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DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

У статті визначено роль інформаційних технологій в процесі створення сприятливого інвес�
тиційного клімату країн світу. Доведено першочергове значення сприятливого інвестиційного
клімату для соціально�економічного розвитку країн. Визначено кількісні параметри взаємо�
зв'язку інформаційних технологій, інвестиційної привабливості та соціально�економічного роз�
витку країни. Формалізація запропонованого науково�методичного підходу до виявлення за�
значених взаємозв'язків проводиться на основі структурного моделювання. Ідентифікація ре�
левантних показників характеристики інформаційних технологій, інвестиційної привабливості
та соціально�економічного розвитку країни проведено на основі комбінації методу найменших
квадратів шляхом вирішення системи одночасних незалежних лінійних парних кам'янистого
осипу, методу головних компонент пакету Statistica 10.0 та середньої арифметичної зваже�
ної. Визначення пріоритетності показників цих трьох груп проведено шляхом обчислення зна�
чень факторних координат змінних та спостережень, власних значень та власних векторів ко�
реляційної матриці вхідних даних, факторних навантажень та питомої ваги вкладу змінних на
основі кореляції, відсотку загальної дисперсії. Узагальнюючі характеристики зазначених скла�
дових представлено як латентні (неявно задані) змінні, оцінені двокроковим методом та мно�
жинних регресійних рівнянь. З метою підтвердження гіпотези щодо спільного напряму, але
різної сили взаємозв'язку інформаційних технологій, інвестиційної привабливості та соціаль�
но�економічного розвитку країни практичну реалізацію розробленої методики здійснено на
основі даних Німеччини, Китаю, Естонії, Франції, Польщі, Румунії, Словаччина, Іспанії, Украї�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На сьогодні роль та значення інновацій як у повсяк�

денному житті суспільства, так і в процесі соціально�

економічного розвитку держави дуже важко переоці�

нити. Удосконалення та підвищення ефективності будь�

якого виробничого чи бізнес�процесу неможливе без

застосування новітніх розробок науки та техніки. Інфор�

маційні технології є невід'ємною частиною процесу по�

ступального розвитку суспільства, забезпечуючи акти�

візацію електронної обробки даних, автоматизації

функцій управління та прийняття раціональних рішень.

Водночас проблемам кількісного оцінювання впливу

інформаційних технологій на інвестиційної привабли�

вості, а також соціально�економічного розвитку країни

в сучасній науці приділено обмежену увагу. Незрозумі�

лим залишається сила та напрям взаємозв'язку інфор�

ни, Великобританії, США, Чеської Республіки. Дослідження взаємозв'язків обраних для аналі�
зу трьох напрямів у розрізі зазначених країн проведено на основі обчислених статистичних оц�
інок параметрів системи регресійних рівнянь. Встановлено пріоритетні напрями активізації роз�
витку інформаційних технологій в Україні на основі закордонного досвіду.

The role of information technology in establishing the favorable investment climate within the
countries worldwide was identified in this article. The paramount importance of the favorable
investment climate for the socio�economic development was proven. The quantitative parameters
of relationship between information technology, investment attractiveness and socio�economic
development of the country were defined. The formalization of the suggested scientific and
methodological approach to identification of the mentioned relationships is based on structural
modelling. The identification of relevant indicators of information technology, investment
attractiveness and socio�economic development is based on combination of the scree method,
principal component analysis of the Statistica 10.0 package and the weighted arithmetic mean. The
prioritization of group data results is conducted by evaluation the factor coordinates of varibles and
observations, the eigenvalues and the eigenvectors of the input correlation matrix, the factor loadings
and the proportion of the variables contribution based on correlation as well as the percentage of
total variance. The generalized characteristics of these components are presented as latent (implicitly
specified) variables, estimated by a two�step least squares method by solving a system of
simultaneous independent linear pair and multiple regression equations. In order to confirm the
hypothesis of a common direction but different strength of the interconnection between information
technologies, investment attractiveness and socio�economic development of the country, the
practical implementation of the developed methodology was carried out on the basis of data for
Germany, China, Estonia, France, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Ukraine, UK, USA, Czech
Republic. The study of the relationships selected for the analysis of the three directions for these
countries was performed on the basis of statistical estimates of the regression equation system
parameters. The prior directions to revitalize the development of information technology in Ukraine
were established basing on foreign experience.

Ключові слова: структурне моделювання, інформаційно�комунікаційні технології, інвестиційний клімат,

інвестиційна привабливість, метод головних компонент, метод кам'янистого осипу, двокроковий метод

найменших квадратів.

Key words: structural modeling, information and communication technologies, investment climate, investment

attractiveness, principal component analysis, scree plot, two�step least squares method.

