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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За останні два десятиріччя розвиток України та її
регіонів відбувається у напрямі розбудови інформаційного суспільства, орієнтованого
на підвищення якості життя населення, проведення соціально-економічних змін,
здійснення трансформації управлінських процесів і вдосконалення територіальної
організації в умовах інтенсифікації використання інформації та сучасних
інформаційних технологій (ІТ). Ці процеси характеризуються інформатизацією
практично всіх сфер людської діяльності, формуванням інформаційно-мережевої
економіки, появою нових видів діяльності та форм зайнятості, постійною
розбудовою ІТ-сфери, провадженням електронного урядування, зростанням мобільності
населення та бізнесу, збільшенням масштабів і посиленням впливів загроз
імовірних кібератак, зростанням загроз інформаційній та економічній безпеці
регіонів та держави загалом. Сучасні наукові дослідження стосовно окреслених
процесів зорієнтовані переважно на національному рівні, водночас регіональний
рівень залишається малодослідженим. Тому актуалізується вивчення інформаційнотехнологічного розвитку регіонів у контексті обґрунтування ймовірних шляхів і
пріоритетних напрямів забезпечення стійкості, інноваційності та безпеки цього
процесу.
Зазначимо, що дослідження інформаційно-технологічного розвитку регіону
повинно відбуватися на тлі аналізу процесів побудови інформаційного суспільства
й упровадження інформаційних технологій.
Проблеми побудови та розвитку інформаційного суспільства вже тривалий
період є предметом наукових пошуків широкого кола науковців, серед яких −
Р. Арон, У. Бек, Д. Белл, З. Бжезинський, І. Боднар, І. Валлерстайн, В. Гавловський,
С. Гантінгтон, Дж. Гелбрейт, Е. Гідденс, Р. Дарендорф, С. Дятлов, В. Іноземцев,
Г. Йонас, М. Кастельс, А. Кінг, А. Колодюк, Б. Ланв’є, В. Лях, Е. Маймінас,
О. Маруховський, А. Маслов, В. Мунтіян, Д. Нейсбіт, Ф. Нушелере, Ю. Павленко,
Д. Плевник, К. Поппер, Р. Робертсон, С. Савченко, Е. Смітт, Е. Тоффлер,
М. Уотерс, Ф. Фукуяма, А. Фомін, А. Юхвід та ін.
Ґрунтовні дослідження концептуальних і методологічних аспектів впровадження
інформаційних технологій у суспільну діяльність відображено у працях М. Вітера,
С. Гнатюка, О. Грицунова, В. Денисова, О. Денисова, Д. Дубова, В. Дудука, Т. Ісакової,
П. Клімушина, І. Коноплевої, С. Матяша, О. Мільохіної, М. Ожевана, О. Орлова,
Н. Пунченко, О. Румянцевої, А. Серенка, В. Слюсаря, О. Томашевського, О. Хохлової,
Г. Цегелика та ін.
Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних засад впровадження
інформаційних технологій у регіональну економіку належить таким вченимрегіоналістам, як А. Антохов, С. Біліченко, І. Вахович, І. Заблодська, О. Коломицева,
В. Пасічник, Ю. Ульянченко, А. Шевчук, О. Шкарупа та ін.
Проте конкретизації та узгодженості потребують теоретико-методологічні
засади визначення можливих шляхів подальшого поглиблення взаємовпливу
розвитку регіональної економіки й інформаційних технологій, інформаційнотехнологічних чинників посилення конвергентно-дивергентних процесів у регіонах,
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функціональної спроможності регіону як цілісної соціально-економічної системи
до впровадження інформаційних технологій у практику регіонального управління
й управління містами, розгляду ІТ-сфери як матричної основи для перспективного
розвитку видів економічної діяльності у регіоні, механізму забезпечення
економічної безпеки регіону, пов’язаної з інтенсифікацією процесів інформатизації
та розвитком ІТ-сфери.
Зазначені проблеми зумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету,
завдання, логіку, напрями дослідження та структуру дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну
роботу виконано відповідно до тематики наукових досліджень Львівського
національного університету імені Івана Франка. За темою «Оптимізація процесу
прийняття рішень в управлінні фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання»
(номер державної 0108U000688, 2008–2010 рр.) автором розкрито роль ІТ у
забезпеченні конкурентних переваг банківських установ у боротьбі за клієнта на
регіональному ринку банківських продуктів та послуг. За темою «Розробка та
удосконалення методів математичного моделювання для аналізу фінансовоекономічних процесів» (номер державної реєстрації 0111U001575, 2011–2013 рр.)
розроблено методичний підхід до оцінювання конвергентно-дивергентних процесів у
регіонах за рівнем їх інформатизації, обґрунтовано вибір математичного й
аналітичного інструментарію для аналізу інформаційно-технологічного розвитку
різних підсистем і мереж регіону. За темою «Методологія формування управлінських
рішень з використанням математичних методів та інформаційних технологій»
(номер державної держреєстрації 0114U002794, 2014–2018 рр.) запропоновано комплекс
заходів щодо забезпечення появи конструктивних просторових морфологічних змін у
містах внаслідок застосування ІТ банківськими й іншими фінансовими установами
для обслуговування населення, окреслено напрями використання ІТ у практиці
регіонального управління й управління просторовим розвитком міст.
Матеріали дисертації використані під час розроблення науково-дослідної
теми ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
«Механізм регулювання міграції населення в умовах трансформації регіональних
ринків праці» (номер державної реєстрації 0116U004032, 2016–2018 рр.). У темі,
зокрема, використано розроблений автором методичний підхід до оцінки
потенціальної місткості та зміни потенціалу регіональних споживчих ринків з
урахуванням реальних доходів і міграційного приросту населення за регіонами, а
також визначені автором форми трансформаційних змін регіональної економіки в
умовах використання ІТ, однією з яких є соціально-економічна трансформація
ринку праці.
У науково-дослідній темі «Управління еколого-економічним розвитком
регіональної системи», що виконувалась у Черкаському державному технологічному
університеті (номер державної реєстрації 0114U004827, 2014–2016 рр.), автором
обґрунтована необхідність використання технології Big Data у практиці управління
еколого-економічним розвитком регіональних систем. А в науково-дослідній темі
«Концептуальні засади глобального партнерства для місцевого сталого розвитку»
(номер державної реєстрації 0117U000935, 2017–2019 рр.), розвинуто підходи до
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формування концептуальних засад сталого розвитку територій на основі
впровадження сучасних технологій Smart City.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи − обґрунтування
теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій щодо
забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів.
Для досягнення визначеної мети виконано такі завдання:
 сформовано теоретичний базис щодо забезпечення інформаційнотехнологічного розвитку регіональної економіки;
 розвинуто понятійно-термінологічний апарат інформаційно-технологічного
розвитку регіональної економіки;
 розвинуто класифікацію інформаційних технологій з обґрунтуванням її
використання в регіональній економіці;
 розроблено методичний підхід до комплексної оцінки рівня інформатизації
регіонів з урахуванням конвергентно-дивергентних процесів інформаційнотехнологічного розвитку регіональної економіки й апробовано його у
дослідженні;
 виявлено й систематизовано фактори інформаційно-технологічного впливу
на розвиток регіональної економіки та вивчено їх вплив на соціальноекономічне зростання регіонів;
 узагальнено особливості нормативно-правового поля у забезпеченні
інформаційно-технологічного розвитку регіональної економіки;
 проаналізовано інформаційно-технологічний розвиток підсистем і мереж регіону
з урахуванням конвергентно-дивергентних процесів та оцінено трансформаційні
процеси в економіці регіонів;
 обґрунтовано розширення можливостей упровадження ІТ в управління містами
і регіонами та перспективність розбудови в них електронного урядування
через соціальні мережі;
 запропоновано концептуальні підходи застосування технологій бізнесаналітики для інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів;
 обґрунтовано доцільність використання ІТ-сфери як матричної основи для
прогнозування розвитку економіки регіонів;
 обґрунтовано підходи до розробки стратегії розвитку ІТ-сфери регіону;
 сформовано концептуальні підходи до розвитку «розумних міст» регіону;
 здійснено прогноз впливу застосування інформаційних технологій на
людський капітал регіону в контексті розбудови інформаційного суспільства;
 розроблено механізм забезпечення економічної безпеки регіону, пов'язаної з
інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери.
Об’єкт дослідження − процес забезпечення інформаційно-технологічного
розвитку економіки регіонів.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні, методичні й практичні
аспекти забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів.
Методи дослідження. Методологічну та теоретичну основу дисертаційної
роботи становить синтез фундаментальних положень регіональної та інформаційної
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економіки, інформаційної парадигми, інформаційного суспільства, просторового
розвитку, економічної безпеки; дослідження сучасних вітчизняних і зарубіжних
вчених різних галузей знань, в яких висвітлені актуальні проблеми інформатизації
суспільства, трансформації економіки, розвитку ІТ-сфери й інших сфер економіки з
урахуванням регіональних особливостей.
Правовим полем дослідження є чинні законодавчі й нормативні документи
щодо інформаційно-технологічного забезпечення розвитку регіональної економіки
та регулювання відносин і діяльності в ІТ-сфері.
Інформаційна база дослідження − законодавчі й нормативно-правові акти
України, статистичні дані Державної служби статистики України та її регіональних
підрозділів, дані різних реєстрів, міністерств і відомств, матеріали аналітичних
досліджень Львівського ІТ-кластера та спільноти програмістів України, наукові
праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, ресурси мережі Інтернет, а також
власні спостереження й розрахунки автора, виконані у процесі дослідження.
Для досягнення поставленої мети та реалізації визначених завдань у роботі
використано такі методи: монографічний, діалектичний (для всебічного вивчення
об’єкта дослідження); порівняння, економічного аналізу та узагальнення (для
розкриття особливостей відображення об’єкту дослідження та його поведінки з
плином часу); графічний і табличний (для наочної інтерпретації статистичних даних
й результатів дослідження); таксономії (для оцінювання рівня інформатизації
регіонів України); кластерного аналізу (для групування регіонів за рівнем їх
інформатизації); перехресних регресій (для виявлення та дослідження конвергентнодивергентних процесів в інформатизаційних перетвореннях регіонів, у тому числі і в
інформаційно-технологічному забезпеченні розвитку економіки регіонів);
картографічний (для вивчення територіальної нерівності у забезпеченні інформаційнотехнологічного розвитку економіки регіонів); програмно-цільовий (для підвищення
обґрунтованості концепції створення «розумних міст» в регіоні); регресійного аналізу
(для виявлення різноманітних зв’язків між впровадженням інформаційних
технологій у всі сфери життєдіяльності людини та розвитком регіональної
економіки); рейтингу (для оцінки діяльності різних суб’єктів господарювання в
мережі Інтернет); морфологічного аналізу (для оцінювання інформаційної
наповненості web-сайтів як одного із ефективних в умовах сьогодення інструментів
просування послуг у мережі Інтернет до потенційного споживача); абстрактнологічний (для обґрунтування стратегічних напрямів забезпечення інформаційнотехнологічного розвитку економіки регіонів); експоненціального згладжування
Брауна, сценарного прогнозування (для прогнозування впливу застосування ІТ
користувачами на людський капітал регіону); багатокритеріальної оптимізації (для
оцінювання стану економічної безпеки в регіонах, пов’язаної із інтенсифікацією
процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери).
Наукова новизна отриманих результатів. Основний науковий результат
дисертаційної роботи полягає у системному вирішенні важливої науково-прикладної
проблеми − обґрунтуванні теоретико-методологічних засад та розробки практичних
рекомендацій щодо забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки
регіонів відповідно до вимог формування сучасного інформаційного суспільства.
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Наукова новизна результатів дослідження полягає в такому:
вперше:
обґрунтовано й концептуально розкрито сутність, принципи і підходи до
розробки стратегії розвитку ІТ-сфери регіону, визначено можливі ризики та
ймовірні ефекти під час її варіантної реалізації, що дасть змогу забезпечити науково
передбачений розвиток складових ІТ-сфери у відповідності до соціальноекономічного розвитку регіонів та підвищити ефективність управління економікою
регіонів з урахуванням конвергентно-дивергентних процесів у сфері інформатизації;
запропоновано методичний підхід до комплексного оцінювання рівня
інформатизації регіонів, який ґрунтується на використанні впорядкованої
комбінації економіко-математичних і аналітичних методів оцінювання й
уможливлює не лише надання релевантної оцінки інформаційно-технологічного
розвитку регіонів, а й дає змогу змоделювати конвергентно-дивергентні процеси у
розвитку інформатизації за сформованою кластерною архітектонікою регіонів,
визначити період їх зближення за рівнем інформатизації та оцінити можливі
напрями подолання існуючого розриву між регіонами у рівні їх інформатизації, що
в сукупності дає можливість обґрунтувати найдієвіші заходи, спрямовані на
підвищення рівня інформатизації регіонів-аутсайдерів та перетворення регіонівлідерів на території концентрації «точок прориву» в інформаційно-технологічного
розвитку економіки країни;
обґрунтовано наукові підходи до розвитку економіки регіонів, котрі
передбачають використання ІТ-сфери регіону як цілісної універсальної матричної
основи, що становить сукупність наявних сегментів ІТ-сфери (розробка програмного
забезпечення, web-програмування, інформаційна безпека, бізнес-аналітика, інструментарій
електронної комерції) й потенційно можливих сегментів, які забезпечать розвиток
різних видів економічної діяльності й сприятимуть його синхронізації з розвитком
ІТ-сфери регіону відповідно до наростаючої інтенсивності розвитку інформаційних
технологій і вимог розбудови сучасного інформаційного суспільства;
розроблено механізм забезпечення економічної безпеки регіону, пов’язаної з
інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери, який представляє
собою сукупність взаємозалежних елементів, об’єднаних перманентним взаємоузгодженим
виконанням дій, спрямованих на досягнення орієнтирів безпеки функціонування
регіональної економіки, в тому числі ІТ-сфери, що дасть змогу не лише виявляти
кризовий, передкризовий і нормальний стани економіки регіонів, а й сприятиме, за
умови реалізації обґрунтованих заходів відповідно до зазначених станів,
безпечному інформаційно-технологічному розвиткові економіки регіонів;
удосконалено:
класифікацію інформаційних технологій, у процесі розроблення якої, на
відміну від існуючих, враховано такі критерії класифікації (за способами
відтворення інформації про регіон, видами ефектів від впровадження та
використання ІТ, напрямами організації інформаційних потоків стосовно регіону й
учасниками адміністративно правових і соціально-економічних відносин у регіоні),
які допомогли виокремити класи ІТ з метою врахування їх особливостей під час
використання у регіональній економіці та збалансування соціально-економічного
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розвитку регіону в умовах сучасних трансформацій економіки, спричинених
масштабним і повсюдним упровадженням ІТ;
теоретичну базу інформаційно-технологічного розвитку регіону, яка, на
відміну від запропонованих в інших дослідженнях, поєднує основні положення
теорій регіонального розвитку і теорій інформаційно-технологічного розвитку
суспільства та дає змогу обґрунтувати доцільність вибірковості окремих теорій
щодо врахування взаємоузгодженості ними існуючого стану інформаційнотехнологічного забезпечення розвитку економіки регіонів, їх ресурсів і можливостей
для соціально-економічного зростання й адекватного передбачення шляхів
перспективного розвитку економіки регіонів;
фактори інформаційно-технологічного впливу на розвиток регіональної
економіки, які, на відміну від інших, систематизовано й згруповано за характером
їх впливу на зміну станів економіки регіонів, пов’язану з використанням ІТ населенням,
бізнесом та органами влади, що дозволить враховувати їх сукупну дію для забезпечення
інтенсифікації розвитку економіки регіону в умовах розгортання конвергентнодивергентних процесів інформатизації та розбудови інформаційного суспільства;
концептуальні підходи щодо використання технологій бізнес-аналітики під
час обґрунтування інформаційного забезпечення розвитку економіки регіонів,
відмінною особливістю яких є їх поєднання з хмарними технологіями і з Gridтехнологіями, що дає змогу виявити точки соціально-економічного зростання в
просторі регіону та забезпечити його конкурентні переваги;
підхід до прогнозування впливу інформаційних технологій на людський
капітал регіону, що допомогло доповнити існуючі дослідження побудовою трьох
сценаріїв (песимістичного, реалістичного й оптимістичного) та визначити потенціал
зростання людського капіталу регіонів під впливом дії ІТ, що сприятиме керованості
процесу забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів;
набули подальшого розвитку:
понятійно-категоріальний апарат інформаційно-технологічного розвитку
регіональної економіки, який, на відміну від напрацювань інших вчених у цій сфері,
вирізняється створенням понятійно-термінологічної системи, що об’єднує запропоновані
нові поняття («інформаційно-технологічний розвиток регіону», «інтегральний
індекс рівня інформатизації регіонів», «стратегія інформаційно-технологічного
розвитку регіону»), й удосконалені існуючі поняття («інформаційні технології в
регіональній економіці», «економічна безпека регіону в контексті розвитку та
застосування інформаційних технологій»), що дало змогу поглибити термінологічний
апарат регіональної економіки та створити підґрунтя для подальшого дослідження;
наукове обґрунтування рекомендацій з удосконалення нормативно-правового
поля інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів, які, на відміну від
існуючих фрагментарних оцінок, допомогли оцінити адекватність українського
законодавства завданням інноваційного розвитку економіки регіонів із використанням
новітніх інформаційних технологій і виявити особливості й суперечності нормативноправового забезпечення регулювання такого розвитку (відсутність у нормативноправових документах статей і розділів щодо інформаційно-технологічного розвитку
економіки регіонів; недостатня урегульованість низки питань, пов’язаних з окремими
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формами діяльності регіональних ІТ-підприємств; фрагментарне відображення
питань стосовно інформаційної, економічної, соціальної та політичної безпеки
регіонів; неузгодженість і суперечливість окремих нормативно-правових актів), що дасть
змогу на законодавчому рівні удосконалити інформаційно-технологічний розвиток
регіонів та забезпечити їх привабливість для ведення ІТ-бізнесу;
підходи до аналізу інформаційно-технологічного розвитку підсистем і мереж
економіки регіону через застосування математичного інструментарію (морфологічного
аналізу, нелінійної регресійної моделі, багатофакторного кореляційно-регресійного
аналізу, інтегральної оцінки рівня інформатизації регіонів), які, на відміну від
існуючих, допомагають оцінити специфіку такого розвитку для економіки регіонів
та дати дуальну оцінку трансформаційним процесам, які відбуваються в економіці
регіону внаслідок провадження ІТ, встановити інтенсивність інформаційнотехнологічного розвитку підсистем регіону та визначити характер необхідних
управлінських рішень із проведення реформ у конкретних підсистемах економіки
регіону для їх взаємоузгодженого розвитку;
наукові підходи щодо впровадження інформаційних технологій в управління
містами і регіонами та розбудови в них електронного урядування через соціальні
мережі, відмінними особливостями яких є одночасне поєднання різних типів ІТ
(технології інтернет- та мобільного банкінгу, cashless-технології, NFC-технології,
технології QR-кодування, Wi-Fi-технології, технології побудови інтерактивних карт,
технології GPS), що забезпечить якісно новий рівень управління й організації
життєдіяльності міст і регіонів, позитивні зміни у просторовому розвитку
територій, безперервність інформаційної взаємодії органів державної влади та
місцевого самоврядування;
концептуальні положення стосовно розвитку «розумних міст» регіону, які, на
відміну від інших концепцій: передбачають взаємоузгоджене поєднання застосування
системного та цільового підходів під час впровадження сучасних селективних
smart-технологій у міську інфраструктуру; відображають роль і функції ІТ-сфери
регіону в цьому процесі; враховують основні ризики неповного, часткового і
недовершеного впровадження smart-трансформації (недостатність фінансування,
неможливість адаптації досвіду зарубіжних країн, втрата даних, нерівність якості
різних вбудованих smart-технологій, популізм, застарілість або недорозвиненутість
певних елементів інфраструктури) й інтереси всіх категорій учасників; створюють
базис для розроблення концепцій перетворення існуючих міст України на «розумні
міста», що в сукупності сприятиме підвищенню рівня управління територіями та їх
ресурсами, дасть змогу сформувати привабливий імідж регіону для залучення
внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
Практичне значення отриманих результатів. Основні положення,
викладені автором, доведені до рівня методичних розробок та прикладних
рекомендацій, запровадження яких допоможе забезпечити інформаційнотехнологічний розвиток економіки регіонів. До результатів, що мають найвагоміше
практичне значення, належать: науково-методичний підхід до комплексної оцінки
рівня інформатизації регіонів; сценарний прогноз впливу інформаційних
технологій на людський капітал регіону та підхід до визначення потенціалу його

