкомстату, а також промислових підприємств і 
наукових установ, які надали свої пропозиції, було 
розроблено Методику ідентифікації українських 
високотехнологічних промислових підприємств 
(затверджено Наказом Мінпромполітики Украї-
ни) [11] та форму статистичного спостереження 
№ 1-технологія “Обстеження потенціалу виробни-
цтва високотехнологічної промислової продукції 
за період 2005–2007 рр.” (затверджена Наказом 
Державного комітету статистики України) [12].

У І кварталі 2009 р. Держкомстатом було про-
ведено статистичне спостереження юридичних 
осіб усіх організаційно-правових форм господа-
рювання, що виконували роботи, код яких відпо-
відає секції D за КВЕД (гр. 15–37), незалежно від 
основного виду діяльності. З 9 000 господарюючих 
суб’єктів, які звітують Держкомстату про вироб-
ництво промислової продукції, 7 639 (або 84,9%) 
надали інформацію за формою № 1-технологія. 
Загальний аналіз респондентів показав, що 95,5% 
за основним видом діяльності належать до пере-
робної промисловості. Переважна більшість не ма-
ють у складі статутного капіталу частки держави, 
і лише у 8,3% опитаних цей показник сягає 50% і 
вище. Структура опитаних повністю відображає 
загальну структуру виробничої сфери України за 
всіма регіонами. Кумулятивна частка реалізованої 
промислової продукції всіма респондентами скла-
дає 85,3% загального показника по Україні за ана-
логічний період (2007 р.) (табл. 1, за даними [13]).

Таблиця 1 
Обсяг реалізованої промислової продукції респондентами 

за видами економічної діяльності, 2007 р.

Розділ за 
КВЕД Вид економічної діяльності

Обсяг реалізованої продукції

у цілому 
по Україні, 

млн. грн.

респондентами

абсолютне 
значення, 
млн. грн

частка, %

15+16 Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 92 656,95 109 959,9 84,26

17+18+19 Легка промисловість 5 241,53 7 034,1 74,52

20 Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 4 471,35 5 796,4 77,14

21+22 Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 11 323,64 16 788,0 67,45

23 Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 49 731,30 52 527,7 94,68

24+25 Хімічна та нафтохімічна промисловість 32 669,15 43 911,4 74,40

26 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 22 475,98 27 464,5 81,84

27+28 Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 149 359,12 157 450,5 94,86

29 Виробництво машин та устаткування 23 506,04 30 100,4 78,09

30+31+32+33 Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 16 624,70 21 216,5 78,36

34+35 Виробництво транспортних засобів та устаткування 44 163,52 47 023, 0 93,92

D Переробна промисловість у цілому 452 223,30 530 162,7 85,30



ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СТАТИСТИКИ

СТАТИСТИКА УКРАЇНИ, 2010, № 2 7

Аналіз отриманих даних про техніко-техноло-
гічний рівень виробництва показав, що передови-
ми промисловими технологіями володіє обмежена 
кількість вітчизняних господарюючих суб’єктів. 
Зазначимо, що в додатку до ф. № 1-технологія 
було наведено Перелік передових промислових 
технологій (далі – ППТ), який складається із 
26-ти категорій, визначених у результаті аналізу 
міжнародних класифікацій ППТ. Хоча протягом 
2005–2007 рр. 47,0% опитаних упроваджували ма-
шини та обладнання для технологічних процесів, 
лише 9,7% (742 господарюючі суб’єкти) повідоми-
ли, що застосовують щонайменше одну передову 
технологію. Найбільш уживаними технологіями 
є: автоматизоване проектування і конструювання; 
локальна мережа для проектування і виробництва; 
технології виробництва продукції кінцевої форми; 
гнучкі виробничі системи; комп’ютери, що вико-
ристовуються для контролю в цеху; програмовані 
логічні контролери. Ті, що одночасно використо-
вують три і більше ППТ, складають незначну кіль-
кість – лише 270 респондентів. Для порівняння: у 
США в 1988 р. проводилося дослідження застосу-
вання передових технологій в обробній промисло-
вості. У результаті опитування 6 917 виробників з 
чисельністю зайнятих від 20 осіб було встановле-
но, що 68,4% респондентів мали щонайменше одну 
з 17-ти технологій аналогічного переліку. Повтор-
не дослідження 1993 р. виявило, що цей показник 
зріс до 75,0% (в опитуванні тоді взяли участь 6 122 
національні виробники). Таким чином, ще понад 
20 років тому 23,1% виробників застосовували 
більше п’яти передових технологій; за п’ять років 
цей показник зріс на 6,0 в. п. до 29,1% [14, с. 12]. 

Подібне дослідження проводилось і в Канаді. 
Воно засвідчило, що у 1998 році 7,0% з 3 702 канад-
ських промислових підприємств (з чисельністю 
зайнятих від 10 осіб) застосовували щонайменше 
одну з 26-ти вищезазначених технологій. Показо-
во, що 46,0% опитаних мали “в арсеналі” щонай-
менше п’ять технологій [15, с. 7].

