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ВСТУП
Прискорений розвиток інформаційно�комунікацій�

них технологій і, зокрема, мережі Інтернет, постійне

збільшення їхньої частки в структурі національної та

регіональної економіки, визначальний вплив на харак�

тер та ефективність соціально�економічних процесів,

дає підстави розглядати мережеву економіку як один з

провідних секторів сучасної економічної системи. Од�

ночасно актуалізуються проблеми розвитку мережевої

економіки в умовах національного та регіонального еко�

номічного простору.

Враховуючи загальносвітові тенденції, Україною

також було взято курс на розвиток інформаційно�ко�

мунікаційної сфери та економіки знань, що знайшло

відображення у цілому ряді законодавчих актів, насам�

перед, в Законі України "Про основні засади розбудо�

ви інформаційного суспільства в Україні на 2007—2015

роки" [1]. Одночасно залишається ціла низка невиріше�

них проблем, що пов'язані з недосконалістю та недо�

статністю організаційно�технічного, науково�методоло�

гічного, інформаційно�аналітичного, ресурсного забез�

печення розвитку мережевого сектору економіки. В

основу процесу управління інформаційно�комунікацій�

ним розвитком мають бути покладені аналітичні мате�

ріали щодо основних характеристик його ступеню та ди�

наміки.

Важливе значення для процесу функціонування

будь�якої економічної системи мають фактори вироб�

ництва, які виступають детермінантами, або, як прийня�

то казати у сучасній науці — драйверами розвитку. За�

гальновідомий трансформаційний стан національної

економіки спричиняє її дуалізм, який полягає у тому, що

на тлі активного розвитку постіндустріальної цивілізації,

за якої основним фактором виступає інноваційна скла�

дова, національна економіка характеризується індуст�

ріальною архітектонікою, яка передбачає вирішення

проблем розвитку доволі екстенсивним шляхом — за

рахунок фінансових вливань. Відповідна специфіка на�
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ціонального та регіонального економічного простору

була взята за основу у ході визначення предметних об�

ластей, які забезпечують функціонування і розвиток

мережевого сектору економіки регіону:

— інвестиції у розвиток інформаційно�комуніка�

ційних технологій;

— інноваційність економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
 Мета представленої роботи полягає у визначенні

основних тенденцій розвитку інвестиційно�інноваційно�

го забезпечення мережевого сектору на макрорівні еко�

номіки у Миколаївській, Одеській, Херсонській облас�

тях Південного регіону України, для вирішення завдань

прогнозування та планування відповідного напряму ре�

гіональної економічної політики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для оцінки рівня інвестиційно�інноваційного забез�

печення розвитку мережевого сектору економіки обла�

стей Південного регіону пропонується методика інтег�

ральної оцінки на основі індикатора "Драйвери розвит�

ку ІКТ" — DDI (Drivers of ICT development). Інтеграль�

ний індикатор DDI розраховується як середня (серед�

ньозважена) величина суми індикаторів визначених

предметних областей. Індикатори предметних областей

розраховуються на основі регіональних індексів показ�

ників, які входять до їхнього складу.

Регіональні індекси розраховуються шляхом поділу

досягнутого значення вихідного показника на норматив�

не/базове значення. Виходячи з цілей нашого дослід�

ження та специфіки регіонального розвитку ІКТ, у якості

нормативного значення, тобто фактично критерію оці�

нки показників, виступає середнє значення показника

по сукупності оцінюваних регіонів, тобто по Україні в

цілому.

Складовими елементами першої предметної області

є інвестиції в основний капітал підприємств зв'язку та
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інформатизації. Цей

показник відобра�

жає внесок госпо�

дарюючих суб'єктів

відповідних галузей

у розвиток мереже�

вої економіки на

с е к т о р а л ь н о м у

рівні.

До складу га�

лузі зв'язку відно�

сяться підприєм�

ства, які надають

послуги з

міжміських та

міжнародних теле�

фонних перего�

ворів, мобільного

зв'язку, доступу до

Інтернет, радіо� і телемовлення, відправлення газет,

журналів, листів, телеграм, грошових переказів і пен�

сійних виплат.