маційних технологій, інвестиційної привабливості та

соціально�економічного розвитку країни для держав з

різним рівнем розвитку. Результати дослідження у виг�

ляді кількісного виміру ефекту від розвитку інформац�

ійних технологій дозволяють сформувати інформацій�

ний основу для прийняття органами державної влади

обгрунтованих рішення щодо пріоритетності витрачан�

ня обмеженого обсягу бюджетних коштів на розвиток

та підтримку інформаційних технологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Дослідженню ролі та місця інформаційних техно�

логій у процесі створення сприятливого інвестиційного
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клімату присвячені роботи таких вчених: Бєлєйченко О.Г.

[9], Торкатюк В.І. [10], Полчанінова І.Л., Дмитрук І.А.,

Нікбін Ф. [8]. В свою чергу, питання взаємозв'язку інве�

стиційного клімату та соціально�економічного розвит�

ку країн вивчали: Асаул А. [1], Геєць В. [2], Крайник О.

[3], Крупка М. [4], Ландарь A. [5], Папп В. [6], Тарабу�

кіна О. [7]. Використання математичного інструмента�

рію для вивчення економічних процесів розглядали: Ма�

монова К.М. [11], Лубенець С.В., Гришунін В.В. [12], За�

мула А.О.  [13]. Не вирішеними нині залишаються про�

блеми: ідентифікації релевантних показників характе�

ристики інформаційних технологій, інвестиційної при�

Країна/ 
підсистема Інформаційні технології Інвестиційна привабливість Соціально-економічний 

розвиток 
1. Передплати з фіксованою 
широкосмуговою передачею 
FIX_BR_SUB 
1. Частка ІКТ у ВВП. 
ICT_IN_GDP (для Німеччини, 
Естонії) 
1. Імпорт товарів ІКТ (% від 
загального імпорту товарів) 
ICT_G_I (для України) 

1. Прямі іноземні інвестиції, чистий приплив 
(баланс платежів, поточний долар США) 
FDI_N_I 

1. ВВП на душу населення 
(поточний долар США) 
GDP_P_C 

2. Зайнятих фахівців у ІКТ 
сфері, всього. (ICT_EMPL) 
2. Абонементи мобільного 
зв’язку MOB_C_SUB (для 
Словаччини, Іспанії, США, 
Китаю) 

2. Прямі іноземні інвестиції, чисті відтоки 
(BoP, поточні долари США) FDI_N_O 

2. Імпорт товарів та послуг 
(поточні долари США) 
IMP_G_S 

3. Особи, які користуються 
Інтернетом, % населення. 
IN_USERS 

3. Вартість процедур започаткування бізнесу 
(% ВНД на душу населення) C_B_STURTUP 
3. Патентні заявки, резиденти. PAT_APP 
(для США, Китаю) 

3. Експорт товарів та послуг 
(поточні долари США) 
EXP_G_S 

4. Експорт послуг ІКТ, баланс 
платежів, поточний долар 
США. ICT_S_E 

4. Час, необхідний для початку бізнесу (дні) 
T_R_START_B 
4. Плата за використання інтелектуальної 
власності, платежі (BoP, поточні долари 
США). CH_USE_IP (для США, Китаю) 

4. Безробіття, загальна (% 
від загальної робочої сили) 
(за модельованою оцінкою 
МОП) UNE_RATE 

Румунія 
Польща 
Чеська 
Республіка 
Великобританія 
Словаччина 
Іспанія 
Німеччина 
Естонія 
США 
 Китай 
Україна 

5. Експорт товарів ІКТ, % від 
загального експорту товарів. 
(ICT_G_E) 

5. Експорт високих технологій (поточний 
долар США) HIGH_TECH_E  

5. Загальний державний 
борг, %, ВВП. 
GEN_GOV_DEBT 
5. Загальне обслуговування 
боргу (% експорту товарів, 
послуг та первинного 
доходу) TOTAL_DEBT_S 
(для Китаю) 

Таблиця 1. Перелік показників характеристики інформаційні технології, інвестиційний
потенціал та соціально�економічний розвиток країни (загальні специфічні)

Рис. 1. Метод кам'янистого осипу показників групи інформаційних технологій США
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вабливості та соціально�економічного розвитку країни,

оцінювання їх пріоритетності, дослідження взаємо�

зв'язків зазначених трьох напрямів з урахуванням їх си�

стемності, складності ієрархічної структури взаємо�

зв'язків між їх показниками.

