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У статті проведено аналіз внеску електронної економіки в приріст ВВП. Виявлено залежність між високим значенням показника 
і якістю інформаційно-комунікаційної інфраструктури у поєднанні зі сприятливим політичним і законодавчим кліматом. Був про-
ведений кореляційний аналіз за даними щорічних звітів консалтингової компанії McKinsey та Всесвітнього економічного форуму.
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Постановка проблеми. Вплив Інтернету на еконо-
міку і суспільство в Україні зараз вже цілком від-
чутний, і очікується, що він буде зростати істотними 
темпами і далі. Проте аналіз і оцінка цього ефекту 
достатньо складні, оскільки вимагають як включен-
ня чинників, які можна зміряти безпосередньо, так і 
вивчення непрямих чинників, що не піддаються про-
стому вимірюванню (позитивний вплив на продук-
тивність або ефективність комунікацій).

Дослідження, що проводяться у сфері інтернет-
індустрії переважно мають за мету оцінити її розмір 
у складі базових галузей економіки. Оцінка розміру 
саме електронної економіки дуже складна і викли-
кає безліч суперечок. Адже в суспільстві немає єди-
ного розуміння, що таке електронна економіка, не 
дивлячись на те, що Інтернет зараз знаходиться на 
етапі активного розвитку і перестав бути лише засо-
бом комунікації та пошуку інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня, пов’язані з інформаційними технологіями та їх 
впливом на економіку вивчали такі вітчизняні та 
іноземні науковці, як В.М. Андрієнко, О.В. Фінагі-
на, А.М. Гафіяк (розглядали концептуальні засади 
стратегічного розвитку інформатизації національної 
економіки) [1, с. 23-217], С.П. Кудрявцева, В.В. Ко-
лос (вивчали світові процеси проникнення інтелекту-
альних інформаційних технологій в різні сфери ді-
яльності людини на сучасному етапі) [2, с. 12-380], 
В.М. Попов, Р.А. Маршавін, С.І. Ляпунов (провели 
комплексний аналіз змін, що відбуваються в світо-
вій економіці і міжнародних економічних відноси-
нах під впливом електронної комерції, дали кількіс-
ну і якісну характеристику цих змін) [3, с. 34-215] 
та інші.

Постановка завдання. Для того щоб отримати 
найбільш повну картину впливу Інтернету на еко-
номіку і таким чином надати керівникам держави 
та бізнесу інформаційну базу для прийняття рішень, 
пов’язаних з розвитком Інтернету, що отримує все 

більше стратегічне значення, ми в даному досліджен-
ні зробимо аналіз внеску електронної економіки в 
приріст валового внутрішнього продукту та досліди-
мо основні чинники, що цьому заважають.

При аналізі ми будемо використовувати дані між-
народних рейтингів. Їх ключова відмінність від на-
ціональних полягає в тому, що в першому випадку 
рейтинг – це якийсь зведений (агрегований) показ-
ник, а в другому – найчастіше «різношерстий» пе-
релік індикаторів розвитку інформаційного суспіль-
ства», складений за різними методиками.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розра-
хунки розміру електронної економіки почали публі-
куватися у 2010 році всесвітньо відомими консалтин-
говими фірмами Boston Consulting Group, McKinsey 
і Deloitte. У своїх дослідженнях ці компанії пере-
важно використовують витратний метод для оцінки 
частки витрат, пов’язаних з Інтернетом, у ВВП кра-
їни. У ВВП, згідно з цим методом, містяться такі 
складові, як споживчі витрати, інвестиційні витра-
ти, державні витрати та чистий експорт. Витратний 
метод вважається більш відповідним підходом до 
оцінки розміру електронної економіки, бо Інтернет 
не є інструментом для виробництва товарів і послуг, 
а використовується для підтримки ефективної еконо-
мічної діяльності.

Консалтингові компанії використовують переваж-
но власні дані і дещо відмінні методики, результати 
їх досліджень можуть досить суттєво відрізнятися. 
Також країни можуть використовувати різні підхо-
ди у зборі даних, що також знижує об’єктивність 
їх порівняння за розміром електронної економіки у 
складі ВВП. Порівняння методик оцінювання розмі-
ру електронної економіки двох найкрупніших між-
народних консалтингових фірм Boston Consulting 
Group та McKinsey наведено в таблиці 1. У нашому 
дослідженні ми будемо використовувати результати 
досліджень саме цих компаній, бо їх оцінки най-
більш повні і охоплюють велику кількість країн.
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Рисунок 1 відображає розмір електронної еко-