8

зростання; процедура групування регіонів за рівнем розвитку в них ІТ-сфери;
концептуальні положення щодо розвитку «розумних міст» регіону; заходи
управління ризиками реалізації стратегії розвитку ІТ-сфери регіону; індикатори
загроз економічній безпеці регіону, пов’язаної з інтенсифікацією процесів
інформатизації та розвитком ІТ-сфери, їх порогові значення.
Пропозиції та ключові положення дисертаційної роботи апробовані й
прийняті до впровадження в діяльності Міністерства соціальної політики України
(довідка № 2323/0/141-18/371 від 02.11.2018 р.), Департаменту економічної політики
Львівської обласної державної адміністрації (довідка № 1-31-1894 від 25.09.2018 р.),
Франківської районної адміністрації Львівської міської ради (довідка № 35-вих-8261
від 17.10.2018 р.), АТ «Укрсоцбанк» (довідка № 86/1 від 13.09.2018 р.), ТзОВ
«ЛАЙМЛАЙТ НЕТВОРКС ЮКРЕЙН» (довідка № 7/17 від 14.12.2017 р.), Черкаської
торгово-промислової палати (довідка № 203/01.4-7 від 21.11.2018 р.), а також у
навчальному процесі Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерства освіти і науки України (довідка № 3930-н від 18.09.2018 р.),
Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва»
(м. Хмельницький) та Економічного коледжу ПВНЗ «Університет економіки і
підприємництва» (довідка № 68 від 04.09.2018 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота становить самостійно
виконану наукову працю, в якій викладений авторський підхід до забезпечення
інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів. Усі наукові результати
отримані автором самостійно. Особистий внесок щодо наукових праць, опублікованих у
співавторстві, зазначено в переліку публікацій за темою дисертації. У цій роботі не
використовувались матеріали та висновки кандидатської дисертації автора.
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні й практичні
положення та результати дослідження доповідалися на таких конференціях, як:
Всеукраїнська конференція «Інформаційні технології та розвиток місцевого
самоврядування» (м. Чернівці, 2008 р.); VI Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток наукових досліджень 2010» (м. Полтава, 2010 р.); Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція «Сучасна економічна наука : теорія і
практика» (м. Полтава, 2011 р.); Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя» (м. Кіровоград, 2012 р.); VIII
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Питання сучасної науки і
освіти» (м. Київ, 2012 р.); ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Сучасний соціокультурний простір 2012» (м. Київ, 2012 р.); ІХ Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив»
(м. Київ, 2012 р.); ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні
питання економічних наук» (м. Донецьк, 2014 р.); Міжнародна науково-практична
конференція «Застосування інноваційних технологій у підготовці фахівців з
економіки, фінансів та права» (м. Вінниця, 2014 р.); Всеукраїнська наукова інтернетконференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти
становлення» (м. Тернопіль, 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція
«Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization:
Conference Proceedings» (Klaipeda, Lithuania, 2016 р.); Звітна наукова конференція
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ЛНУ імені Івана Франка за 2015 рік (м. Львів, 2016 р.); I Міжнародна науковопрактична конференція «Формування нової парадигми управління фінансами та
бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (м. Львів,
2016 р.); Звітна наукова конференція ЛНУ імені Івана Франка за 2016 р. (м. Львів, 2017
р.); Звітна наукова конференція ЛНУ імені Івана Франка за 2017 рік (м. Львів, 2018
р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові дослідження:
теорія, методологія, практика» (м. Київ, 2018 р.); Всеукраїнська науково-практична
конференція «Економічна кібернетика: перспективи розвитку інформаційної економіки»
(м. Дніпро, 2018 р.); Міждисциплінарна науково-практична конференція «Ризики
нестабільності: безпека і управління» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція «Світ економічної науки» (м. Тернопіль, 2018 р.).
Публікації. Основні результати дослідження опубліковано в 63 наукових
працях, серед яких − 3 монографії, у тому числі – 1 одноосібна, 22 статті – у
наукових фахових виданнях, 9 статей – у наукових фахових виданнях України,
включених до міжнародних наукометричних баз, 7 статей – у міжнародних виданнях,
20 публікацій – у матеріалах наукових конференцій, 2 публікації − в інших
виданнях. Загальний обсяг публікацій – 49,3 д.а., з яких особисто здобувачеві
належать 44,2 д.а.
Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти
розділів, висновків, викладених на 407 сторінках друкованого тексту. Матеріали
дисертації містять 61 таблиці та 83 рисунки, з них 20 займають всю сторінку.
Список використаних джерел із 623 найменувань уміщено на 56 сторінках,
8 додатків − на 62 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження,
сформульовано її мету й завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження,
розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено
інформації про апробацію основних положень дисертації та публікацій.
У першому розділі «Теоретико-методологічні основи забезпечення
інформаційно-технологічного розвитку регіональної економіки» сформовано
теоретико-методологічні засади дослідження, зокрема розкрито суть
інформаційної парадигми інформаційно-технологічного розвитку економіки
регіонів, окреслено понятійно-термінологічний апарат, здійснено класифікацію ІТ
у контексті їх використання в регіональній економіці, розроблено теоретичні й
концептуальні засади інформаційно-технологічного розвитку регіонів.
В умовах сучасного розвитку економіки України за існування величезної
кількості глобалізаційних викликів, соціально-економічної та суспільно-політичної
нестабільності як у країні, так і на світовій арені саме використання інформаційних
технологій для забезпечення нормального перебігу соціально-економічних
процесів у регіоні та впровадження їх у практику регіонального управління здатні
сприяти якісним змінам в економіці регіонів та її розвитку на засадах
інформаційно-технологічної пріоритетності. Причому серед наукових здобутків
української наукової спільноти нема повноцінно сформованих теоретико-
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методологічних основ дослідження взаємовпливу ІТ та розвитку регіонів.
Установлено, що такі дослідження ґрунтуються на відповідній сукупності теорій,
методів, понять, які дадуть змогу глибше розкрити закономірності інформаційнотехнологічного розвитку регіонів, а також на новітній інформаційній парадигмі й
полігалузевій системі знань, де виокремлено центральне ядро.
Сформульовано авторське бачення інформаційної парадигми сучасних
регіональних досліджень, пов’язаних із вивченням інформаційних технологій (рис. 1).
Аргументовано, що вона повинна об’єднувати два важливих блоки інформації,
котрі взаємопроникають один в одного та взаємодіють між собою, а саме: блок
інформації про стан і розвиток економіки регіонів та блок інформації про
інформаційні технології, пов’язані із життєдіяльністю населення в регіонах та їх
використанням у розвитку й управлінні регіонами, видами економічної діяльності.