МЕТА СТАТТІ
Формулювання цілей статті (постановка завдання):

1) узагальнити існуючий досвід кількісного оцінювання

взаємозв'язку та взаємного впливу інформаційних тех�

нологій,  інвестиційного клімату та соціально�економі�

чного розвитку країни (на прикладі Німеччини, Китаю,

Естонії, Франції, Польщі, Румунії, Словаччина, Іспанії,

України, Великобританії, США, Чеської Республіки);

2) ідентифікувати релевантні складові елементи харак�

теристики інформаційних технологій,  інвестиційної при�

вабливості та соціально�економічного розвитку країни;

3) провести аналіз факторних навантажень виявлених

релевантних характеристик з метою подальшого їх ран�

жування стосовно впливу на узагальнюючі латентні

змінні в розрізі кожної із трьох підсистем; 4) надати

кількісну характеристику взаємозв'язку інформаційних

технологій,  інвестиційного потенціалу та соціально�

економічного розвитку в розрізі кожної країни окре�

мо; 5) систематизувати та виявити спільні риси щодо

розвитку зазначених складових з метою подальшої кла�

стеризації розглянутих країн та подальшого формуван�

ня спільних для кожного кластеру рекомендацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Інформаційні технології спроможні трансформува�

ти не тільки свідомість та спосіб життя населення, але й

змінювати вектор розвитку країни. Так, активізація

інформаційних технологій спричиняє значно швидший

перехід країни на вищий рівень розвитку (від країни, що

розвивається до розвинутої). Країна, яка розвиває

інформаційні технології зобов'язана створювати відпо�

відну інфраструктуру у вигляді пільгового оподаткуван�

ня та митної політики, сприятливої законодавчої бази

та захисту прав інтелектуальної власності, акумуляції на

одній території наукового та виробничого потенціалу

(створення технопарків). Все це призводить до припли�

ву в країну іноземного капіталу, який шукай прибуткові

проекти та сприятливі умови інвестування, тобто рефор�

ми, які органи державної влади будуть проводити з ме�

тою розвитку інформаційних технологій, автоматично

спричиняють покращення інвестиційного клімату в дер�

жаві. Паралельно з цим, здобутки ІТ�сфери спровоку�

ють національних суб'єктів господарювання використо�

Рис. 2. Вплив факторів та власні значення  кореляційної матриці  показників групи
інформаційних технологій США

Рис. 3. Метод кам'янистого осипу показників групи інвестиційної привабливості США
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вувати новітні технології в своїй діяльності тим самим

інтенсифікуючи соціально�економічний розвиток краї�

ни. Таким чином, актуальності набуває розробка нау�

ково�методичного підходу до кількісного визначення

параметрів взаємозв'язку  інформаційних технологій,

інвестиційної привабливості та соціально�економічно�

го розвитку країни. Розроблена методика дозволить

спростувати, або підтвердити гіпотезу щодо сили та на�

прямку впливу інформаційних технологій на інвестицій�

ний клімат та соціально�економічний розвиток в різних

країнах.

Отже, розглянемо послідовність етапів реалізації

науково�методичного підходу до дослідження взаємоз�

в'язків розвитку інформаційних технологій, інвестицій�

ного клімату та соціально�економічного розвитку краї�

ни:

1 етап. Формування інформаційної бази досліджен�

ня. В рамках цього етапу розглянуто 5 показників у

розрізі кожного з трьох напрямів (інформаційні техно�

логії, інвестиційний потенціал та соціально�економічний

розвиток), які систематизовані в таблиці 1. Як часовий

діапазон дослідження обрано 2000—2017 рр. З метою

підтвердження гіпотези щодо спільного напряму, але

різної сили взаємозв'язку інформаційних технологій,

інвестиційної привабливості та соціально�економічно�

го розвитку країни просторовий аналіз цього досліджен�

ня охоплює такі країни: Німеччина, Китай, Естонія,

Франція, Польща, Румунія, Словаччина, Іспанія, Украї�

на, Великобританія, США, Чеська Республіка. Оскіль�

ки для формування інформаційної бази дослідження

обрано максимально можливий перелік показників, які

прямо або опосередковано описують обрану для ана�

лізу проблематику, виникає необхідність проведення

специфікації характеру релевантності цих показників,

що пропонується реалізувати в рамках другого етапу

запропонованого науково�методичного підходу на ос�

нові застосування математичного інструментарію ана�

лізу головних компонент.

2 етап. Ідентифікація релевантних показників ха�

рактеристики інформаційних технологій, інвестиційної

привабливості та соціально�економічного розвитку

країни на основі комбінації методу кам'янистого оси�

пу, методу головних компонент пакету Statistica 10.0

та середньої арифметичної зваженої. Так, метод кам�

'янистого осипу використовується в розрізі обгрунту�

вання доцільності врахування одного фактору чи од�

ночасної комбінації декількох факторів векторного

простору власних значень кореляційної матриці

вхідних даних  під час прийняття рішення щодо визна�

чення релевантності показників характеристики кож�

ного із трьох напрямів. Переходячи до детального ана�

лізу результатів застосування цього методу в розрізі

Рис. 4. Вплив факторів та власні значення  кореляційної матриці показників
групи інвестиційної привабливості США

Рис. 5. Метод кам'янистого осипу показників групи соціально�економічного розвитку США
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показників групи інформаційних технологій США (рис.