номіки в деяких країнах, які були досліджені за 
вищенаведеними методиками. Згідно з рисунком, 
відношення електронної економіки до валового вну-
трішнього продукту значно варіюється від країни до 
країни. Великобританія знаходиться на вершині рей-
тингу з показником в 7,2% згідно з дослідженням 
Boston Consulting Group, проведеним у 2010 році, а 
Росія, згідно з дослідженням McKinsey (за 2011 рік), 
має найнижчий результат – 0,8%. Навіть одна і та 
ж держава може мати різні коефіцієнти в залежнос-
ті від методу оцінки та вхідних даних. За даними 
Boston Consulting Group відношення електронної 
економіки України до ВВП становить 2,5%, що на-
віть вище, ніж у таких розвинутих країни, як Іс-
панія та Італія. Але можна вважати, що внесок Ін-
тернету в українську економіку істотно вищий, ніж 
частка ВВП, оскільки, щоб уникнути подвійного ра-
хунку, деякі економічні ефекти не відбиваються у 
ВВП безпосередньо. Ряд соціальних ефектів Інтерне-
ту, що побічно впливають на економіку, також не 
можуть бути включені у ВВП.
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Рис. 1. Частка електронної економіки у ВВП країн 
[4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]

Оцінка внеску електронної економіки і неелек-
тронних галузей економіки в приріст ВВП прово-
дилася компанією McKinsey в період 2004-2009 рр. 
за даними 13 країн [6, с. 35-65]. Україна до складу 
досліджуваних країн не входила. Найнижчий показ-
ник внеску у Росії – 1%, найвищий у Швеції – 33%.

Для того щоб визначити чинники, що можуть 
впливати на внесок електронної економіки в приріст 

ВВП, потрібен детальний аналіз для з’ясування, які 
унікальні умови створені в кожній країні для розви-
тку електронної економіки, і яку роль вони відіграють 
у зростанні електронної економіки. В якості джерела 
даних для кожної з 13 країн використаємо індекс го-
товності мережі (NRI) Всесвітнього економічного фо-
руму, оскільки він є єдиним міжнародним індексом 
інформатизації, який покриває усі досліджувані краї-
ни. Цей показник вимірює готовність країн світу бра-
ти участь у взаємопов’язаному світі і використовувати 
ІКТ для підвищення конкурентоспроможності та рів-
ня розвитку, щорічно видається Всесвітнім економіч-
ним форумом і міжнародною бізнес-школою INSEAD, 
починаючи з 2002 р. Індекс формується на основі 3 
індексів-компонентів (середовище, готовність, спо-
живання), кожен з яких включає 3 субіндекси. Для 
розрахунку індексу у звіті 2010 року використовуєть-
ся 68 індикаторів. Частина показників заснована на 
міжнародній статистиці, а частина отримана на осно-
ві експертного опитування менеджерів підприємств в 
оцінюваних країнах (табл. 2).

Рисунок 2 демонструє кореляційний зв’язок між 
9 субіндексами індексу готовності мережі та внеском 
електронної економіки в приріст ВВП.

0,77

0,76

0,69

0,66

0,63

0,50

0,50

0,44

0,37

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Інфраструктура

Індивідуальне використання

Регуляторна політика

Готовність бізнесу

Ринкові умови

Використання бізнесом

Використання урядовими органами

Індивідуальна готовність

Готовність урядових органів

Рис. 2. Коефіцієнт кореляції між внеском 
електронної економіки в приріст ВВП і 9 
субіндексами індексу готовності мережі

З рисунка 2 можна зробити висновок, що найбіль-
ший вплив на величину внеску електронної економі-
ки в приріст ВВП здійснюють регуляторна політика 
держави, використання мережі населенням та інфра-
структурне середовище.

Рисунки 3, 4, 5 демонструють ступінь кореляцій-
ного зв’язку між внеском електронної економіки в 
приріст ВВП та трьома найголовнішими чинниками, 

Таблиця 1
Порівняння методик оцінювання розміру електронної економіки

Boston Consulting Group (2010) McKinsey (2011)

Споживчі 
витрати

- Споживання населенням товарів і послуг в 
Інтернеті
- Витрати на доступ до Інтернету
- Витрати на пристрої, що забезпечують доступ 
до Інтернету: комп’ютери, бездротові пристрої, 
обладнання зв’язку

- Споживання населенням товарів і послуг в Інтер-
неті
- Споживання онлайн-контенту
- Витрати на доступ до Інтернету
- Витрати на пристрої, що забезпечують доступ до 
Інтернету: програмне та технічне забезпечення
- онлайн-оплата за банківські послуги

Інвестиційні 
витрати

- Інвестиції операторів дротового, бездротового 
зв’язку
- Приватні інвестиції в програмне та технічне 
забезпечення
- Приватні інвестиції в обладнання зв’язку