Рис.1. Інформаційна парадигма інформаційно-технологічного
розвитку економіки регіонів
Використання такої парадигми допоможе брати до уваги специфічні ознаки
інформації стосовно інформаційних технологій, що формуються в контексті їх
упровадження для розвитку економіки регіонів. Окрім того, саме інформаційна
парадигма дає змогу розкрити повністю особливості ІТ як фактора економічного та
соціального розвитку суспільства, а також наслідки дії цього фактора (зміна змісту
і умов праці, трансформація просторово-часових масштабів життя людей,
формування й інтенсивне розширення віртуального світу людей). Доведено, що
саме використання інформаційної парадигми допомагає окреслювати інформаційні
переваги в економічних процесах і всередині регіонів, і між ними.
Як установлено, понятійно-термінологічний апарат регіональної економіки
отримує новий якісний зміст унаслідок здійснення різноаспектних досліджень під
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час використання інформаційної парадигми. На основі таких досліджень разом із
загальнотехнічним, науковим, операційним, суспільно-економічним, антропологічним,
процесним та педагогічним підходами до тлумачення поняття «інформаційні
технології» з’являється регіональний підхід. Так, під інформаційними технологіями в
регіональній економіці доцільно розуміти сукупність методів, процесів і
програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує
збір, обробку, зберігання і відображення інформації про стан економіки регіонів,
яку застосовують з метою зниження трудомісткості процесів дослідження розвитку і
функціонування регіональної економіки під дією різних чинників, активізації її
розвитку, розширення сфери діяльності регіональної політики, підвищення
ефективності проектів регіонального соціально-економічного розвитку, забезпечення
стійкості й цілісності суспільних відносин, що склалися у межах різних регіонів.
Аргументована багатозмістовність поняття інформаційних технологій: з
одного боку − це органічна складова територіальної суспільної системи «регіон»,
а, з іншого − саме завдяки інформаційним технологіям можна поглиблено вивчати
цілісність і структуру цієї системи, організовувати її простір, розрахувати
економічний потенціал регіону. Усвідомлення багатозмістовності поняття «інформаційні
технології в регіональній економіці» дає змогу використовувати їх як ефективний
інструмент для управління соціально-економічними процесами у регіоні й досягнення
високого рівня розвитку регіональної економіки.
Сформовано нову понятійно-термінологічну систему, що об’єднує низку
створених і розвинутих автором термінів і понять, які допомагають максимально
чітко описати процес і результати дослідження. Серед таких термінів і понять
найважливіші: «інформаційно-технологічний розвиток регіону» (незворотні зміни
станів економіки регіону внаслідок перманентної трансформації взаємовпливів
регіональної економіки й інформаційних технологій); «інтегральний індекс рівня
інформатизації регіонів»; «економічна безпека регіону в контексті розвитку та
застосування інформаційних технологій» та ін.
Переосмислено існуючі в науковому просторі класифікації інформаційних
технологій (за: типом користувацького інтерфейсу; способом побудови мережі;
характером участі технічних засобів у діалозі з користувачем; способом реалізації
в АІС; ступенем охоплення завдань управління; видом предметної області, що
обслуговується; класом технологічних операцій, що реалізуються; ступенем
взаємодії ІТ між собою; пріоритетом розбудови інформаційного суспільства;
ступенем централізації технологічного процесу в системах управління; характером
призначення й використання; типом платформи; рівнями функціонування економіки).
На цій основі створена нова класифікація, яка доповнена класифікаційними ознаками,
важливими для врахування у регіональних економічних дослідженнях, за: способами
відтворення інформації про регіон; видами ефектів від впровадження та використання
ІТ; напрямами організації інформаційних потоків стосовно регіону; учасниками
адміністративно правових та соціально-економічних відносин у регіоні.
Формування саме такого набору класифікаційних ознак дає змогу класифікувати ІТ з
метою розкриття їх особливостей використання в регіональній економіці й
збалансовувати соціально-економічний розвиток регіону в умовах сучасних
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трансформацій економіки, спричинених масштабним і повсюдним упровадженням
ІТ.
Теоретичне забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки
регіонів у цьому дослідженні постає окремим блоком сформованих автором
теоретико-методологічних засад і передбачає поєднання головних положень теорій
регіонального розвитку (основні теорії регіоналістики – теорії розміщення, теорії
регіонального зростання, теорія полюсів зростання, теорія ендогенного зростання,
теорія дифузії нововведень, теорія геомаркетингу та геопростору, теорія нової
економічної географії; теорії конкуренції − теорія абсолютних переваг, теорія
порівняльних переваг, теорія конкурентних переваг, теорія співвідношення
факторів виробництва; теорії чинників регіональної асиметрії − теорія конкуренції
європейських міст, теорія регіональної конкуренції, теорія циклічної сенситивності
регіону, теорія нового регіоналізму, теорія регіонального планування, теорія
локального партнерства, теорія стратегії просторового планування, теорія
регіонального світу) з теоріями інформаційно-технологічного розвитку суспільства
(теорії інформаційного суспільства − теорія постіндустріального суспільства,
теорія постмодернізму, теорія гнучкої спеціалізації, теорія інформаційного способу
розвитку, теорія масових комунікацій; теорії інформаційної економіки). Це дає
змогу розглядати інформаційні технології та ІТ-сферу як рушійний елемент
інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів.
У другому розділі «Інформаційно-технологічні фактори розвитку
регіональної економіки» розкрито методологію інформаційно-технологічного
розвитку регіональної економіки, сформовано підходи до оцінки конвергентнодивергентних процесів, окреслено влив розвитку українського сегмента Інтернет і
Grid-технологій на соціально-економічне зростання регіонів, а також висвітлено
особливості нормативно-правового поля інформаційно-технологічного забезпечення
розвитку регіональної економіки.
Окреслено фактори інформаційно-технологічного впливу на розвиток
регіональної економіки й структуровано їх у дві великі групи «Рівень використання
ІТ» (формування інформаційного поля, Інтернет, Grid-технології та нормативноправове поле) і «Забезпеченість технічними пристроями». Визначальним фактором
у першій групі є інформаційне поле регіону, яке складається із низки
взаємопов’язаних полів: економічного (економічна інформація); інформаційнотехнічного (інформація про наявність і рівень використання в регіоні
інформаційних технологій та своєрідних прикладних інформаційних систем);
соціального (інформація про сучасний стан соціальної сфери й зміни у житті
населення, обумовлені взаємовпливом розвитку регіональної економіки та рівнем
використання інформаційних технологій населенням, бізнесом і органами влади) та
ін. Причому інформації з цих трьох полів належить найбільша роль під час
прийняття обґрунтованих управлінських рішень органами влади стосовно
вдосконалення регіональної політики та покращення соціально-економічного
розвитку регіону, формування управлінських рішень суб’єктами господарювання в
умовах мінливого бізнес-середовища.
Розроблено методичний підхід до оцінки рівня інформатизації регіонів з
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урахуванням конвергентно-дивергентних процесів інформаційно-технологічного
розвитку регіональної економіки, що структуровано на чотири етапи. Перший етап
передбачає визначення мети (оцінка рівня інформатизації регіонів, дослідження
нерівномірності розвитку цього процесу в регіонах та визначення періоду подолання
розриву між регіонами за рівнями розвитку їх інформатизації), об’єкта (процеси
інформатизації, що обумовлюють тенденції розвитку й закономірності функціонування
регіональних соціально-економічних підсистем) і предмета (встановлення рівня
інформатизації регіонів України та періоду, за який відбудеться нівелювання
міжрегіональної диференціації за цим показником) проведення такого дослідження.
Другий етап − вибір методів і системи показників для оцінки рівня інформатизації
регіонів. Третій етап – комплексна оцінка (обчислення інтегрального індексу рівня
інформатизації регіонів, здійснення кластеризації регіонів за показниками інформатизації
на основі побудови деревовидної дендрограми та оцінка інформатизаційної конвергенції
(дивергенції) регіонів) і аналізу рівня інформатизації регіонів (табл. 1). Четвертий
етап – обґрунтування можливих напрямів подолання існуючого розриву між регіонами у рівні їх інформатизації. Застосування такого методичного підходу є
важливим під час прийняття аргументованих рішень щодо визначення пріоритетів
політики регіонального розвитку, окресленні стратегічних завдань інформатизації
регіонів та забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів.
Запропоновано методичний підхід до формування системи показників якіснокількісної оцінки розвитку мережі Інтернет, яка допомагає встановити сучасний стан
розвитку Інтернету з позиції рівня охоплення (країна, регіон, користувач),
механізму оцінки (кількісна оцінка, якісна оцінка), напряму оцінки («Характеристика
інтернет-аудиторії» (активність населення у мережі, розподіл користувачів за видом
діяльності, популярні інтернет-ресурси); «Можливість доступу до мережі Інтернет»
(рівень проникнення Інтернету, технічні засоби виходу в Інтернет, мережі доступу
до Інтернету, суб’єкти господарювання, що надають доступ до мережі Інтернет)).
На її основі оцінено розвиток мережі Інтернет як фактора інформаційнотехнологічного розвитку регіональної економіки. Так, проаналізовано інтенсивність
проникнення Інтернету в розрізі регіонів та окремих поселень. Встановлено, що за
останні роки найінтенсивнішим проникнення Інтернету є в сільських поселеннях
(середній річний приріст за 2011-2017 рр. становить 8,6%), менш динамічне
проникнення Інтернету у містах з населенням понад 100 тис. жителів (середній
річний приріст становить 2,3%), у містах з населенням менше 100 тис. жителів
спостерігається кожного року зниження рівня проникнення Інтернету (в середньому на
11%). Стосовно територіального розподілу, то найзначніше зростання користувачів
Інтернету спостерігається у Центральній частині України, а найбільша активність в
Інтернеті характерна для населення м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської,
Донецької, Львівської, Запорізької, Одеської, Луганської та Полтавської областей.
Причому найпопулярнішими серед населення інтернет-ресурсами є пошукові системи,
соціальні мережі, онлайнові ігри, веб-форуми, інтернет-магазини, блогплатформи,
прогноз погоди. Виявлено, що все вагомішого значення для інтернет-аудиторії
набуває не лише сама можливість користування ресурсами мережі, а й здатність
відправляти і приймати інформацію в більших обсягах і з вищими швидкостями.
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Таблиця 1
Методичний підхід до проведення комплексної оцінки й аналізу рівня
інформатизації регіонів з врахуванням конвергентно-дивергентних процесів
в інформаційно-технологічному розвитку
Напрям
аналізу

Показники

Алгоритм розрахунку
1. Формування матриці часткових показників X розміру m  n : X  x ij , ,

Інтегральний індекс рівня інформатизації регіонів
−

Показники вимірювання
рівня зближення
(розходження) регіонів

Кластеризація
регіонів

Оцінка інформатизаційної
конвергенції (дивергенції)
регіонів

Інтегральна оцінка рівня інформатизації

j  1, n, i  1, m де n − кількість показників, що характеризують стан процесу

інформатизації в регіонах; m − кількість регіонів; x ij − значення j -го показника
в i -му регіоні. 2. Стандартизація значень показників: z ij  xij  x j , де z ij −
j

нормоване значення показника; x j − середнє арифметичне значення;  j −
середнє квадратичне відхилення
Z  zij ,

j -го показника. 3. Побудова матриці:
j  1, n, i  1, m , де кожен рядок − це деяка точка Pi в n -вимірному