Підприємства галузі інформатизації надають послу�

ги з консультування щодо типу та конфігурації комп'ю�

терних технічних засобів, використання програмного

забезпечення, аналізу інформаційних потреб користу�

вачів та пошуку найоптимальніших рішень, консульту�

вання щодо комп'ютерних технічних засобів, включаю�

чи периферійні пристрої, яке здійснюється підприєм�

ствами з їх виробництва чи продажу, розроблення, ви�

дання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання

ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігро�

вих програм, тиражування програмного забезпечення

загального користування, консультування щодо про�

грамного забезпечення для функціонування комп'ютер�

них засобів, консультування з питань створення про�

грамного забезпечення та надання допомоги щодо тех�

нічних аспектів комп'ютерних систем, розроблення інди�

відуального програмного забезпечення та адаптування

пакетів програм до специфічних потреб користувачів,

розроблення web�сторінок, надання послуг із систем�

ного аналізу, програмування та супроводу, оброблен�

ня даних із застосуванням програмного забезпечення

користувача або власного програмного забезпечення,

повного оброблення, підготовки та введення даних, ек�

сплуатації на довготривалій основі комп'ютерної техні�

ки, що належить іншим користувачам, надання місця у

web�мережі, надання даних у певному порядку чи по�

слідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до

даних, видання будь�якої інформації в Інтернеті, ство�

рення баз даних в оперативному режимі "он�лайн", ство�

рення каталогів, адресних списків тощо в оперативно�

му режимі, діяльності, пов'язаної з порталами пошуку у

web�мережі, монтажу та встановлення офісних машин

та обчислювальної техніки, ремонту і технічного обслу�

говування офісної електронно�обчислювальної техніки.

Регіональний розподіл підприємств, що надають

послуги з інформатизації, є нерівномірним. Більше тре�

тини усіх зазначених підприємств — 37,3%, зареєстро�

вано у м. Київ. Значно менша кількість розташована в

економічно розвинених регіонах: Харківська, Донець�

ка, Дніпропетровська області, у кожній з яких зареє�

стровано біля 6% від загальної кількості.

Показник обсягів інвестицій в основний капітал

підприємств зв'язку та інформатизації відображає, на

нашу думку, рівень фінансових вкладень у технічні і тех�

нологічні основи мережевого сектору економіки, ос�

кільки названі підприємства забезпечують безпосе�

реднє функціонування мережевих засобів взаємодії у

межах телефонного та радіозв'язку, доступу до Інтер�

нет, а також здійснюють розробку програмного забез�

печення та технічне обслуговування відповідної техні�

ки. Аналіз даних, які представлено у табл. 1, вказує,

перш за все, на незначну долю підприємств зв'язку та

інформатизації в цілому по економіці. На загальноук�

раїнському рівні доля інвестицій в основний капітал

підприємств зв'язку у 2010 році становила 3,4%, а

підприємств з інформатизації — 0,16%, що опосеред�

ковано характеризує частку відповідного сектору еко�

номіки. Специфічним для інвестицій у сфері ІКТ є пере�

важання в їхній структурі частки коштів інвестованих у

зв'язок, яка у 2010 році становила — 95,5% від загаль�

ного обсягу.

Динаміка абсолютних показників з 2000 по 2008

роки має зростаючий характер, так обсяги інвестицій

підприємств зв'язку та інформатизації в основний капі�

тал на макрорівні у 2008 році склали 10721 млн грн. та

244 млн грн., що становить відповідно 630% та 744%

до показника 2000 року. Південний регіон в цілому та

його окремі області також характеризуються зростан�

ням обсягів відповідних інвестицій. Їх загальний рівень

у 2008 році склав 1130 млн грн. та 21 млн грн., що ста�

новить відповідно 676% та 773% до показника 2000

року. Період 2009—2010 років характеризується паді�

нням обсягів інвестицій, що традиційно пов'язується з

наслідками світової фінансової кризи. Падіння обсягів

було доволі значним, отже, воно має відповідний інер�

ційний потенціал, що буде негативно впливати на роз�

виток всіх секторів економіки у найближчі роки. На мак�

рорівні економіки падіння обсягів інвестицій за два роки

склало 209% — з 10721 млн грн. до 5122 млн грн., та

116% — з 283 млн грн. до 244 млн грн. На рівні Півден�

ного регіону падіння обсягів становило 160% — з 1130

млн грн. до 706 млн грн., та 141% — з 21 млн грн. до 15

млн грн.

Таблиця 1. Інвестиції в основний капітал підприємств зв'язку
та інформатизації

* Розраховано автором за матеріалами джерела [3, с. 164].