1 та 2), зазначимо доцільність врахування лише одно�

го першого фактору, оскільки варіація досліджуваної

групи показників на 92,58% пояснюється урахуванням

такого фактору.

Таким чином, детальний аналіз вкладу п'яти змінних

харакитеристики групи інформаційних технологій США

(рис. 2) у розрізі першого фактору (графа Factor 1), доз�

воляє стверджувати, що найбільш вагомим серед роз�

глянутої множини показників характеристики інформа�

ційних технологій США виступає FIX_BR_SUB, тобто пе�

редплати з фіксованою широкосмуговою передачею,

оскільки на їх частку припадає 21,40% загального впли�

ву. Незначне відхилення від найбільш релевантного по�

казника характеристики групи інформаційних техно�

логій США мають MOB_C_SUB (абонементи мобільно�

го зв'язку) ICT_G_E (експорт товарів ІКТ), ступінь впли�

ву яких знаходиться на рівні 20,80%. Водночас наймен�

ший вплив (не більше 19%) спостерігається в межах по�

казників "особи, які користуються Інтернетом (% насе�

лення)" та "експорт послуг ІКТ, баланс платежів, поточ�

ний долар". Отже, рейтинг зазначених показників гру�

пи інформаційних технологій США, побудований на ос�

нові наведених вище висновків, представимо в таблиці

3.

Переходячи до дослідження різної важливості вра�

хування показників групи інвестиційної привабливості

США (рис. 3 і 4), зазначимо неможливість прийняття об�

грунтованого рішення на основі лише одного першого

фактору векторного простору власних значень кореля�

ційної матриці вхідних даних, оскільки на його частку

припадає лише 59,40% загальної дисперсії, що менше

порогового рівня — 70%. Саме тому виникає не�

обхідність застосування для ідентифікації релевантних

показників характеристики інвестиційної привабливості

США двох перших факторів, сумарний відсоток варіації

яких становить 84,10%.

Врахування двох факторів векторного простору влас�

них значень кореляційної матриці вхідних даних показ�

ників групи інвестиційної привабливості США ускладнює

процедуру оцінювання їх релевантності. З метою вирі�

шення цієї проблеми виникає необхідність застосування

середньої арифметичної зваженої як узагальнюючого

показника їх важливості та подальшого ранжування:

(1),

де  — кількісна оцінка вагомості впливу і�го по�

казника групи інвестиційної привабливості;

Рис. 6. Вплив факторів та власні значення  кореляційної матриці  показників групи соціально�
економічного розвитку США

Країна Інформаційно-комунікаційні 
технології Інвестиційна привабливість Соціально-економічний розвиток

Німеччина 16,61; 12,84; 20,77; 24,94; 24,81 22,21; 22,95; 11,29; 21,43; 22,10 22,15; 23,12; 22,95; 13,50; 18,26 

Естонія 18,02; 14,33; 23,80; 24,96; 18,87 19,48; 22,43; 23,36; 23,54; 11,17 25,38; 25,49; 25,45; 6,46; 17,19 

Польща 23,14; 15,84; 24,34; 17,52; 19,14 20,71; 20,49; 21,47; 18,78; 18,53 20,87; 21,67; 21,83; 19,24; 16,35 

Чеська 
Республіка 

26,18; 4,30; 27,18; 2,57; 17,74 18,58; 17,86; 17,52; 23,15; 22,86 24,00; 24,71; 24,68; 13,97; 12,61 

Словаччина 19,88; 20,07; 20,79; 19,74; 19,50 21,10; 16,46; 23,54; 18,97; 19,91 25,54; 26,25; 26,06; 21,83; 0,30 

Іспанія 21,44; 19,46; 21,15; 16,58; 21,35 18,86; 18,48; 21,41; 19,98; 21,25 20,22; 20,36; 20,55; 19,19; 19,65 

Румунія 19,35; 15,55; 24,27; 24,99; 15,81 20,64; 18,77; 24,75; 18,91; 16,91 26,62; 26,52; 27,08; 11,65; 8,10 

Україна 14,64; 17,06; 23,33; 23,15; 21,80 17,67; 21,94; 23,88; 23,92; 12,56 26,92; 26,67; 26,84; 19,00; 0,54 

Великобританія 23,35; 15,54; 23,54; 21,94; 15,60 22,87; 19,47; 24,56; 23,91; 9,16 20,66; 27,62; 27,83; 6,45; 17,42 