векторному просторі з координатами z ij ( i  1, m ). 4. Упорядкування елементів
сукупності методом таксономічного аналізу: − визначення еталонної точки
P0  ( z 01 ,..., z 0 n ) через вибір за кожним із показників матриці Z найбільшого
значення серед регіонів, якщо ця ознака є стимулятором, і найменшого, коли
ознака є дестимулятором; − обчислення значень інтегрального індексу рівня
d
інформатизації
регіону:
i -го
f ( xi )  1  i 0 ,
d0
12

1 m
1 m
n

d 0   d i 0  a[  (d i 0  d ) 2 ] 2 , d i 0   ( z ij  z 0 j ) 2  , (i  1, m) , де
m i 1
m i 1
 j 1

d i 0 − відстань від точки Pi до точки P0 ; d − середня відстань; d 0 − загальна
відстань між показниками й еталоном; а − додатне число, яке вибирають аби
всі значення f ( xi ) знаходилися між 0 і 1 ( a  3 ).
Розбиття регіонів на групи методами формування кластерів (одиничного
зв’язку; повного зв’язку; середнього зв’язку; метод Уорда та ін.),
реалізованими у статистичному пакеті Statistica 8.0.
1

1. Побудова моделі: ln( yt )  a  b1 ln( y 0 )  b2 ln( x1 )  ...  bk 1 ln( xk )  u * , де yt , y0
y0
− показники, що відображають стан інформатизації регіонів на початку та
наприкінці періоду, який розглядається; x1 , x2 ,...., xk − показники, котрі
безпосередньо вливаються на процес інформатизації в регіонах; u* −
можливий залишок (стохастична складова); a – вільний член.
2. Швидкість щорічного зближення між регіонами:    ln(b1  1) / T , де
Т – кількість років досліджуваного періоду. 3. Кількість років необхідних для
ln(0,5)
подолання половини розриву між регіонами: t 
.
ln(1   )

Встановлено, що сьогодні можливості Інтернету не повністю використовуються
і економічними суб’єктами, і населенням. Так, користувачі мобільного Інтернету
розглядають його як додатковий спосіб виходу в Інтернет і не використовують його
цілковито для роботи, навчання тощо. Значна частина населення не має доступу до
високошвидкісного інтернету 4G. Водночас за збереження поточних тенденцій
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Україна здатна досягнути загальноєвропейського рівня проникнення Інтернету
серед населення. Це дасть змогу перетворити його на важливий чинник
забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, зокрема успішного
функціонування та перспективного розвитку бізнесу, ефективного управління
регіоном, підвищення якості життя населення, а також задоволення потреб
населення в інформації, різних послугах, товарах тощо.
Уточнено сутність поняття «Grid-технологія», яку автор розглядає як
обчислювальну інфраструктуру, котра забезпечує глобальну інтеграцію інформаційних
і обчислювальних ресурсів на основі мережевих технологій і спеціального програмного
забезпечення проміжного рівня і набору стандартизованих служб для забезпечення
надійного спільного доступу до географічно розподілених інформаційних і
обчислювальних ресурсів − окремих комп’ютерів, кластерів, сховищ інформації та
мереж. Окреслено доцільність використання Grid-технології для забезпечення
інформаційно-технологічного розвитку регіону в зв’язку з її здатністю створювати
й розвивати конкурентні переваги регіону.
Встановлено, що нормативно-правове поле інформаційно-технологічного
розвитку регіональної економіки України є достатньо розвиненим, оскільки містить
низку законодавчих та інших нормативно-правових актів. Це потужний фактор
інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів України, але він є
нецілісний, нестабільний і в багатьох випадках діє фрагментарно чи спонтанно, що
пов’язано з особливостями його формування, якими зумовлено існування прогалин
і суперечностей у нормативно-правових актах, якими врегульовуються питання
забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів із використанням новітніх
інформаційних технологій. Їх чимало існує у правовому регулюванні у сфері
інформатизації як на національному, так і на регіональному рівнях. Саме цими
прогалинами породжуються правові проблеми щодо оподаткування комерційної
діяльності в Інтернеті, захисту прав інтелектуальної власності, захисту від
неправомірної поведінки користувачів у мережі Інтернет, перешкодження доступу до
інформаційних ресурсів та інформаційних послуг, обміну інформацією, забезпечення
кібербезпеки та ін. Визначено, що мають місце відсутність у нормативно-правових
документах статей і розділів щодо інформаційно-технологічного розвитку економіки
регіонів, недостатня урегульованість низки питань, пов’язаних з окремими формами
діяльності регіональних ІТ-підприємств (ІТ-аутсорсинг, комерційна діяльність у
соціальних мережах, платний доступ до онлайнових ресурсів), фрагментарне
відображення питань з інформаційної, економічної, соціальної та політичної
безпеки регіонів. Натомість це потребує розроблення нових та удосконалення
існуючих нормативно-правових документів зі залученням фахівців і практиків із
ІТ-сфери, ІТ-права, кібербезпеки, регіонального та місцевого розвитку. Це не лише
сприяє перетворенню нормативно-правового поля на потужний і стабільний
фактор інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів країни, а й
суттєво інтенсифікує такий розвиток.
У третьому розділі «Аналіз інформаційно-технологічного розвитку регіональної
економіки» проаналізовано трансформації регіональної економіки під впливом
використання інформаційних технологій, оцінено конвергенто-дивергентні процеси у

16

регіонах України в умовах розгортання інформатизації суспільства, проаналізовано
інформаційно-технологічний рівень розвитку підсистем і мереж регіону.
Окреслено особливості конструктивних і деструктивних трансформаційних
змін, які відбулися у регіонах під впливом впровадження ІТ в економіку. Визначено
7 наймасштабніших трансформацій (перехід економіки на нові засади господарювання,
де пріоритетне значення має інформація й ІТ; цифрову трансформацію економіки;
цифрову трансформацію бізнес-процесів; масштабування бізнесу; трансформацію
цінності продукту та послуг для клієнта; соціально-економічну трансформацію
ринку праці; зміни у галузевій структурі господарства регіонів (спричинені інтенсивним
розвитком ІТ-галузі). Кожна із цих трансформацій викристалізувалася під час протистояння
конструктивних і деструктивних явищ, спричинила якісні перетворення у соціальноекономічній системі держави та її регіонів, зумовлені насамперед появою
інформаційної складової у будь-якій продукції та перетворенні інформації на товар.
Практична апробація запропонованої методики оцінки рівня інформатизації
регіонів дала змогу встановити наявність суттєвої диференціації регіонів за рівнем
інформатизації, та рівнем забезпечення інформаційно-технологічного розвитку
економіки регіонів. Так, у 2015-2017 рр. беззаперечним лідером за рівнем
інформатизації був Київ, а найнижчим рівень інформатизації зафіксований у
Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Закарпатській, Житомирській та Волинській
областях (рис. 2).

Рис. 2. Інтегральна оцінка рівня інформатизації регіонів у 2015-2017 рр.
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Усі регіони за рівнем інформатизації розподілено на три групи: із високим
рівнем інформатизації – м. Київ, зі середнім рівнем інформатизації − Львівська,
Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Вінницька й Одеська області; з низьким
рівнем інформатизації – інші регіони (табл. 2). Установлено, що кожного року
розрив між регіонами за рівнем інформатизації лише зростає, тому необхідно
удосконалювати наявні регіональні програми інформатизації з урахуванням
результатів інтегральної оцінки рівня інформатизації регіонів України.
Таблиця 2
Поділ регіонів на групи за рівнем інформатизації у 2017 р.
Інтервал
Рівень інформатизації
Регіони
м. Київ
[0,548; 0,415)
Високий
Львівська, Донецька, Дніпропетровська, Вінницька,
[0,414; 0,283)
Середній
Харківська, Одеська області
Запорізька, Чернігівська, Миколаївська, Луганська,
Івано-Франківська, Херсонська, Київська, Полтавська,
[0,282; 0,150]
Низький
Волинська, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська,
Закарпатська, Сумська, Кіровоградська, Черкаська,
Хмельницька, Рівненська області

Аналіз процесів інформатизації дав змогу встановити особливості конвергентнодивергентних процесів у розвитку економіки регіонів за 2005-2017 рр. Цей період
розбито на декілька етапів, що зумовлено періодичною зміною статистичної бази,
яку використовували в обчисленнях. Встановлено, що до 2014 р. мало місце зближення
регіонів у рівнях їх інформатизаційного розвитку, чому сприяла інтенсифікація
поширення Інтернету, комп’ютерної техніки та засобів мобільного зв’язку. Від
2014 р. спостерігаються дивергентні процеси в інформатизації регіонів (швидкість
дивергенції   10,2% на рік). Установлено, що за збереження наявних тенденцій до
дивергенції міжрегіональні відмінності в інформатизації регіонів можуть збільшитись
у 2 рази за 7 років. Для регулювання цих процесів виникла доцільність у розробленні
нових та удосконаленні існуючих регіональних програм інформатизації регіонів з
урахуванням їх позиції у рейтингу за рівнем інформатизації, у кластерній
структурі, ролі у посиленні конвергентно-дивергентних процесів. Такі програми
повинні бути складовими частинами національної програми інформатизації та
враховувати подані у ній середні значення по Україні, що дасть змогу виявляти,
уточняти і конкретизувати завдання, спрямовані на підвищення рівня інформатизації
у тих регіонах, які відстають від середньоукраїнського рівня, що допоможе регулювати
процеси дивергенції. Для регіонів, які за рівнем інформатизації перевищують
середньоукраїнський рівень, доцільно розробляти спеціальну систему заходів,
після впровадження якої вони перетворяться на території концентрації точок прориву
інформаційно-технологічного розвитку економіки України загалом.
Інформаційні технології можна застосовувати з метою дослідження й аналізу
різних аспектів функціонування тієї чи іншої підсистеми або мереж регіону,
виявлення вже існуючих і створення нових зв’язків між ними, а також оцінки
зв’язків самої системи «регіон» зі зовнішнім середовищем. Запропоновано підходи
до аналізу й оцінки окремих сфер життєдіяльності суспільства за допомогою
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використання ІТ з обґрунтуванням специфіки їх використання у кожному
конкретному випадку. Доведено, що ця специфіка детермінується характером
діяльності у конкретній сфері, який можна оцінити спеціально підібраним набором
показників і відповідним математичним й аналітичним інструментарієм, які б
допомогли максимально досягнути визначеної мети дослідження (наприклад, за
оцінки розвитку електронного фінансового ринку − узагальнення тенденцій його
становлення; аналізу регіональних споживчих ринків в умовах інтенсифікації
міжрегіональних міграційних процесів в Україні − визначення потенційної їх
місткості; оцінки функціонування пенсійної системи − моделювання взаємозалежності
економічних процесів та процесів у сфері пенсійного забезпечення регіону).
На прикладі банківської системи регіону встановлено, що зміни, які відбуваються
в її функціонуванні під впливом впровадження ІТ, не лише сприяють її динамічному
розвитку, а й становлять однин із важливих елементів інформаційно-технологічного
забезпечення розвитку регіональної економіки. Ці зміни формуються у двох напрямах
та інтенсифікуються внаслідок гострої конкуренції між банками. Перший напрям
характеризується тим, що ІТ упроваджуються у процеси банківських установ регіону
(з’являються нові кредитні й депозитні банківські продукти, якісно нові технології
обслуговування населення та бізнес-клієнтів, реінжиніринг бізнес-процесів, нові
інституціональні форми ведення бізнесу, це зокрема: модернізація банківських відділень
згідно з концепцією «the self-service economy» (економіка самообслуговування),
безконтактні технології та мобільні платежі, криптотехнології, Big Data, BPM та
QlikView системи (системи єдиного бізнес-процесу), краудфандінг, P2P та P2B
кредитування, Ко-брендінг банків). Інший напрям визначається змінами у функціонуванні
самих суб’єктів регіональної економіки (нові форми ринкових відносин і форми
бізнесу, нові форми отримання товарів та послуг, нові форми зайнятості та ін.), що
потребує широкого спектру інноваційних специфічних банківських послуг.
Аргументовано, що в регіонах, де інтенсифікувались процеси інформатизації
та розвивається ІТ-сфера, формуються умови і можливості для модернізації
економіки. Саме завдяки двоєдиній ролі ІТ є інструментом модернізації для всіх
галузей економіки (автоматизація, спеціальне програмне забезпечення, глобальні
інформаційні мережі кардинально змінюють всі ланки ланцюга руху товарів від
виробництва до споживання) і сама ІТ-сфера наскрізно пронизує суспільство,
підвищуючи конкурентоздатність суб’єктів економічних відносин, і піднімаючи його
на новий рівень розвитку. Причому формується нова модель регіональної економіки,
де переплітаються елементи «цифрової» та традиційної економік, а також
змінюється структура останньої через скорочення частки сировинних галузей та
збільшення частки високотехнологічних галузей і сфери послуг.
У четвертому розділі «Впровадження інформаційних технологій у практику
регіонального управління: оцінка стимуляційних змін» обґрунтовано інформаційнотехнологічне забезпечення державного та регіонального управління й управління
містами, рекомендовано використання електронного урядування як інструменту
розвитку регіонів України, запропоновано підходи до використання бізнес-аналітичного
регіонального управління з метою забезпечення інформаційно-технологічного розвитку
регіону та застосування ІТ для удосконалення просторового розвитку міст і регіонів.
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Аналіз державного і регіонального управління й управління містами засвідчив,
що воно стало ефективнішим із покращенням структури та змісту інформаційного
забезпечення розвитку територій, застосуванням технологій Big Data для оцінки
можливих результатів і змін у природному, соціально-економічному середовищі
регіону після прийняття тих чи інших управлінських рішень. Установлено, що
доречно використовувати технології Big Datа у процесі: забезпечення належного
рівня розвитку інфраструктури з переходом від кількісної забудови територій до якісної;
визначення основних потреб і настроїв населення; проведення моніторингу
використання бюджетних коштів на підтримку певних галузей; оцінювання міграційних
процесів; оптимізації різних сфер економіки регіону (наприклад, житлово-комунальної
сфери); покращення життєдіяльності міст через оптимізацію потоків транспорту;
виявлення загроз економічній безпеці регіону; визначення та врахування можливих
наслідків змін у природному, соціально-економічному середовищі регіону, їх впливу
на регіональний просторовий розвиток; виявлення територій перспективного розвитку.
Важливою для управління розвитком регіональної економіки є інформаційна
GPS-технологія, яку використовують для забезпечення ефективності в організації
та поліпшення функціонування міст і регіонів. Проаналізовано прийняття рішень
на основі використання GPS-технології у галузевому і просторовому вимірах.
Установлено, що прийняття таких GPS-рішень дає змогу не лише формувати низку
конкурентних переваг для бізнесу, а й сприяти підвищенню їх ролі у забезпеченні
просторового розвитку міст і регіонів. Завдяки такій технології уможливлюється
створення своєрідних інтерактивних карт (ремонту доріг, будівництва нового
житла, управління комунальним майном, інфраструктурного забезпечення, вирішення
поточних проблем тощо), які забезпечуватимуть необхідною інформацією
спеціалістів, експертів, громадськість для вирішення проблем соціально-економічного
розвитку регіону чи міста, покращення рівня та якості життя населення.
Активізація за останні роки процесу впровадження електронного урядування
в Україні сприяла підвищенню рівня забезпечення автоматизованої інформаційної
взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування, з
громадянами та суб’єктами господарювання. Існуючий розвиток е-урядування в
Україні суттєво відстає від е-урядування в розвинутих країнах світу. Це зумовлено
тим, що низка складових елементів його механізму не впроваджена в практику
управління, оскільки потребує нагального осмислення їх перспективності й
практичного застосування. До одних з таких елементів належать соціальні мережі, які
широко використовують у роботі органів влади різного рівня у розвинутих країнах
світу. В світовій практиці присутність органів влади у соціальних мережах
достатньо активна і проявляється у публічно-управлінському, суспільно-політичному,
інформаційному та безпековому аспектах їх використання. Натомість в Україні
необхідність такої присутності ще не до кінця усвідомлена органами влади та не
повністю оцінена ступінь впливу соціальних мереж на формування думки
населення про ефективність їхньої роботи. Обґрунтовано, що в умовах децентралізації
соціальні мережі становлять інструмент налагодження ефективного діалогу між
органами управління регіону та населенням через соціальні мережі, у процесі якого
можна відзвітуватися за виконану роботу, сформувати перелік актуальних завдань
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розвитку території. Рекомендовано здійснювати процес оцінювання відкритості
регіональних органів влади до діалогу з населенням у соціальних мережах, що
дасть змогу органам регіональної влади та місцевого самоврядування
використовувати соціальні мережі на принципах інформування (новини, важлива
інформація, фото, відео, корисні посилання), залучення населення до управління
(дискусії, пропозиції, відгуки, опитування), підвищення рівня лояльності та довіри,
просвіщення й консультування (роз'яснення, підвищення грамотності населення у
сфері діяльності органів влади), отримання регулярного зворотного зв'язку,
зростання оперативності зв'язку, та постійного її оцінювання (рис. 3).