Слід зазначити, що після 2007 р. відбулися 
зміни у загальносвітових дефініціях передових 
промислових технологій. Окремі категорії вибу-
ли, наприклад планування виробничих ресурсів 
(інформаційна система, що використовується для 
контролю завантаженості конвеєрної лінії, кален-
дарного планування виробництва, матеріально-
технічного забезпечення та контролю подачі 
матеріалів). Інші, навпаки, доповнили перелік: 
можливості для багатоосьової обробки поверхні 
(дозволяють завершувати точні деталі без потре-
би в переналагоджені обладнання, забезпечуючи 
максимальну точність) та бездротові комунікації 
для виробництва (застосування бездротових при-
строїв для збирання чи виробництва продуктів або 
налагоджування процесів) тощо. Наразі Перелік 
передових промислових технологій складається 
вже з 40-ка найменувань. На жаль, з окремими 

технологіями українські виробники навіть не зна-
йомі, не кажучи вже про їх застосування.

Незважаючи на значне відставання україн-
ських підприємств за масштабами використання у 
виробництві передових промислових технологій, 
результати опитувань свідчать, що лише 21,1% опи-
таних, або 1615 респондентів, планували протягом 
2009–2011 рр. заміну існуючих технологій. Проте 
переважна більшість з них готові лише до незнач-
них змін. Дослідження методів, якими українські 
виробники впроваджують передові промислові 
технології, демонструє, що більше половини з них 
віддають перевагу купівлі готового обладнання, 
четверта частина – вдосконаленню наявних тех-
нологій, решта – розробці якісно нових технологій 
(як самостійно, так і спільно з іншими підприєм-
ствами чи організаціями). Найменша кількість гос-
подарюючих суб’єктів орієнтуються на придбання 
ліцензій. Серед тих, хто віддає перевагу готовому 
обладнанню, 25,5% припадає на виробників харчо-
вих продуктів і 11,2% – на підприємства з вироб-
ництва машин та устаткування. Слід зазначити, 
що у певних видах економічної діяльності готово-
му обладнанню віддають перевагу більшість із тих, 
хто планує модернізацію виробництва. Найбільша 
концентрація тих, хто покращує наявні технології, 
припадає на сферу виробництва офісного устат-
кування та електронно-обчислювальних машин – 
46,7% респондентів. Слід зазначити, що представ-
ники цієї галузі найбільш активно переходять на 
використання передових промислових технологій, 
адже майже на половині з них упроваджено техно-
логічні процеси, вік яких не перевищує 5 років.

Цілком логічно, що через невисокий техноло-
гічний рівень мало хто з вітчизняних виробників 
отримав міжнародне визнання. Так, лише 10% рес-
пондентів, або 763 господарюючі суб’єкти, мають 
систему управління якістю, що відповідає вимо-
гам стандарту ISO 9000. Більшість з них працює у 
сфері виробництва харчових продуктів. Ще менше 
опитаних мають сертифікат серії ISO 14000 – лише 
2,2% (в основному представники хімічної промис-
ловості, виробництва машин та устаткування, хар-
чових продуктів та напоїв).

Невисокі темпи модернізації вітчизняного ви-
робництва зумовлені низькими показниками їх ін-
новаційної діяльності. Аналіз даних респондентів 
свідчить про те, що інноваційної діяльності у біль-
шості виробників промислової продукції немає. 
Лише 2,9% опитаних повідомили про наявність 
виконавців наукових досліджень та розробок; 1,5% 
підприємств мали внутрішні витрати на наукові та 
науково-технічні роботи; 0,5% опитаних витрача-
ли кошти на дослідження і розробки, здійснювані 
співвиконавцями; 3,7% придбали нові технології; 
3,9% вкладали кошти на виробниче проектування 
та інші види підготовки виробництва для випуску 
нових продуктів. На запитання “Чи одержувало 
Ваше підприємство яку-небудь підтримку держа-
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ви (грошові асигнування, позики, субсидії, гран-
ти, дотації, держзамовлення) для інноваційної ді-
яльності протягом 3-х років, з 2005 до 2007 рр.?” 
лише 127 респондентів, або 1,2% опитаних, дали 
позитивну відповідь. З тих, хто отримував протя-
гом 2005–2007 рр. яку-небудь підтримку держави 
для інноваційної діяльності, 30 підприємств нале-
жать до харчової промисловості, 14 – до виробни-
цтва машин та устаткування, 11 – до виробництва 
медичної техніки, вимірювальних засобів, оптич-
них приладів та устаткування, годинників. На за-
питання “Які заходи з боку держави очікує ваше 
підприємство?” 35,7% опитаних відповіли, що очі-
кують на пільги в оподаткуванні, 19,0% – на дер-
жавні замовлення. На останні очікують від 25 до 
50% респондентів, які працюють у таких сферах: 
виробництво машин та устаткування; автомобілів; 
електричних машин та устаткування; медичної 
техніки, вимірювальних засобів, оптичних прила-
дів та устаткування, годинників; апаратури для ра-
діо, телебачення та зв’язку; офісного устаткування 
та електронно-обчислювальних машин.