Китай 24,54; 24,69; 24,49; 24,22; 2,04 16,55; 18,57; 20,55; 22,52; 21,78 20,26; 20,48; 20,49; 19,34; 19,41 

Франція 24,35; 16,83; 22,22; 15,27; 21,31 19,35; 20,39; 20,55; 20,44; 19,24 23,48; 27,37; 27,37; 1,88; 19,88 

Таблиця 2. Систематизація релевантності показників за групами характеристики
інформаційних технологій, інвестиційної привабливості та соціально�економічного розвитку

розглянутих країн світу, %
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 — відсоток загальної дисперсії j�го фактору век�

торного простору власних значень кореляційної матриці

вхідних даних;

 — кількісна оцінка впливу j�го фактору вектор�
ного простору власних значень кореляційної матриці в

розрізі і�го показника групи інвестиційної привабли�

вості.

Таким чином, комбінація методу кам'янистого оси�

пу, методу головних компонент пакету Statistica 10.0 та

середньої арифметичної зваженої дозволяє визначити

релевантність, а в свою чергу і рейтинг показників ха�

рактеристики інвестиційної привабливості США, пред�

ставленого в таблиці 3.

Визначивши релевантність показників характерис�

тики інформаційних технологій та інвестиційної приваб�

ливості США, виникає необхідність розгляду та прове�

дення детального аналізу пріоритетності показників

групи соціально�економічного розвитку. Так, на основі

рисунків 5 і 6 можна стверджувати про доцільність вра�

хування лише одного першого фактору, оскільки варіа�

ція досліджуваної групи показників на 80,10% пояс�

нюється урахуванням цього фактору.

Таким чином, детальний аналіз вкладу п'яти змінних

харакитеристики групи соціально�економічного розвит�

ку США (рис. 6) у розрізі першого фактору (графа

Factor 1) дозволяє стверджувати, що найбільш вагомим

серед розглянутої множини показників характерис�

тики соціально�економічного розвитку США виступає

експорт товарів та послуг  (EXP_G_S), оскільки на його

частку припадає 24,22% загального впливу. Незначне

відхилення від найбільш релевантного показника харак�

теристики групи соціально�економічного розвитку США

має загальний державний борг загальний (GEN_GOV_�

DEBT), ступінь впливу якого лежить на рівні 23,54%.

Водночас найменший вплив (не більше 6%) спостері�

гається в межах показника — безробіття (UNE_RATE).

Отже, рейтинг зазначених показників групи соціально�

економічного розвитку США, побудований на основі на�

ведених вище висновків, представимо в таблиці 3.

З метою підтвердження гіпотези щодо спільного

напряму, але різної сили взаємозв'язку інформаційних

технологій, інвестиційної привабливості та соціально�

економічного розвитку країни практичну реалізацію

розробленої методики здійснено на основі даних Німеч�

чини, Китаю, Естонії, Франції, Польщі, Румунії, Словач�

чини, Іспанії, України, Великобританії, США, Чеської

Республіки. Результати систематизації отриманих ре�

зультатів представимо в таблиці 2.

Базуючись на даних таблиці 2 відносно кількісного

оцінювання пріоритетності показників, сформуємо

інформаційну базу проведення наступного етапу реалі�

зації науково�методичного підходу до дослідження

взаємозв'язків розвитку інформаційних технологій,

інвестиційного клімату та соціально�економічного роз�

витку країни, а саме реалізації структурного моделю�

вання.

3 етап. Структурне моделювання взаємозв'язку

інформаційних технологій, інвестиційної привабливості

та соціально�економічного розвитку країни.  Для реалі�

зації цього етапу запропоновано використати програму

Statistica 10.0 (пакет Аналіз, вкладка Поглиблені мето�

ди/Моделювання структурними рівняннями).

Як вхідні дані використовується статистична інфор�

мація в розрізі показників, представлених на попередньо�

му етапі з урахуванням їх рейтингів за 2000—2017 рр.