Рис. 3. Процес оцінювання відкритості регіональних органів влади до діалогу з
населенням у соціальних мережах
Останнім часом активізувалося використання технологій бізнес-аналітики,
що стала перспективним сегментом ринку ІТ і відіграє важливу роль в аналітичному
забезпеченні розвитку регіонів. Використання технологій бізнес-аналітики у цьому
аспекті, як виявлено, недостатньо вивчене. Аналогічне стосується і використання
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хмарних технологій в обґрунтуванні регіонального розвитку. Доведено, що
технології бізнес-аналізу та хмарні технології дуже необхідні для об’єктивної
оцінки перспектив розвитку бізнесу в регіоні, ефективної організації господарської
діяльності, виявлення причин існуючих проблем та прийняття оптимального
управлінського рішення, формування нових «точок зростання» економіки регіону.
Запропоновано послуговуватися найкращим світовим досвідом із упровадження
технологій бізнес-аналітики в практику державного та регіонального управління.
Наприклад, дані з Державної системи електронних звернень необхідно аналізувати
за допомогою спеціальної системи інтелектуального аналізу звернень громадян, що
дасть змогу виявляти основні причини невдоволення людей, підвищувати якість і
швидкість реагування на звернення, планувати стратегію розвитку. Доречним буде
також створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи
забезпечення діяльності органів регіональної влади, де в одному сховищі даних
збиратимуться до купи дані з відомчих систем регіонального та національного рівня.
У процесі дослідження автором оцінено зміни в просторовому розвитку міст
і регіонів після впровадження у практику господарювання технологій інтернет- та
мобільного банкінгу, cashless-технологій, NFC-технологій, технологій QR-кодування,
Wi-Fi-технологій. Особлива увага приділена змінам у просторовому розвитку
територій унаслідок будівництва різних структур для ІТ-бізнесу (житлові масиви
для працівників ІТ-галузі з відповідною інфраструктурою, ІТ-парки, ІТ-центри).
Такі зміни підтвердили, що, з одного боку, відбувається «стиснення» забудованого
простору, яке полягає у зменшенні необхідності у використанні територій під
інфраструктурні мережі (через автономний їх розвиток у будівлях), під озеленення
(через вертикальне озеленення) та ін. Це означає, що започатковані й впроваджуються у
життя нові принципи освоєння простору, які в найближчому майбутньому стануть
потужним чинником підвищення якості життя населення. З другого боку, має місце
розширення простору завдяки миттєвому поширенню тієї чи іншої функції за
допомогою ІТ (наприклад, електронне листування, відео-конференції, skype-зв’язок).
На основі узагальнення результатів дослідження запропоновано активніше
впроваджувати різного типу ІТ у процес управління й організації життєдіяльності
міст і регіонів, визначити це одним зі стратегічних напрямів їх розвитку і ввести
його до цільових програм різних рівнів, організацій та органів влади, сприяти
впровадженню й поширенню відповідних сервісів. Адже одночасне поєднання
різних типів ІТ забезпечить якісно новий рівень середовища життєдіяльності, внесе
позитивні зміни у просторовий розвиток територій.
У п’ятому розділі «Прогнозування інформаційно-технологічного розвитку
регіонів» обґрунтовано стратегію розвитку ІТ-сфери регіону, використання ІТсфери регіонів України як матричної основи для прогнозування поступу й
удосконалення видів економічної діяльності, заходи врахування впливу інформаційнотехнологічного розвитку регіону на його економічну безпеку, розроблено механізм
забезпечення економічної безпеки регіону та здійснено прогноз впливу ІТ на
людський капітал у розрізі регіонів.
Проаналізовано регіональні аспекти розвитку інформаційного суспільства.
На основі вивчення й узагальнення тенденцій розбудови глобального інформаційного
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суспільства (зростання впливу мобільних технологій, заміна звичайних комп’ютерів
персональними хмарними сервісами, широкомасштабне використання ресурсів Інтернету
речей, опрацювання великих обсягів даних, поєднання аналітики з моделюванням,
удосконалення інтегрованих екосистем, забезпечення кібербезпеки та боротьба з
кіберзлочинністю), окреслено ступінь розвитку інформаційного суспільства в
регіонах України. Встановлено суттєве відставання у цій сфері від розвинутих
країн світу, що активізувало пошук інноваційних шляхів розвитку міст і регіонів
України. Як визначено, в наукових дослідженнях, урядових документах розглядаються
лише окремі вектори розвитку інформаційного суспільства (розвиток інкубаторів ІТпроектів, розбудова інформаційної інфраструктури для надання електронних послуг
населенню, розбудова «розумних» міст, створення електронного документообігу та
ін.). Автором концептуально окреслено стратегічні напрями розбудови сучасного
інформаційного суспільства в регіонах: створення інтегрованої інформаційно-аналітичної
системи централізованого управління містами та регіонами; підвищення ефективності
функціонування галузей соціальної сфери внаслідок їх комплексної автоматизації
та інтеграції інформаційних ресурсів як усередині галузей, так і між ними;
формування інформаційно-аналітичного забезпечення контролю реалізації будівельних
програм міста; підвищення ефективності управління екологічною безпекою та створення
системи екологічного моніторингу навколишнього середовища; створення єдиного
освітнього інформаційного середовища в регіоні; проведення інформатизації сфери
культури для забезпечення широкого доступу до надбань культури і мистецтва
населення всіх соціальних верств; використання ІТ для розвитку і підтримки ринку
медичних послуг; здійснення комплексної автоматизації діяльності органів і установ
соціального захисту населення та ін. Обґрунтовано, що розвиток цих напрямів
потребує залучення компетентних спеціалістів та використання інноваційних підходів
до управління процесами регіональної та національної інформатизації.
Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів і в
найближчій, і у віддаленій перспективі залежатиме передусім від темпів, напрямів
та інтенсивності розвитку інформаційного суспільства в Україні загалом і кожному
регіоні зокрема. Для взаємоузгодженості цих двох процесів автором обґрунтовано
необхідність, концептуально розкрито сутність та запропоновано поліаспектний
підхід до розробки стратегії інформаційно-технологічного розвитку регіону,
ключовими елементами якої мають бути окремі підрозділи або відносно самостійні
програмні документи, метою реалізації котрих є створення відповідних умов для
розвитку інформаційного суспільства, інформатизації, «розумних міст», кадрового
потенціалу та ІТ-сфери регіону, здатного працювати в ІТ-сфері та інших сферах у
процесі впровадження ІТ.
Розвинуто концептуальні засади перетворення існуючих міст України на
«розумні міста», які у перспективі повинні стати локомотивами регіонального
розвитку, поширення інновацій і підвищення якості життя населення на всій території
України. Акцентується на необхідності водночас із розвитком «розумних міст»
активізувати заходи з підвищення комп’ютерної грамотності населення в регіонах,
забезпечення покриття всіх територій мережами мобільного зв’язку та широкосмуговим
доступом до Інтернету, що пришвидшуватиме можливість жителів регіону скористатися
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перевагами smart-перетворень. Обґрунтовано ризики смартизації (недостатність
фінансування, неможливість адаптації досвіду зарубіжних країн, втрата даних,
нерівність якості різних вбудованих smart-технологій, популізм, застарілість або
недорозвинутість певних елементів інфраструктури), дія котрих може призвести до
неповної, часткової або недовершеної smart-трансформації інфраструктури міста.
Особлива роль у такому процесі належить залученню до нього ІТ-сфери регіону та
створенню демо-районів для тестування ініціатив Smart City, після ефективної
апробації в яких розумні рішення можуть впроваджувати вже на всій території міста.
Обґрунтовано використання ІТ-сфери регіонів України як цілісної універсальної
матричної основи для перспективного розвитку різних видів економічної діяльності,
що неодмінно повинен синхронізуватися з розвитком ІТ-сфери регіону відповідно
до наростаючої інтенсивності розвитку ІТ та вимог розбудови сучасного інформаційного
суспільства. Окреслено цілі розвитку ІТ-сфери як матричної основи на національному чи
регіональному рівнях (забезпечення сучасними ІТ різних сфер економіки регіону з
метою підвищення ефективності їх функціонування та конкурентоздатності; зростання
ефективності державного управління, підвищення якості надання адміністративних
послуг; зменшення інституційного розриву між суб’єктами генерування та комерціалізації
ІТ; забезпечення високого рівня інформаційної безпеки регіону; інтеграція регіону в
сучасний інформаційний простір; пришвидшення розвитку ІТ-сфери та збільшення
її внеску у валовий регіональних продукт). Визначено завдання для їх досягнення
(координація діяльності органів регіональної влади та місцевого самоврядування,
освітніх організацій і бізнес-спільноти регіону, пов’язаної із забезпеченням розвитку в
регіоні ІТ-сфери; покращення умов для розвитку ІТ-сфери з урахуванням
конкурентних переваг регіону; інтеграція ІТ-сфери регіону з ІТ-сферою країни;
орієнтація ІТ-компаній регіону на розвиток тих інформаційних технологій, що
забезпечують підвищення продуктивності праці, виведення на новий рівень розвитку
галузей економіки, які створюють основну частину валового регіонального продукту).
На основі аналізу даних з розвитку ІТ-сфери в регіонах України їх розподілено
на три групи (з високим, середнім та низьким рівнем розвитку ІТ-сфери), що
слугувало підґрунтям для формування пропозицій зі створення стратегії розвитку
ІТ-сфери в Україні та в її регіонах. За кожною з них обґрунтовано стратегічні
напрями реалізації заходів стратегії щодо забезпечення перспективного розвитку
ІТ-сфери. Визначено інструменти реалізації такої стратегії, окреслено заходи
управління ризиками, які можуть спричинити негативні результати її реалізації
(табл. 3). Сформовано систему показників, що дадуть змогу повністю та якісно
проаналізувати ІТ-сферу, виявити тенденції та резерви її розвитку в конкретному
регіоні, оцінити ефективність реалізації стратегії. Як доведено, розрив між регіонами за
рівнем їх соціально-економічного розвитку та розвитку ІТ-сфери в них можна буде
дещо зменшити у процесі реалізації стратегії розвитку ІТ-сфери регіону.
Розроблено сценарний прогноз впливу ІТ на людський капітал регіону. Окреслено
особливості перебігу оптимістичного, реалістичного і песимістичного сценаріїв
прогнозу за розвитком ІТ-сфери та рівнем інформатизації у регіонах-лідерах (м. Київ,
Київська, Харківська, Львівська, Дніпропетровська та Одеська області). Установлено,
що лише за умови реалізації оптимістичного сценарію ці регіони матимуть значний
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потенціал підвищення рівня людського капіталу, за іншими сценаріями практично у всіх
регіонах спостерігатиметься його спад або незначне зростання. Це обумовлено
масштабним виїздом молоді за кордон на роботу й навчання, зростанням
економічної, військово-політичної та соціальної нестабільності в державі.
Таблиця 3
Ризики реалізації стратегії розвитку ІТ-сфери регіону та заходи управління ними