- Приватні інвестиції в інтернет-технології: 
зв’язок, Екстранет, Інтранет, створення сайтів

Державні витрати
- Державні витрати на інформаційно-комуніка-
ційні технології: зв’язок, програмне та техніч-
не забезпечення, інформаційні послуги

- Державні витрати / інвестиції в Інтернет: 
зв’язок, програмне та технічне забезпечення, ін-
формаційні послуги

Експорт і Імпорт - Чистий експорт в галузі електронної комерції 
та ІКТ-обладнання

- Чистий експорт в галузі інтернет-обладнання
- Чистий експорт в B2C, B2B секторах електронної 
комерції: використання результатів наукових до-
сліджень
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що впливають на величину цього внеску. Країни з 
найбільш розвиненою інфраструктурою, високими 
показниками індивідуального використання ресурсів 
мережі та розвинутим, лояльним до ринкових умов 
нормативно-правовим середовищем мають більш 
ефективну електронну економіку.
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Рис. 3. Ступінь кореляційного зв’язку між 
субіндексом «Регуляторна політика» і внеском 

електронної економіки в приріст ВВП
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Рис. 4. Ступінь кореляційного зв’язку між 
субіндексом «Індивідуальне використання» і 

внеском електронної економіки в приріст ВВП

Бали, що отримує кожна країни за шкалою NRI, 
відображають тенденції наскільки та чи інша країна 
досягає успіху у використанні інформаційних і ко-
мунікаційних технологій в цілому та широкосмуго-
вих мереж зокрема. Якщо звернутися до рейтинго-
вої оцінки України, що також представлена у звітах 
Всесвітнього економічного форуму, то за компонен-
тою «Готовність» у 2011-2012 роках Україна займала 
29 позицію, але 105 місце у світі за макроекономічни-
ми і загальнорегуляторними аспектами [17, с. 56-67]. 
Тобто потенційно наша країна може мати вищі показ-
ники в рейтингу. В цілому у міжнародному рейтингу 
України спостерігається позитивна динаміка.
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Рис. 5. Ступінь кореляційного зв’язку між 
субіндексом «Інфраструктура» і внеском 
електронної економіки в приріст ВВП

Зіставлення положення справ в Україні з ситуаці-
єю в державах, що являють собою зразок застосуван-
ня ІКТ, допомагає намітити орієнтири і напрямки 
розробки стратегії, що має на меті домогтися загаль-
ного прогресу в даній області. Огляд саме зразкових 
у впровадженні широкосмугових мереж країн дає 
можливість не тільки поставити «правильний діа-

Таблиця 2
Структура індексу готовності мережі [16, с. 12-45]

Головні 
складові Субіндекси Індикатори

С
ер

ед
ов

и
щ

е

Ринкові умови

наявність венчурного капіталу; рівень розвитку фінансового ринку; експорт новітніх 
технологій; стан розвитку кластерів; тягар державного регулювання; розміри і вплив 
податкового навантаження; загальна податкова ставка; час, який треба витратити, щоб 
розпочати свою справу; кількість процедур, необхідних, щоб розпочати свою справу; ін-
тенсивність місцевої конкуренції; свобода слова

Регуляторна 
політика

права власності; ефективність роботи законодавчих органів; законодавство стосовно ІКТ; 
незалежність судів; якість конкуренції в галузі надання інтернет-послуг; ефективність 
правової системи у врегулюванні суперечок; ефективність правової системи в складанні 
правил; кількість процедур, потрібних для того, щоб укласти контракт; кількість днів, 
потрібних для того, щоб укласти контракт; захист інтелектуальної власності

Інфраструктура
захищені інтернет-сервери; наявність наукових та інженерних кадрів; рівень охоплення 
вищою освітою; витрати на освіту; якість науково-дослідних закладів; телефонні лінії; про-
дукція електротехнічної промисловості; доступність цифрового контенту; Інтернет трафік

Г
от

ов
н
іс

ть

Індивідуальна

вартість з’єднання по домашньому телефону; вартість користування телефонними лінія-
ми; абонентна плата за домашній телефон; обізнаність покупця; якість освітньої системи; 
якість математичної та наукової освіти; витрати на місячний абонемент широкосмугового 
зв’язку; вартість дзвінка в стільниковій мережі

Бізнесу

якість бізнес-шкіл; вартість телефонного з’єднання для підприємств; комп’ютери, імпорт 
ІКТ та інших послуг; якість місцевих постачальників; доступність нових телефонних лі-
ній; вартість місячної абонентської плати за телефон для підприємств; співпраця промис-
ловості з університетами; витрати підприємств на НДДКР; доступність спеціалізованих 
послуг з підготовки кадрів; рівень підготовки кадрів