Вищенаведені результати дослідження де-
монструють масштаби застосування передових 
технологій та здійснення інноваційної діяльності 
вітчизняними товаровиробниками і свідчать про 
вкрай низький загальний технологічний рівень 
представників переробної промисловості країни. 
Однак це стосується не всіх. Згідно з розрахунка-
ми ДП ДІКТЕД, приблизно 8% опитаних господа-
рюючих суб’єктів за певною системою критеріїв 
є фактичними або потенційними високотехноло-
гічними виробниками (у другій частині цієї статті 
буде докладно представлено процедуру їх іденти-
фікації). Саме вони стануть ядром майбутнього 
Державного реєстру високотехнологічних про-
мислових підприємств України, а їхню продукцію 
буде покладено в основу Державного реєстру висо-
котехнологічних товарів промислового комплексу 

України. На необхідності формування вищезазна-
чених переліків ДП ДІКТЕД наполягає вже кілька 
років.

Цільове призначення Державного реєстру ви-
сокотехнологічних товарів промислового комп-
лексу України розглядається у двох аспектах: 

1) фіскальний (надання податкових пільг 
при виробництві зазначених товарів; надання пре-
ференцій при поверненні ПДВ під час експорту за-
значених товарів; надання пільг іноземним інвес-
торам при налагодженні виробництва зазначених 
товарів); 

2) статистичний (оцінка ефективності но-
ваторської діяльності у країні, досягнутого рівня 
технологоємності промисловості, результативнос-
ті витрат державного бюджету та приватного капі-
талу на розвиток інновацій).

Створення Державного реєстру високотехно-
логічних промислових підприємств України до-
зволить: 

– здійснити індивідуалізацію державних 
преференцій (надання фіскальних пільг, держав-
них грантів, грошових асигнувань, позик, субси-
дій, дотацій, держзамовлень, пільгових умов кре-
дитування тощо для стимулювання розробки та 
виробництва високотехнологічних товарів); 

– відобразити реальний стан високотехно-
логічної виробничої сфери (моніторинг та систем-
ний аналіз змін у ресурсах, витратах і результатах 
діяльності (за спеціалізованою багатоаспектною 
статистичною формою).

Ці заходи, спрямовані на впровадження адрес-
ного підходу до державного регулювання, селек-
тивну підтримку вітчизняних високотехнологіч-
них виробництв та контролювання їх діяльності, 
є важливим кроком у стимулюванні створення 
вітчизняних продуктів передових технологій та 
базисом для формування дієздатної інноваційної 
стратегії України.
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Розвиток інформаційного суспільства в Україні 
є одним із пріоритетних напрямів державної 
політики. Згідно із Законом України “Про Основні 
засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007–2015 роки”, ключовим за-
вданням у цьому аспекті є “…сприяння кожній 
людині на засадах широкого використання сучас-
них ІКТ можливостей створювати інформацію 
і знання, користуватися та обмінюватися ними, 
виробляти товари та надавати послуги, повною 
мірою реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи 
якість свого життя і сприяючи сталому роз-
витку країни…” [1]. У загальному випадку під 
інформаційно-комунікаційними технологіями 
(далі – ІКТ) розуміється сукупність методів, 
виробничих процесів і програмно-технічних 
засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, 
зберігання, поширення, відображення й викори-
стання інформації в інтересах її користувачів.

 У нашій країні вже реалізовано ряд 
заходів, спрямованих на вдосконалення системи 
управління сферою інформатизації та розвитку 
інформаційного суспільства, але багато питань ще 
потребують подальшого розв’язання. Так, однією 
з невирішених проблем є “…відсутність офіційно 

визнаної національної системи індикаторів 
(показників) оцінки цих процесів та в цілому си-
стеми вимірювання стану інформатизації та роз-
витку інформаційного суспільства в Україні” [2].  

У зв’язку з цим метою статті є розробка 
пропозицій стосовно принципів побудови та скла-
ду показників Національної системи індикаторів 
розвитку інформаційного суспільства. Така си-
стема, на нашу думку, повинна, по-перше, забез-
печувати комплексну інтегровану оцінку роз-
витку інформаційно-комунікаційних технологій 
в Україні, по-друге, максимально враховувати 
сучасні потреби українського суспільства. 

Останні наукові розвідки за цією проблемати-
кою охоплюють ґрунтовне дослідження факторів, 
що впливають на розвиток інформаційного 
суспільства (людського капіталу, засад держав-
ного регулювання, ділового клімату, доступу до 
ІКТ, інформаційної безпеки) поряд з аналізом 
використання ІКТ у ключових сферах діяльності 
(державне управління, освіта, охорона здоров’я, 
бізнес, культура, побут). У рамках цього підходу 
запропоновані показники розглядаються системно 
в аналітичній перспективі, що дозволяє окреслити 
досліджувані процеси та фактори, що впливають 
на них.
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