  2000 2002 2004 2006 2008 2010
     ’  

,  . /    , %
1  1701 / 7,2 3723 / 7,3 5602 / 7,4 9790 / 7,8 10721 / 4,6 5122 / 3,4 
2  

,  
167 / 7,9 403 / 7,8 665 / 8,3 1842 / 15,4 1130 / 5,4 706 / 5,2 

3  14 / 3,2 44 / 3,4 70 / 3,6 112 / 3,6 164 / 3,8 41 / 1,1 
4  124 / 9,2 301 / 9,1 498 / 9,7 946 / 12,9 786 / 6,3 592 / 7,4
5  14 / 5,0 58 / 10,7 97 / 11,0 119 / 7,8 180 / 4,6 73 / 4,3 

      
,  . /    , % 

1  38 / 0,16 40 / 0,11 68 / 0,09 205 / 0,16 283 / 0,12 244 / 0,16 
2  

,  
2,750 / 0,13 4,185 / 0,1 4,185 / 0,05 15,236 / 0,12 21,276 / 0,1 15,065 / 0,11 

3   0,368 / 0,08 0,518 / 0,05 0,490/ 0,04 2,494/ 0,08  2,599/ 0,06  2,642/ 0,07
4   2,291/ 0,17  3,391/ 0,13  5,650/ 0,11 11,742 / 0,16  17,477/ 0,14  12,013/ 0,15 
5  0,091 / 0,03 0,276 / 0,07 0,480 / 0,05 1,0 / 0,07 1,2 / 0,03 0,410 / 0,02 
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Структура інвестицій в основний капітал підприємств

зв'язку та інформатизації за областями Південного ре�

гіону у 2010 році вказує на великий ступень їхньої ди�

ференціації. Найбільші обсяги інвестицій спостерігають�

ся в Одеській області — 83,9% та 79,7%; Миколаївсь�

ка область займає друге місце — 10,3% та 17,5%; Хер�

сонська відзначається найменшими показниками —

5,8% та 2,8%.

Розрахунок індексів відповідних показників здійс�

нюється за відносним виміром частки інвестицій

підприємств зв'язку та інформатизації до загального

обсягу інвестицій у відношенні до середнього по Україні

показника.

До предметної області № 2 належать показники:

"Загальний обсяг інноваційних витрат" та "Кількість

інноваційно�активних підприємств в економіці регіону".

Інноваційність економіки є однією зі складових її кон�

курентоспроможності як на макро�, так і на мезорівні

функціонування. Технологічні інновації — це діяльність

підприємств, пов'язана із розробкою та впровадженням

як технологічно нових, так і значно технологічно удос�

коналених продуктів (продук�

тові інновації) і процесів (проце�

сові інновації). З 2007 року під

інновацією розуміють введення

у використання будь�якого но�

вого або значно вдосконалено�

го продукту (товару або послу�

ги) або процесу, нового методу

маркетингу або нового органі�

заційного методу в діяльності

підприємства, організації робо�

чих місць або зовнішніх зв'яз�

ків.

Загальна сума витрат на тех�

нологічні інновації складається з поточних і капіталь�

них витрат, направлених на виконання досліджень і роз�

робок, придбання нових технологій, виробниче проек�

тування, інші види підготовки виробництва для випуску

нових продуктів, впровадження нових методів їхнього

виробництва, придбання машин, обладнання, установок,

інших основних засобів, пов'язаних із упровадженням

інновацій, маркетинг, рекламу та інші витрати. З 2007

року до загальної суми витрат на інновації віднесено

витрати, які здійснили підприємства на впровадження

інновацій як нових для підприємства, так і нових для

ринку, у тому числі на внутрішні науково�дослідні ро�

боти (НДР), придбання НДР, машин, обладнання та про�

грамного забезпечення, інших зовнішніх знань. Динам�

іка абсолютних значень обсягів інноваційних витрат на�

ведена у табл. 2.

Динаміка представлених даних більшою мірою має

хвилеподібний характер. Обсяги інноваційних витрат у

всіх областях Південного регіону змінюються у дуже

великих пропорціях. Наприклад, обсяг інноваційних

витрат в Одеській області у 2002 році склав — 62460,4

тис. грн., а в 2006 р. — 173521,5 тис. грн., що становить

277,8%. Таку саму картину ми спостерігаємо в Мико�

лаївській та Херсонській областях. Цей факт вказує на

відсутність виваженої стратегічної політики у сфері інно�

ваційного розвитку, ситуаційний характер інноваційних

витрат. Динаміка відповідних показників на рівні націо�

нальної економіки є більш еластичною. З 2000 по 2008

роки спостерігається збільшення видатків на інновац�

ійний розвиток, а 2009—2010 роки характеризуються

посткризовим зменшенням відповідних показників.

Розподіл обсягів інноваційних витрат за областями

Південного регіону вказує на те, що центром зосеред�

ження інноваційного потенціалу є Миколаївська область

— 71,5%, Одеська область

зосереджує 21,6%, Хер�

сонська — 6,9%.

Визначення індексів по�

казників обсягу інновацій�

них витрат здійснюється у

відносному до загальної

кількості зайнятих в еко�

номіці вимірі, табл. 3.