Урядових 
органів

урядове замовлення на передові технології; пріоритети уряду в галузі ІКТ; важливість 
ІКТ в баченні урядом майбутнього

В
и
к
ор

и
ст

ан
н
я Індивідуальне персональні комп’ютери; абоненти широкосмугового Інтернету; абоненти мобільних теле-

фонів; користувачі Інтернету; доступ до Інтернету у школах

Бізнесом
рівень використання Інтернету підприємствами; здатність до інновацій; патенти на ви-
нахід; рівень застосування технологій підприємствами; експорт найновіших технологій; 
експорт винаходів; ліцензування іноземних технологій

Урядовими 
органами

доступність послуг в інтерактивному режимі; використання ІКТ і ефективність урядуван-
ня; рівень проникнення ІКТ; індекс е-участі; успішність уряду в пропагуванні ІКТ
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гноз», але забезпечити вигідну вихідну позицію для 
прокладання курсу, який обіцяє поліпшення ситуа-
ції з розгортанням мереж.

Як показав кореляційний аналіз індивідуальне ви-
користання ІКТ, нормативно-правове та інфраструк-
турне середовище – це ті ключові вихідні чинники, 
що лежать в основі підприємницької креативності та 
конкурентної динаміки на ринку надання послуг, за-
безпечують ефективне використання та управління 
апаратним забезпеченням. Позиція України у рей-
тингу NRI за цими показниками (табл. 3) відображає 
наявні проблеми і пов’язану з цим необхідність зосе-
редитися на вдосконаленні національної інфраструк-
тури, нормативно-правового середовища у цій сфері 
та збільшенні пов’язаного з Інтернетом споживання 
населення, щоб тим самим сприяти впровадженню та 
розвитку нових технологій.

Таблиця 3
Позиції України у рейтингу індексу готовності 
мережі серед 144 країн світу за 2012 рік [17]

Головні 
компоненти Субіндекси Місце у 

рейтингу

Середовище
Ринкові умови 78

Регуляторна політика 124

Готовність

Інфраструктура та цифровий 
контент 74

Доступність 2

Індивідуальна готовність 35

Використання

Індивідуальне 74

Бізнесом 84

Урядовими органами 121

Вплив
Економічні наслідки 74

Соціальні наслідки 87

У цьому сенсі важливу роль відіграють інвестиції 
в інфраструктуру, і віддача від цих вкладень буде 
набагато вище, якщо вони будуть здійснюватися у 
контексті сприятливого клімату державного регулю-
вання.

Картина, яка складається у використанні насе-
ленням ІКТ, демонструє, що високорозвинені міські 
анклави різко контрастують з низьким рівнем впро-
вадження технологій в інших частинах країни. Щоб 
Україна змогла використовувати потенціал благо-
творного впливу широкосмугового підключення на 
економічне зростання, конкурентоспроможність і со-
ціальну інтеграцію, вкрай важливо усунути слабкі 
місця у сфері ІКТ, особливо, у загальнонаціональній 
інфраструктурі.

Висновки з проведеного дослідження. Інтернет 
викликає важливі зміни в поведінці всіх економіч-
них суб’єктів, але було небагато досліджень, які 
спрямовані на визначення фактичного впливу Ін-
тернету на економічний розвиток і зростання. При-
чина складності такого аналізу полягає в тому, що 
Інтернет впливає на економіку загалом і має додат-
кові непрямі ефекти. Для оцінки здатності держа-
ви до поліпшення якості життя за допомогою висо-
кошвидкісних мереж більш зручно використовувати 
дані рейтингових звітів незалежних міжнародних 
неурядових організацій (Всесвітній економічний 
форум, консалтингові компанії Boston Consulting 
Group, McKinsey). Такі документи дозволяють отри-
мати об’ємне уявлення про те, наскільки та чи інша 
країна досягає успіху у використанні інформаційно-
комунікаційних технологій в цілому та широкосму-
гових мереж зокрема. Лідерство країн в рейтингу 
Всесвітнього економічного форуму, а також високі 

значення показника внеску електронної економіки в 
приріст ВВП зумовлені, в першу чергу, якістю ін-
формаційно-комунікаційної інфраструктури в поєд-
нанні зі сприятливим політичним і законодавчим 
кліматом. Досягнутий розвинутими країнами успіх 
у цій сфері може бути взятий на озброєння Украї-
ною, що за субіндексом готовності займає 29 позицію 
у рейтингу, але майже останні місця за макроеконо-
мічними і загальнорегуляторними аспектами. Тобто 
потенційно наша країна може мати вищі показники 
в рейтингу.
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