Ці показники виступають явними змінними, які дозво�

ляють охарактеризувати групи інформаційних техно�

Країна 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології 

Інвестиційна 
привабливість

Соціально-
економічний 
розвиток 

Німеччина 2, 5, 4, 3, 1 2, 1, 5, 4, 3 2, 3, 1, 5, 4 

Естонія 4, 3, 5, 1, 2 4, 3, 2, 1, 5 2, 3, 1, 5, 4 

Польща 3, 1, 5, 4, 2 3, 1, 2, 4, 5 3, 2, 1, 4, 5 

Чеська 
Республіка 

3, 1, 4, 5, 2 4, 5, 1, 2, 3 2, 3, 1, 4, 5 

Словаччина 3, 2, 1, 4, 5 3, 1, 5, 4, 2 2, 3, 1, 4, 5 

Іспанія 1, 5, 3, 2, 4 3, 5, 4, 1, 2 3, 2, 1, 5, 4 

Румунія 1, 3, 4, 5, 2 3, 1, 4, 2, 5 3, 1, 2, 4, 5 

Україна 3, 4, 5, 2, 1 4, 3, 2, 1, 5 1, 3, 2, 4, 5 

Великобританія 3, 1, 4, 5, 2 3, 4, 1, 2, 5 3, 2, 1, 5, 4 

США 1, 5, 2, 4, 3 4, 5, 3, 1, 2 3, 5, 2, 1, 4 

Китай 2, 1, 3, 4, 5 4, 5, 3, 2, 1 3, 2, 1, 5, 4 

Франція 1, 3, 5, 2, 4 3, 4, 2, 1, 5 2, 3, 1, 4, 5 

Таблиця 3. Рейтинг показників характеристики інформаційних технологій,
інвестиційної привабливості та соціально�економічного розвитку країни
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логій, інвестиційної привабливості та соціально�еконо�

мічного розвитку Німеччини, Китаю, Естонії, Франції,

Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, України, Великоб�

ританії, США, Чеської Республіки. Узагальнюючі харак�

теристики зазначених груп показників пропонується

представити як латентні (неявно задані) змінні, оцінені

двокроковим методом найменших квадратів шляхом

вирішення системи одночасних незалежних лінійних

парних та множинних регресійних рівнянь.

Латентні змінні використовуються в моделі струк�

турних рівнянь з урахуванням таких умовних позначень:

 — латентна змінна рівень розвитку інформаційних

технологій країни;  — латентна змінна рівень

розвитку інвестиційного потенціалу країни;  — ла�

тентна змінна рівень соціально�економічного розвитку

країни. В свою чергу, дослідження взаємозв'язків об�

раних для аналізу трьох напрямів у розрізі зазначених

країн проведемо на основі обчислених статистичних

Рис. 7. Загальна модель взаємозв'язку інформаційних технологій, інвестиційної привабливості
та соціально�економічного розвитку США

Рис. 8. Результати статистичного аналізу взаємозалежності інформаційних технологій,
інвестиційної привабливості та соціально�економічного розвитку США
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оцінок параметрів системи регресійних рівнянь (а
11

,

, b
21

, ,

d
11

, , d
21

, , d
31

, d
32

, ):

   (2).

З метою візуалізації структурних взаємозв'язків

інформаційних технологій, інвестиційної привабли�

вості та соціально�економічного розвитку на прикладі

США  скористаємося графічними можливостями про�

грами Statistica 10.0 і побудуємо діаграми шляхів

(рис. 7).

Переходячи до практичної реалізації цього етапу на�

уково�методичного підходу до дослідження взаємо�

зв'язків розвитку інформаційних технологій, інвестицій�

ного клімату та соціально�економічного розвитку на

прикладі США, представимо отримані результати ста�

тистичного аналізу у вигляді рисунка 8.

На основі даних рисунка 8 запишемо систему одно�

часних незалежних лінійних парних та множинних рег�

ресійних рівнянь:

(3),

де  — латентна змінна рівень розвитку інфор�

маційних технологій країни;

 — латентна змінна рівень розвитку інвес�
тиційного потенціалу країни;

 —  латентна змінна рівень соціально�економіч�

ного розвитку країни.

Аналіз системи (3) дозволяє зробити висновок

про наявність такої взаємозалежності між латентни�

ми змінними: наявність прямого додатного впливу ва�

ріації рівня розвитку інформаційних технологій на

рівень розвитку інвестиційного потенціалу США, про

що свідчить статистична оцінка параметру біля

змінної  у розмірі 15,059. Водночас зростання як

рівень розвитку інформаційних технологій, так і

рівень розвитку інвестиційного потенціалу США на

100% супроводжується збільшенням рівня соціаль�

но�економічного розвитку даної країни на 21,93% та

138,09% відповідно. Тобто, інвестиційний потенціал

значно більше активізує соціально�економічний роз�

виток, проте сам неможливий без розвитку інформа�

ційних технологій.

Переходячи до детального аналізу залежності ла�

тентних змінних від явних, спостерігається: прямо про�

порційна залежність впливу кількості підписок з фіксо�

ваним широкосмуговим доступом до інтернету

(FIX_BR_SUB) на рівень розвитку інформаційних тех�

нологій, а саме: при зростанні  на 1% (FIX_BR_SUB)

зростає на 0,627 підписок. Аналогічний напрям впливу

спостерігається у розрізі експорту товарів ІКТ, що вклю�

чає в себе комп'ютери та периферійне обладнання, ко�

мунікаційне обладнання, електронне обладнання для

споживачів та інше (ICT_G_E), але в розмірі 0,297%

від загального експорту товарів.