Ризики ІТ-сфери

Інформатизаційні

Соціально-економічні

Група
ризиків

Ризики

Низькі темпи зростання економіки
регіону
Збої в роботі ІС стратегічно важливих
галузей і сфер діяльності в регіоні
«Інформаційна прозорість»
економічних суб’єктів, людини
Руйнування кордонів і послаблення
меж регіональних ринків
Маніпулювання свідомістю людей
Безробіття, спричинене
впровадженням нової техніки та ІТ
Виникнення дестабілізуючих
суспільних процесів
Низька інвестиційна привабливість
регіону
Девальвація гривні
Нерівномірність поширення процесів
інформатизації в регіоні
Висока диференціація доступності
населення до мережі Інтернет,
зокрема у сільській місцевості
Недостатня забезпеченість населення
комп’ютерами
Висока вартість ліцензійного
програмного забезпечення
Кіберзлочинність і кібертероризм

Заходи управління ризиками

Здійснення комплексу системних перетворень, які
стимулюють економічне зростання. Розробка довгострокових
програм розвитку
Побудова ефективного механізму протидії загрозам
інформаційній безпеці
Підтримка належного рівня інформаційної безпеки.
Розвиток нових форм просторової організації економіки
Утримування довіри населення; органами влади необхідно
постійно вести діалог з громадою про доцільність і необхідність реалізації тих чи інших заходів, програм тощо
Розвиток можливості цифрової зайнятості (у т.ч. електронна
самозайнятість). Подолання розриву цифрових здібностей
Розміщення інформації про плановані заходи, зокрема на
офіційних сайтах органів виконавчої влади в мережі Інтернет
Боротьба з корупцією. Зменшення рівня регулювання бізнесу.
Вдосконалення інвестиційної політики
Стабілізація валютного курсу
Продовження виконання регіональних програм інформатизації.
Здійснювати їх удосконалення в міру розвитку інформаційного
суспільства та соціально-економічного розвитку регіону
Диверсифікування джерел доступу до мережі Інтернет.
Гнучка цінова політика
Інформатизація передусім установ і організацій сільських
територій
Створення внутрішнього ринку програмного забезпечення

Розробка тактик протидії та формування систем безпеки.
Створення державних структурних підрозділів для контролю
за глобальним (регіональним) інформаційним простором
Недостатнє поширення інформаУдосконалення державної регіональної політики у сфері
ційних технологій у соціальній сфері
інформатизації та електронного урядування
Інформатизація виробничих процесів, що Постійне стимулювання до фахового саморозвитку.
передбачає постійну зміну вимог до
Заохочення до відвідування різних тренінгів
кваліфікації (компетенцій) персоналу
Опір використанню інструментів
Висвітлення в інформаційному просторі переваг отримання
електронного урядування
електронних послуг. Забезпечення високого рівня
комп’ютерної та інформаційної грамотності населення
Орієнтація на ІТ-аутсорсинг
Диверсифікування сфери діяльності ІТ-компаній
Деофшоризація ІТ-бізнесу
Створення умов виходу на легальний рівень здійснення
господарської діяльності в ІТ-сфері. Спрощена система
оподаткування. Спрощена робота міжнародних платіжних систем
Недостатнє представлення ІТ-компаРозробка програми підтримки українських ІТ-компаній
ній з українським капіталом на ринку
Фріланс
Врегулювання правових питань дистанційної зайнятості
Плинність кадрів
Здійснення грамотної кадрової політики ІТ-компаніями.
Створення умов для розвитку ІТ-освіти в регіоні

Окреслено взаємозв’язок різних рівнів економічної безпеки та загроз, що
виникають під час розвитку ІТ-сфери й інтенсифікації процесів інформатизації.
Охарактеризовано кожну із можливих загроз. Обґрунтовано систему економічної
безпеки регіону в цьому контексті та розроблено механізм забезпечення економічної
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безпеки регіону (МЗЕБР) (рис. 4), що становить сукупність економічних,
організаційних, адміністративних, нормативно-правових, інституційних, соціальних
інструментів, важелів і методів, дія яких спрямована на розробку і реалізацію
управлінських рішень з визначення пріоритетних регіональних інтересів розвитку
інформаційного суспільства, своєчасного виявлення та нейтралізації загроз
економічній безпеці регіону, які виникають у процесі інтенсифікації інформатизації
усіх сфер життєдіяльності населення регіону та розвитку ІТ-сфери.