Наступний показник,

який надає інформацію про

стан розвитку мережевого

сектору економіки — кіль�

кість інноваційно�активних

Таблиця 2. Динаміка абсолютних значень обсягів інноваційних
витрат

Складено автором за матеріалами джерела [3, с. 404].

Таблиця 3. Обсяг інноваційних витрат на
одного працюючого в економіці

Розраховано автором за матеріалами джерел [2, с. 355; 3,

с. 404].

Таблиця 4. Відносна кількість інноваційно%активних підприємств

Складено автором за матеріалами [3, с. 46, 400].
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підприємств у про�

мисловості регіону.

Він ілюструє віднос�

ну кількість суб'єк�

тів господарюван�

ня, які можна відне�

сти до мережевої

економіки. Дина�

мічні ряди кількості

та частки інновацій�

но�активних підпри�

ємств в економіці

України та Півден�

ного регіону наве�

дені у табл. 4.

Динаміка кіль�

кості інноваційних

підприємств не під�

тверджує наявність

лінійної залежності з обсягами

інноваційних витрат. У той час,

коли інноваційні інвестиції

збільшувалися, кількість інно�

ваційно�активних підприємств,

особливо на макрорівні еконо�

міки, скоротилася у 2000—2006

роках на 52,5%. Однак, необх�

ідно зауважити, що попри змен�

шення інноваційних витрат у

2010 році, кількість відповідних

підприємств як в Україні в ціло�

му, так і у Південному регіоні

збільшилася, відповідно на

4,7% та 30,3%. Це вказує на те, що до сфери іннова�

ційної діяльності активніше стали входити середні та

малі підприємства, які характеризуються ощадливішим

ставленням до своїх видатків.

Доля інноваційно�активних підприємств у націо�

нальній економіці в цілому та в економічному просторі

Південного регіону є незначною, вона складала у 2010

році відповідно 1,17% та 1,53%. Цей показник розвит�

ку національного економічного простору України знач�

но відстає від аналогічних показників країн, що склада�

ють першу десятку рейтингу за індексом мережевої го�

товності (NRI). В таких країнах, як Швеція, Сінгапур,

Данія, Швейцарія, США, Фінляндія, Канада, Гонконг,

Голландія, Норвегія — цей показник в середньому ста�

новить 37,9% [4].

Розрахунок індексів цього показника здійснюється

за відносним виміром частки інноваційних підприємств

в економіці регіону у відношенні до середнього по на�

ціональній економіці значення, табл. 5.

ВИСНОВКИ
На основі визначених регіональних індексів показ�

ників, розраховуються індикатори предметних облас�

тей: інвестиції у розвиток ІКТ; інноваційність економі�

ки. Середнє арифметичне суми індикаторів предметних

областей складає значення інтегрального індикатору

"Драйвери розвитку ІКТ" — DDI, табл. 6.

Динамічні характеристики значень інтегрального

індикатора DDI свідчать про зріст мережевої активності

в Миколаївській та Одеській областях за останні чоти�

ри роки. Одночасно, можна вказати на нерівномірність

процесних характеристик у цих областях, Миколаївсь�

ка характеризується збільшенням кількості інновацій�

них витрат та інноваційно�активних підприємств, при

стабільно низькому рівні інвестицій у сектор ІКТ, Одесь�

ка, навпаки, має одні з кращих по Україні показники

інвестиційної активності, які нівелюються у підсумково�

му інтегральному індикаторі низьким ступенем іннова�

ційності регіональної економіки. Херсонська область

протягом аналізованого періоду за всіма показниками

стабільно перебуває на рівні — "нижче середнього".
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  1,04 1,07 1,25 0,65 0,61 0,5 0,77 0,60 1,02 1,04 1,03 1,31 
  0,46 0,83 0,32 0,5 0,5 0,44 1,49 1,09 2,44 0,85 1,29 1,62

  1,65 1,37 2,18 1,0 1,17 0,94 0,41 0,45 0,38 1,08 0,75 0,91 
  1,0 1,0 1,26 0,44 0,15 0,13 0,42 0,27 0,25 1,18 1,04 1,39 

Таблиця 5. Індекси показників інвестиційно%інноваційного забезпечення
функціонування мережевого сектору економіки Південного регіону
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 0,85 0,84 0,88 0,91 0,82 1,17 0,88 0,83 1,03 
  0,48 0,67 0,38 1,17 1,19 2,03 0,83 0,93 1,21 

  1,41 1,27 1,56 0,75 0,6 0,65 1,08 0,94 1,11 
  0,72 0,58 0,7 0,8 0,66 0,82 0,76 0,62 0,76 

Таблиця 6. Розрахунок інтегрального індикатора DDI