Переходячи до дослідження впливу показників ха�

рактеристики інвестиційного потенціалу на латентну

змінну , зазначимо, що лише між CH_USE_I

(платою за використання інтелектуальної власності) та

неявною змінною спостерігається додатній зв'язок на

рівні 1, що є припущенням структурного моделювання.

Аналогічна ситуація спостерігається між явною змінною

EXP_G_S (Експорт товарів та послуг) та латентною 

(рівень соціально�економічного розвитку країни). Вод�

ночас між явною змінною HIGH_TECH_E (Експорт ви�

соких технологій) та неявною змінною рівня розвитку

інвестиційного потенціалу країни спостерігається обер�

нений зв'язок на рівні 67,22 дол. США. Зазначена тен�

денція спостерігається також у розрізі залежності

GEN_GOV_DEBT (Загальний державний борг) від ла�

тентної змінної  на рівні �40,91 дол. США.

Таблиця 4. Систематизація кількісних взаємозв'язків між латентними змінними
характеристики груп інформаційних технологій, інвестиційної привабливості

та соціально�економічного розвитку

Примітка: * — статистична значущість з імовірністю 0,95; ** — статистична значущість з імовірністю 0, 90.

Країна (ICT)->(INVEST) (ICT)->(SE) (INVEST)->(SE) 
Китай 32,145* 149,890** 727,374** 
Чеська 
Республіка 

9,709* 0,038** 0,256* 

Естонія 0,545** 0,500** 0,476** 
Франція 0,508** 0,779** 0,498** 
Польща 94,95** 11,43** -0,118** 
Румунія -15,649* -11,234** 91,583** 
Словаччина 1,996** 0,268** 0,409* 
Іспанія 0,441** 0,299** 0,012** 
Україна 0,536** 0,023** 0,922* 
Велико-
британія 

7,396* 189,837* -130,473** 

Німеччина 0.499** 0.499** 0.500** 
США 15.059** 21.932** 138.087* 
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Останнім, але не менш важливим аспектом аналізу

результатів структурного моделювання виступає взає�

мозалежність між латентними змінними (  — латен�

тна змінна рівень розвитку інформаційних технологій

країни;  — латентна змінна рівень розвитку

інвестиційного потенціалу країни;  —  латентна

змінна рівень соціально�економічного розвитку краї�

ни) без врахування явних змінних. Так, для США між

всіма трьома неявними змінними спостерігається пря�

мий зв'язок, тобто зростання  на 100% супровод�

жується збільшенням рівня розвитку  на

15,06%. Наслідком збільшення  на 100%  зро�

сте відповідно на 21,93%. Між латентними змінними

 та  спостерігається також прямий зв'язок
на рівні 138,08%.

Адекватність та статистичну значущість отриманих

результатів доведено на основі таких критеріїв: індексів

нецентральності (Шварца, Акайка, Стінгера Лінда), зна�

чення функції незгоди, графіка нормальності закону

розподілу залишків моделі, критерію Стьюдента. Про�

вівши аналогічні наведеним вище розрахункам на при�

кладі США в розрізі інших країн світу, зокрема Німеч�

чини, Китаю, Естонії, Франції, Польщі, Румунії, Словач�

чини, Іспанії, України, Великобританії, Чеської Респуб�

ліки, представимо отримані результати в табличному

вигляді (табл. 4).

На основі даних таблиці 4, справедливо заува�

жити, що для різних країн не зважаючи на рівень їх

розвитку взаємозв'язок між змінними характеристи�

ки інформаційних технологій, інвестиційної приваб�

ливості та соціально�економічного розвитку є дифе�

ренційованим як за силою впливу показників один

на інший, так і за напрямом. Тобто ключовим є не

рівень розвитку країни, а національні особливості

кожної держави. Так, серед усіх досліджуваних

країн, для Китаю прослідковується найбільший по�

зитивний вплив у межах кожної із пари взаємозв'�

язків (інформаційних технологій на рівень розвитку

інвестиційного потенціалу країни, інформаційних

технологій на рівень соціально�економічного роз�

витку країни, рівень розвитку інвестиційного потен�

ціалу країни на рівень соціально�економічного роз�

витку країни). Це цілком обгрунтовано, оскільки за

досліджуваний період саме внутрішній розвиток

Китаю виступає тригером розвитку світової еконо�

міки. Безумовно, як вже відзначалось, сильний по�

зитивний взаємозв'язок між досліджуваними пара�

метрами прослідковується і в межах США, як однієї

з найбільш технологічних та інвестиційно привабли�

вих економік Світу. Крім того, необхідно зупинитись

на результатах дослідження для Великобританії,

Польщі та Румунії. Так, негативний вплив інвести�

ційного потенціалу на соціально�економічний розви�

ток даної країни можна пояснити її виходом із ЄС та

втратою значної кількості центральних офісів міжна�

родних компаній, які базувались у Великобританії.