Рис. 4. Механізм забезпечення економічної безпеки регіону, пов’язаної з
інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери
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Механізм, забезпечення економічної безпеки регіону, пов’язаної з
інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери, передбачає
безперервну реалізацію моніторингу загроз, їх ідентифікацію та ранжування з
виокремленням найсерйозніших загроз і джерел їх виникнення; вибір форм,
методів та інструментів їх нейтралізації; комплексну реалізацію захисних заходів і
заходів щодо нейтралізації загроз; діагностику стану економіки регіонів (кризовий,
передкризовий, нормальний) через застосування математичного інструментарію
багатокритеріальної оптимізації до сукупності індикативних показників, значеннями
яких виявляються загрози економічній безпеці; прийняття рішень з коригування
механізму. Механізм діє на стратегічному (ліквідація протиріч або їх локалізація
чи послаблення), тактичному (ліквідація самих погроз або запобігання їх впливу) й
оперативному (ліквідація наслідків загроз) рівнях. Імплементація запропонованого
механізму, який виконує захисну, регулятивну, превентивну, інноваційну та
соціальну функції, створить основу для безпечного інформаційно-технологічного
розвитку економіки регіонів та зменшить територіальну диференціацію регіонів за
рівнем інформаційно-технологічних загроз.
ВИСНОВКИ
У дисертації теоретично узагальнено та запропоновано нові наукові підходи
до вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає в обґрунтуванні
теоретико-методологічних засад та розробці практичних рекомендацій щодо
забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів за умов
розгортання в Україні інформатизаційних процесів та розвитку ІТ-сфери. У процесі
дослідження зроблено такі висновки:
1. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та перспективність їх
впровадження у регіональну економіку дали змогу сформувати нову інформаційну
парадигму регіональних досліджень, центральне місце в якій належить інформації
про результати взаємовпливу інформаційних технологій і регіональної економіки
як головного фактора інформаційного-технологічного розвитку економіки
регіонів. На її основі сформовано теоретичний базис забезпечення інформаційнотехнологічного розвитку економіки регіонів. Обґрунтовано, що селективно-перехресне
застосування положень теорій регіонального розвитку та теорій інформаційнотехнологічного розвитку суспільства відповідно до існуючого стану інформаційнотехнологічного забезпечення розвитку економіки регіонів, їх ресурсів та можливостей
для соціально-економічного зростання допоможе отримати максимальний
соціально-економічний ефект від впровадження ІТ у всі сфери життєдіяльності
населення регіону.
2. Створено понятійно-термінологічну систему «Інформаційно-технологічний
розвиток регіону», яка об’єднує нові терміни та поняття регіональної економіки
(«інформаційно-технологічний розвиток регіону», «інтегральний індекс рівня
інформатизації регіонів», «стратегія інформаційно-технологічного розвитку регіону»)
й удосконалені дефініції («інформаційні технології в регіональній економіці»,
«економічна безпека регіону в контексті розвитку та застосування інформаційних
технологій»). Значну увагу приділено дефініції «інформаційні технології», що
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широко використовують у різних галузях знань. Оцінка сутності поняття
«інформаційні технології» у межах різних підходів (загальнотехнічний, науковий,
операційний, суспільно-економічний, антропологічний, процесний і педагогічний)
дала змогу виявити відсутність регіонального підходу та запропонувати його
трактування, яке забезпечує повноцінне використання цієї дефініції в наукових
дослідженнях регіональної економіки.
3. Узагальнено існуючі підходи до класифікації інформаційних технологій.
На цій основі розвинуто нову класифікацію, яку доповнено класифікаційними
ознаками за: способами відтворення інформації про регіон; видами ефектів від
впровадження та використання ІТ; напрямами організації інформаційних потоків
стосовно регіону; учасниками адміністративно правових та соціально-економічних
відносин у регіоні. Така класифікація допомагає виокремлювати відповідні класи
ІТ, що максимально гармонізуватимуть загальнодержавні, регіональні й місцеві
інтереси у забезпеченні інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів.
4. Здійснено детермінацію факторів інформаційно-технологічного впливу на
розвиток економіки регіонів. Визначено, що найбільше вливають на розвиток
регіональної економіки дві великі групи факторів інформаційно-технологічного
пливу − «Рівень використання ІТ» (інформаційні поля регіону, Інтернет, Gridтехнології та нормативно-правове поле) і «Забезпеченість технічними пристроями».
Внаслідок сукупної дії усіх цих факторів інтенсифікується розвиток економік
регіонів України в умовах розгортання конвергентно-дивергентних процесів у їх
інформатизації та задоволення потреб сучасного інформаційного суспільства.
5. Встановлено особливості формування нормативно-правового поля
інформаційно-технологічного забезпечення розвитку регіональної економіки та
його недоліки. Запропоновано підходи до його вдосконалення з метою досягнення
відповідності засадам безперервного всеохоплювального інформаційно-технологічного
розвитку, забезпечення привабливості регіонів для ведення ІТ-бізнесу, створення в
ІТ-сфері конкурентного середовище із прозорими і зрозумілими правилами гри для
всіх учасників процесу. Обов’язковим для формування нормативно-правового
забезпечення, що відповідало б сучасним вимогам розвитку ІТ-сфери в регіонах та
інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів, є залучення
спеціалістів високого класу, насамперед фахівців і практиків із ІТ-сфери, ІТ-права,
кібербезпеки, а також регіонального й місцевого соціально-економічного розвитку.
6. Розроблено методичний підхід до комплексної оцінки рівня інформатизації
регіонів України, який передбачає розрахунок інтегрального індексу рівня
інформатизації регіонів за авторською методикою, що дало змогу сформувати
кластери регіонів за показниками інформатизації на основі побудови деревовидної
дендрограми, а також взяти до уваги конвергентно-дивергентні процеси у розвитку
інформатизації регіонів та встановити період їх зближення за рівнем
інформатизації. Практичне значення застосування такого підходу полягає у
виявленні регіонів-лідерів та регіонів-аудсайдерів за рівнем інформатизації з
подальшим обґрунтуванням заходів, які допоможуть подолати існуючий розрив
між регіонами, й перетворити регіони з високим рівнем інформатизації на території
концентрації точок прориву інформаційно-технологічного розвитку економіки.
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7. Селективно підібрано й апробовано використання математичного й
аналітичного інструментарію для аналізу функціонування конкретних підсистем і
мереж регіону з позиції їх інформаційно-технологічного розвитку. Практична
апробація цього інструментарію дала змогу виокремити групи регіонів із високим,
середнім та низьким рівнем інформатизації, встановити регіони лідери (м. Київ) і
аутсайдери (Кіровоградська, Рівненська, Сумська, Закарпатська, Житомирська та
Волинська області), виявити суттєвий інформатизаційний розрив між регіонами.
З’ясовано, що за збереження наявних тенденцій міжрегіональні відмінності в
інформатизації регіонів можуть збільшитись у 2 рази за 7 років. Виявлено
особливості трансформаційних змін в економіці регіонів, які відбулися під впливом
впровадження ІТ. Причому встановлено, що в Україні спостерігається перманентна
трансформація економіки, де одночасно зі згортанням і ліквідацією старих,
неефективних, котрі не задовольняють вимоги ринкової економіки, виробництв,
з’являються та починають розвиватися сучасні, ефективні й конкурентоспроможні
виробництва і види діяльності.
8. Доведено, що різні типи ІТ (технології інтернет- та мобільного банкінгу,
cashless-технології, NFC-технології, технології QR-кодування, Wi-Fi-технології,
технології побудови інтерактивних карт, технологій Big Data, технології GPS)
відіграють важливу роль у забезпеченні нормальних умов життєдіяльності міст і
регіонів України й ефективного управління ними. Розбудова в них електронного
урядування через соціальні мережі сприяє безперервності інформаційної взаємодії
органів державної влади й місцевого самоврядування та населення, допомагає
визначити актуальні проблеми регіонального розвитку, змінити підходи до
управління соціально-економічним розвитком регіону. Відповідно конкретизовано
заходи з їх упровадження в практику регіонального управління та застосування
суб'єктами господарювання.
9. Запропоновано використання технології бізнес-аналітики для підвищення
результативності регіонального управління інформаційно-технологічним розвитком
економіки регіонів, які в поєднанні з хмарними технологіями й Grid-технологіями не
лише сприятимуть прозорості бюджетних, приватизаційних процесів, бізнеспроцесів, комплексності в оцінюванні ризиків соціально-економічного розвитку
регіонів, розширенню бази інформаційно-аналітичного забезпечення розробки
програмних документів щодо регіонального розвитку, а й дадуть змогу виявити
точки соціально-економічного зростання в просторі регіону. Обґрунтовано
необхідність селективного впровадження найкращого світового досвіду бізнесаналітичних технологій у практику державного та регіонального управління, що
допоможе регіонам отримати додаткові конкурентні переваги.
10. Сформовано концептуальні підходи до розвитку «розумних міст» регіону
на засадах узагальнення тенденцій розвитку глобального інформаційного
суспільства й аналізу регіональних особливостей його формування в Україні. Під
час розробки таких підходів ураховані переваги розвитку «розумних міст» завдяки
будівництву «розумних будинків», впровадженню інформаційно-технологічних
рішень в управління містами загалом та їх підсистемами зокрема, формуванню
інноваційного культурного простору в їх межах, які дадуть змогу підвищити
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комфортність середовища проживання населення. Обґрунтовано, що залучення ІТсфери регіону до цього процесу та створення демо-районів для тестування Smartініціатив підвищать оснащеність і якість урбанізованих територій, рівень управління
територіями та їх ресурсами, допоможе сформувати привабливий імідж регіону з
метою залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Визначено ризики смартизації,
дія яких може призвести до неповної, часткової або недовершеної smart-трансформації
інфраструктури міста, передбачено заходи, спрямовані на їх попередження.
11. Аргументовано, що ІТ-сфера регіону має розвиватися через побудову
цілісної універсальної матричної основи, здатної не лише забезпечити розвиток
різних видів економічної діяльності, а водночас і його синхронізувати з розвитком
ІТ-сфери регіону відповідно до інтенсивності поступу й удосконалення інформаційних
технологій та вимог формування сучасного інформаційного суспільства. Окреслено
основні принципи та цілі розвитку ІТ-сфери регіону (забезпечення сучасними ІТ
різних сфер економіки регіону; зростання ефективності державного управління,
підвищення якості надання адміністративних послуг; зменшення інституційного
розриву між суб’єктами генерування та комерціалізації ІТ; забезпечення високого
рівня інформаційної безпеки регіону; інтеграція регіону в сучасний інформаційний
простір; пришвидшення розвитку ІТ-сфери, збільшення її внеску у валовий
регіональних продукт) та завдання, які необхідно вирішити для досягнення цілей.
12. Розроблено базові засади формування й реалізації стратегії розвитку ІТсфери регіону. Виокремлено стратегічні пріоритетні напрями її розвитку у розрізі
трьох груп регіонів (із високим, середнім і низьким рівнем розвитку ІТ-сфери).
Запропоновано інструменти успішної її реалізації та заходи з управління ризиками,
що можуть спричинити негативні результати її реалізації. Для забезпечення
контролю за її реалізацією визначено статистичні показники, за якими повністю і
якісно можна проаналізувати стан розвитку ІТ-сфери, виявити тенденції та резерви
її розвитку в конкретному регіоні, оцінити ефективність реалізації стратегії. Акцентовано
на необхідності оприлюднення таких даних в офіційних статистичних джерелах.
Обґрунтовано, що реалізація стратегії розвитку ІТ-сфери регіону дасть змогу у
перспективі сформувати середній клас та підвищити якість життя населення регіону.
13. Запропоновано прогнозування впливу ІТ на людський капітал регіону
проводити з використанням методу сценарного прогнозування. Розроблені сценарії
(песимістичний, реалістичний та оптимістичний) для регіонів, де активно
розвивається ІТ-сфера (м. Київ, Київська, Харківська, Львівська, Дніпропетровська
й Одеська області), допомогли окреслити тенденції його зміни в умовах сучасних
викликів (масштабний виїзд молоді за кордон на роботу та навчання, підвищення
економічної, військово-політичної та соціальної нестабільності в державі, зовнішні
загрози та ін.) і встановити потенціал зростання людського капіталу цих регіонів.
Доведено, що лише внаслідок реалізації оптимістичного сценарію, в основу якого
закладено підвищення рівня інформатизації регіонів України, може відбутися
суттєве його зростання. У процесі реалізації інших сценаріїв відбудеться незначне
його зростання, або спад. Втілення у життя кожного зі сценаріїв даватиме свій
ефект для забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів.
Проте найпозитивнішим він буде за реалізації оптимістичного сценарію.
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14. Сформовано систему забезпечення економічної безпеки регіону,
пов’язаної із інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери.
Обґрунтовано, що для забезпечення економічної безпеки регіону, пов’язаної з
інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери, необхідно
імплементувати механізм забезпечення економічної безпеки регіону, який охоплює
економічні, організаційні, адміністративні, нормативно-правові, інституційні,
соціальні інструменти, методи та важелі формування безпеки. Встановлено
найважливіші орієнтири функціонування цього механізму − індикатори безпеки та
їх порогові значення. Аргументовано, що застосування такого механізму при
використанні задачі багатокритеріальної оптимізації сприятиме своєчасному
виявленню небезпечних відхилень індикаторів безпеки від порогових значень та
протегуватиме контролеві за станом економіки через упровадження низки заходів,
вихідною позицією розробки яких має стати рівень розвитку економіки регіону.
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засобу організації роботи з опрацювання інформації в регіональному управлінні з їх
розподілом на базові процедури.
2. Шевчук І. Б. Структуризація факторів інформатизації діяльності підприємств
у регіонах України. Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення:
монографія. / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ: НГУ,
2014. С. 250−260.
3. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і
практика впровадження та використання : монографія. Львів : Видавництво ННВК
«АТБ», 2018. 448 с.
Статті у наукових фахових виданнях України:
4. Шевчук І. Б. Моделювання впливу міграції на регіональний споживчий
ринок. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні
процеси в умовах полі етнічного середовища регіону. Львів: ІРД НАН України,
2009. Вип. 6 (80). С. 250−257.
5. Шевчук А. В., Шевчук І. Б. Оптимальний розподіл інвестиційних ресурсів в
розвитку регіональних освітніх систем. Соціально-економічні проблеми сучасного
періоду України. Інвестиційна привабливість регіону та механізми її забезпечення.
Львів : ІРД, 2010. Вип. 3 (83). С. 331–338.
Особистий внесок: визначено основні підходи до вирішення проблеми
оптимального розподілу інвестицій між освітніми закладами за допомогою
економіко-математичного інструментарію та інформаційних технологій.
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6. Шевчук І. Б., Задвірний Я. О. Фактори формування електронного
фінансового ринку. Сталий розвиток економіки : всеукр. науково-виробн. журн.
Хмельницький : ІЕТП, 2011. Вип. 1(4). С. 271–275.
Особистий внесок: структуровано лімітуючі та стимулюючі фактори
формування електронного фінансового ринку.
7. Шевчук І. Б. Дивергентно-конвергентні процеси у розвитку інформатизації в
регіонах України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Регіональна конвергенція та транскордонні ринки. Львів: ІРД НАН України, 2011.
Вип. 5 (91). С. 215−224.
8. Шевчук І. Б., Орлова О. М. Антикризове управління інвестиційною
діяльністю в регіоні. Сталий розвиток економіки: всеукр. науково-виробн. журн.
Хмельницький : ІЕТП, 2011. Вип. 6(9). С. 10–13.
Особистий внесок: систематизовано проблеми статистичного забезпечення
антикризового управління інвестиційною діяльністю в регіоні.
9. Шевчук І. Б., Мельник О. М. Удосконалення оцінки привабливості
регіонального страхового ринку. Вісник Львівської державної фінансової академії.
Львів : ЛДФА, 2011. № 20. С. 175–183.
Особистий внесок: обґрунтовано систему індикаторів і технологію оцінювання
привабливості регіонального страхового ринку.
10.
Шевчук І. Б. Домінанти впливу інформатизації на модернізацію
економіки регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Модернізація економічного розвитку регіону. Львів: ІРД НАН України, 2012. Вип.
4 (96). C. 209−217.
11.
Шевчук І. Б. Методичні основи комплексного оцінювання рівня
інформатизації регіонів України. Вісник Львівської державної фінансової академії.
Львів: ЛДФА, 2012. № 22. С. 249−258.
12.
Крупський В. С., Шевчук І. Б. Ретроспективний аналіз діяльності
страхових компаній в Україні. Інноваційна економіка: всеукр. науково-вироб. журн.
Тернопіль : СМП 'ТАЙП", 2012. Вип. 11(37). С. 12-17.
Особистий внесок: систематизовано інструментарій ретроспективного
моніторингу страхового ринку та оцінки перспектив для розвитку онлайнстрахування.
13.
Шевчук І. Б. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку
українського сегмента мережі Інтернет. Вісник Львівської державної фінансової
академії. Львів: ЛДФА, 2012. № 23. С. 265−272.
14.
Шевчук І. Б., Вараницька М. М. Значення Інтернет-технологій у
розвитку та функціонуванні об’єктів соціально-інфраструктурних центрів регіону.
Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України. Львів: РВВ
НЛТУ України 2012. Вип. 22.14. С. 381−386.
Особистий внесок: розглянуто можливості використання суб’єктами
господарювання Інтернет-технологій у своїй діяльності.
15.
Шевчук І. Б., Орлова О. М. Банківське кредитування в Україні:
ретроспективний аналіз і перспективні зміни. Сталий розвиток економіки: всеукр.
науково-виробн. журн. Хмельницький: ІЕТП, 2012. Вип. 4(14). С. 324−328.
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Особистий внесок: запропоновано і реалізовано методику оцінювання взаємозв’язків
між розвитком банківської системи й економічним зростанням регіонів.
16.
Шевчук І. Б., Гарасим П. М. Роль і місце інформаційних технологій у
забезпеченні розвитку регіональної економіки. Сталий розвиток економіки.
всеукр. науково-виробн. журн. Хмельницький: ІЕТП, 2013. № 1(18). С. 133?136.
Особистий внесок: досліджено основні властивості інформаційних технологій
та окреслено їх функції у забезпеченні розвитку економіки регіонів.
17.
Шевчук І. Б. Регіональні тенденції інформатизації в контексті
забезпечення зростання і розширення можливостей людського розвитку. Вісник
Одеського національного університету. Серія : Економіка. Одеса : Видавничий дім
“Гельветика”, 2014. Т.19. Вип. 2/4. С. 235−241.
18.
Шевчук І. Б. Інформаційні технології прогнозування тенденцій
взаємопов'язаних процесів в економіці й системі пенсійного забезпечення в
національному та регіональному масштабах. Науковий вісник Херсонського
державного університету. Серія: Економічні науки. Херсон: ХДУ, 2014. Вип. 8. Ч.
7. С. 186−190.
19.
Шевчук І. Б., Васьків О. М., Стадник Ю. А. Прогнозування та аналіз
структурних особливостей доходів населення України. Інноваційна економіка:
науково-виробн. журн. Тернопіль, 2015. Вип. 5(60). С. 112−117.
Особистий внесок: здійснено порівняльний аналіз доходів спеціалістів ІТ-сфери
зі середньонаціональним.
20.
Шевчук І. Б. Розширення можливостей використання інформаційних
технологій при удосконаленні системи пенсійного забезпечення на національному
та регіональному рівнях. Вісник Сумського державного університету. Серія :
Економіка. Суми: СДУ, 2014. № 3. С. 82−90.
21.
Шевчук І. Б. Сприяння технологій бізнес-аналітики появі нових точок
зростання економіки регіону. Східна Європа: економіка, бізнес та управління:
електронний науково-практ. журн. Дніпро: ПДАБА, 2016. № 4 (04). С. 281−287.
URL: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/57.pdf.
22.
Коломицева О. В, Шевчук І. Б. Потенційні можливості просторового
розвитку міст і регіонів від упровадження технологій безконтактної оплати.
Економіка та право. Київ: Ін-т ек.-прав. досл. НАН України, 2018. № 2 (50).
С. 103−110.
Особистий внесок: розглянуто переваги використання технологій безконтактної
оплати для бізнесу, населення, банківських установ та просторового розвитку
регіонів.
23.
Коломицева О. В, Шевчук І. Б. Технології Big Data в управлінні
просторово-економічним розвитком міста і регіону. Наукові записки Львівського
університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Львів: ЛУБП,
2018. Вип. 19. С. 76−81.
Особистий внесок: окреслено напрями використання технологій Big Data для
забезпечення ефективності управління розвитком регіонів.
24.
Шевчук І. Б., Штимпель І. Б. Роль соціальних мереж у формуванні
нових тенденцій в маркетинговій діяльності комерційних банків. Східна Європа:
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економіка, бізнес та управління: електронний науково-практ. журн. Дніпро,
ПДАБА, 2018. № 3 (14). С. 405−412. URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/index.php/2018.
Особистий внесок: визначено основні ризики, з якими можуть стикнутися
банки в процесі використання соціальних мереж для просування банківських
товарів і послуг до клієнтів.
25.
Шевчук І. Б. Роль та місце Grid-технологій у забезпеченні конкурентних
переваг регіону. Приазовський економічний вісник: електронний науковий журн.
Запоріжжя: КПУ, 2018. № 3(08). С. 111-116. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-3-08
Статті у наукових фахових виданнях України, що включені до міжнародних
наукометричних баз:
26.
Шевчук І. Б., Васьків О. М. Інформаційна технологія автоматизованого
розрахунку нарощування виробничих потужностей підприємства. Вісник
Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. Маріуполь: МДУ,
2014. Вип. 8. С. 14−20. (Index Copernicus).
Особистий внесок: висвітлено проблеми впровадження інформаційних
технологій у практичну діяльність підприємств.
27.
Васьків О. М., Стадник Ю. А., Шевчук І. Б. Планування банківських
кредитних програм із застосуванням методу кластерного аналізу. Економічний
простір. Дніпро: ПДАБА, 2015. № 101. С. 129−137. (РИНЦ, Index Copernicus).
Особистий внесок: запропоновано використання кластерного аналізу для
виявлення різних класів регіонів з огляду на надійність кредитопозичальників.
28.
Кластерний аналіз підприємств легкої промисловості Львівщини /
Васьків О. М., Стадник Ю. А., Шевчук І. Б., Мищишин О. Я. Наука й економіка:
науково-теорет. журн. Хмельницький: ХЕУ, 2016. Вип. 1. 2016. С. 125−132.
(РИНЦ).
Особистий внесок: обґрунтовано доцільність застосування технології
кластерного аналізу для моніторингу діяльності суб’єктів господарювання.
29.
Шевчук І. Б., Янів М. І. Розробка програмного забезпечення для
підбору оптимальної кредитної програми і банку надавача. Інфраструктура ринку:
електронний науково-практ. журн. Одеса: ПНДІЕІ, 2017. № 6. URL:
http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/6_2017_ukr/55.pdf. (Index Copernicus).
Особистий внесок: сформульовано функціональні і нефункціональні вимоги до
прикладної програми, призначенням якої є спрощення процесу аналізу кредитних
програм позичальниками та вибору оптимальної для погашення кредитної
заборгованості.
30.
Шевчук І. Б. Інноваційний розвиток міст та регіонів України як
наслідок впровадження інформаційних технологій. Вісник Одеського
національного університету. Серія : Економіка. Одеса: ОНУ, 2017. Т. 22. Вип. 1
(54). С. 106−110. (Index Copernicus).
31.
Шевчук І. Б. Комунікативні можливості регіональних органів влади у
соціальних мережах. Причорноморські економічні студії: наук. журн. Одеса:
ПНДІЕІ, 2018. Вип. 30. Ч. 1. С. 168−172. (Index Copernicus).