Це, безумовно, негативно вплинуло на інвестиційний

клімат та, відповідно, на рівень соціально�економі�

чного розвитку країни. Проте інформаційні техно�

логії в цій країні зберігають значний вплив на рівень

соціально�економічного розвитку. Щодо Польщі, то

зазначимо, що для цієї країн також характерний

значний позитивний вплив інформаційних технологій

на інвестиційний потенціал та ще більший на соціаль�

но економічний розвиток. У межах взаємозв'язку

інвестиційного потенціалу та рівня соціально�еконо�

мічного розвитку прослідковується зворотній нега�

тивний вплив. Це можливо пояснити частково низь�

ким рівнем ймовірності статистичної значимості ма�

тематичного дослідження, а частково сформованим

інвестиційним кліматом в даній країні та відсутністю

в останні роки (після стрімкого розвитку в 2001—

2007 рр.) активних заходів, щодо розвитку інвести�

ційного потенціалу. Досліджуючи результати Ру�

мунії, зауважимо, що це єдина країна, для якої

інформаційні технології продемонстрували негатив�

ний вплив на інвестиційну привабливість та соціаль�

но�економічний розвиток. Це свідчить про найниж�

чий рівень розвитку інновацій в цій країні серед ана�

лізованих та неефективне їх впровадження в вироб�

ничі та суспільні процеси.

Для всіх інших країн (Німеччина, Франція, Есто�

нія, Іспанія, Чеська Республіка, Словаччина, Україна),

зв'язок між інформаційними технологіями, інвести�

ційною привабливістю та соціально�економічним роз�

витком є позитивним, проте незначний за силою. В

свою чергу, зауважимо, що для Німеччини, Франції,

Іспанії, Чеської Республіки та Естонії це свідчить про

достатньо високу технологічність їх економік зі сфор�

мованим інвестиційним кліматом, а для активізації

соціально�економічного розвитку потрібні рево�

люційні трансформації в цих напрямках. Паралельно

з цим, для Словаччини та України досліджуваний

взаємозв'язок є слабким у результаті недостатнього

рівня розвитку інформаційних технологій та інвести�

ційного потенціалу.

Таким чином, на основі результатів проведеного

дослідження (високого рівня впливу інформаційних

технологій через підвищення інвестиційної привабли�

вості країни на рівень соціально�економічного роз�

витку), актуальності набуває встановлені пріоритетні

напрямки активізації розвитку інформаційних техно�

логій в Україні. Отже, узагальнюючи закордонний

досвід найбільш актуальними, враховуючи сучасний

етап розвитку України, є такі дії органів державної

влади:

— зміна системи оподаткування ІТ�сфери в напрямі

встановлення пільгових режимів, диференційованих

ставок в залежності від виду ІТ�бізнесу та інше;

— зменшення митних тарифів на комплектуючі для

ІТ�обладнання;

— прийняття на загальнодержавному рівні програ�

ми розвитку ІТ�сектору ("українська силіконова доли�

на") та створення державного фонду фінансування стар�

тапів;

— узгодження існуючих правових норм регулюван�

ня ІТ�сфери та розробка нового законодавства з при�

воду захисту прав власності інтелектуальних розробок;

— боротьба з міграцією ІТ�спеціалістів за рахунок

створення державно�приватних фондів їх підтримки;

— трансформацій системи підготовки випускників

як вищих навчальних закладів, так і професійно�техніч�

них навчальних закладів.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Проводячи узагальнення вищепроведеному до�

слідженню, справедливо зауважити, що запропоно�

вана методика дозволяє здійснити кількісну оцінку па�

раметрів взаємозв'язку інформаційних технологій,

інвестиційної привабливості та соціально�економічно�

го розвитку Німеччини, Китаю, Естонії, Франції,

Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, України, Вели�

кобританії, США, Чеської Республіки. Наведений на�

уково�методичний підхід дає можливість ідентифіку�

вати релевантні показники характеристики інформа�

ційних технологій, інвестиційної привабливості та со�

ціально�економічного розвитку країни, проведених на

основі застосування потужного математичного інстру�

ментарію економетричного аналізу, а також визначи�

ти ступінь їх впливу на формування сприятливого інве�

стиційного клімату країн світу. Крім того, розробле�

ний підхід може виступати підгрунтям встановлення

пріоритетних напрямів активізації розвитку інформа�

ційних технологій в Україні на основі закордонного

досвіду.
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