34

32.
Шевчук І. Б., Яцев В. В. Розробка програмного забезпечення для
аналізу діяльності банків на ринку валютно-обмінних операцій. ModernEconomics:
електронне наукове фахове видання з економ. наук. Миколаїв: МНАУ, 2018. №8.
С. 218−226. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/8-2018/UKR/shevchuk.pdf.
(JIFACTOR, Scientific Indexing Services (SIS)).
Особистий внесок: підібрано економіко-математичні моделі та методи, які
мають бути інтегровані в програмне забезпечення для аналізу діяльності банків
на ринку валютно-обмінних операцій.
33.
Шевчук І. Б., Савчук С. М. Практичні аспекти розробки програмного
забезпечення для організації довгострокових програм лояльності працівників.
Проблеми системного підходу в економіці. Київ: НАУ, 2018. Вип.3 (65). Ч. 2.
С. 135−139. (Index Copernicus).
Особистий внесок: окреслено бізнес-аналітичні потреби бізнесу, зокрема щодо
організації довгострокових програм лояльності працівників та аналізу їх
споживчих уподобань, які можуть бути задоволені відповідним прикладним
програмним забезпеченням.
34.
Шевчук І. Б. Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та
розвитку ІТ-сфери. Бізнес Інформ. Харків: ХНЕУ, 2018. № 6. C. 344−348. (Index
Copernicus).
Статті у міжнародних наукових виданнях:
35.
Шевчук И. Б. Прогнозирование влияния процессов информатизации на
уровень регионального человеческого развития. Моделирование в управлении
организационно-экономическими системами: материалы семинаров с межд.
участием / Пермский филиал ФГБУН Института экономики УрО РАН / отв. ред.
А.Н. Пыткин. Екатеринбург : Изд-во ФГБУН Ин-та эк. УрО РАН, 2013. Вып. XII.
С. 170−175.
36.
Васькив О. Н., Шевчук И. Б. Информационная технология реализации
математической модели выбора стратегии деятельности субъекта хозяйствования.
Приволжский научный вестник. Ижевск : ИЦНП, 2013. № 2 (18). С. 8–14.
Особистий внесок: систематизовано інструментарій обґрунтування вибору
оптимальної стратегії діяльності суб’єкта господарювання на ринку. (РИНЦ)
37.
Шевчук И. Б. Расширенная классификация информационных
технологий: научно-теоретические и региональный подходы. Перспективы науки
и образования: междунар. электронный научно-практ. журн. Воронеж, 2014. №
6(12). С. 41−47. URL: https://pnojournal.files.wordpress.com/2014/07/1406pno.pdf
(РИНЦ, Index Copernicus)
38.
Шевчук І. Б. Інформаційний розвиток регіонів крізь призму теорій
регіональної економіки та регіонального зростання. Scientific and educational
journal "THE GENESIS OF GENIUS". Genevе, Switzerland, 2014. № 3. Р. 77−79.
39.
Шевчук І. Б. Особливості розвитку регіональної економіки на базі
інформаційних технологій у світлі основних економічних теорій. Problems of social
and economic development of business: Collection of scientific articles. Publishing house
«BREEZE», Montreal, Canada, 2014. Vol. 2. Р. 66−70.

35

40.
Шевчук И. Б. Современная парадигма информационного общества как
основа развития национальной и региональных экономик. Черноризец Храбър.
Варненский Свабоден Университет. Варна, Болгарія, 2015. № 8. С. 1−12. URL:
http://ejournal.vfu.bg/bg/ pdfs/Sovr-paradigma-4.pdf
41.
Шевчук І. Б. Сучасний стан забезпеченості підприємств України
інформаційно-комунікаційними технологіями: регіональний зріз. Scientific and
educational periodical journal "THE GENESIS OF GENIUS". Genevе, Switzerland, 2015.
№ 5. Volume 2. Р. 78−82.
Друковані праці наукових конференцій:
42.
Шевчук І. Б. Роль інформаційного забезпечення при удосконаленні
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АНОТАЦІЯ
Шевчук І. Б. Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку
економіки регіонів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі
спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. –
Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки
України. – Черкаси, 2019.
Обґрунтовано теоретико-методологічні засади та розроблено практичні
рекомендації щодо забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки
регіонів. Розвинуто понятійно-термінологічний апарат інформаційно-технологічного
розвитку регіональної економіки. Удосконалено класифікацію ІТ, з врахуванням
специфіки використання ІТ для забезпечення інформаційно-технологічного
розвитку економіки регіонів. Розроблено методичний підхід до оцінки рівня
інформатизації регіонів, зважаючи на конвергентно-дивергентні процеси
інформаційно-технологічного розвитку регіональної економіки. Структуровано
фактори інформаційно-технологічного впливу на розвиток регіональної економіки та
охарактеризовано трансформаційні зміни, спричинені їх дією. Проаналізовано
інформаційно-технологічний розвиток підсистем і мереж регіону. Доведено, що
державне та регіональне управління й управління містами стає ефективнішим із
застосуванням технологій Big Data, GPS-технологій, хмарних технологій, технологій
бізнес-аналітики, cashless-технологій, NFC-технологій, технологій QR-кодування,
Wi-Fi-технологій. З’ясовано перспективність розбудови в регіонах електронного
урядування через соціальні мережі. Обґрунтовано доцільність використання ІТсфери регіонів України як матричної основи для розвитку різних видів економічної
діяльності в регіоні. Розроблено стратегію розвитку ІТ-сфери регіону. Розвинуто
концептуальні засади перетворення існуючих міст України на «розумні міста».
Побудовано три варіанти прогнозу (оптимістичний, реалістичний і песимістичний)
впливу ІТ на людський капітал регіонів. Розроблено механізм забезпечення
економічної безпеки регіону, пов’язаної з інтенсифікацією процесів інформатизації
та розвитком ІТ-сфери.
Ключові слова: регіон, регіональна економіка, інформаційні технології, ІТсфера, економічна безпека, електронне урядування, трансформація, інформаційнотехнологічний розвиток, просторовий розвиток, конвергентно-дивергентні
процеси, інформатизація, сценарне прогнозування, Інтернет, розумне місто, стратегія,
концепція.
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In the dissertation the theoretical generalization and the new solution of an
important problem connected with the development of theoretical and methodological
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and practical principles of providing information and technological development of the
region's economy in the conditions of the development of the information society and
deepening of regional disproportions were made. The author's vision of the information
paradigm is formulated. The conceptual and terminological apparatus of the regional
economy is developed with new terms and concepts in the system of «information and
technological development of the region». Improved classification of IT by expanding
classifications based on the specifics of IT use to provide information and technological
development of the region's economy and management of cities and regions. It is
substantiated that the provision of information and technological development of the
regional economy should be based on the combination of the main provisions of theories
of regional development with the theories of information and technological development
of society.
The methodical approach to assessing the level of informatization of the regions
based on the calculated integral index, regional clusterization and assessment of
informatization convergence (divergence) of regions is proposed. According to the results
of its testing, groups of regions with a high, medium and low level of informatization
have been identified, regional leaders and outsiders have been identified and a significant
informational gap between the regions has been identified.
Information technology factors of the regional economy development are
structured into two groups: «The level of IT use» and «Security with technical devices».
Factors determining influence is the information field of the region, the Internet, Gridtechnology and legal field. The analysis of transformational changes in the regional
economy under the influence of these factors has been carried out. Scientific and
methodological foundations of the use of IT in combination with various economic and
mathematical methods and models for the study and analysis of various aspects of the
functioning of subsystems and networks of the region have been developed.
It is proved that state and regional management and city management is becoming
more effective with the improvement of the structure and content of information provision
of territories development, application of technologies Big Data, GPS technologies, cloud
technologies and technologies of business analytics. It is substantiated that GPStechnologies are capable of increasing the efficiency of managing the processes of
functioning of cities and regions and controlling their socio-economic development.
Therefore, it is necessary to develop a set of measures aimed at increasing the availability
of cloud technologies and business intelligence tools for authorities, small and mediumsized businesses.
It is proposed to use social networks more actively in the work of the authorities of
different levels in Ukraine. The process of estimating the openness of the authorities to
dialogue with the population in social networks is described and schematically presented.
It is proved that spatial development of cities and regions is undergoing significant
improvements after the introduction of Internet and mobile banking technologies,
cashless technologies, NFC technologies, QR-coding technologies, Wi-Fi technologies
into practice. A special place in the spatial development of territories is also given to the
construction of various structures for IT business.
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The development and implementation of the Strategy of information and
technological development of the region, the main tasks of which are the development of
the information society, informatization, «smart cities», personnel potential and IT
spheres, are substantiated.
The conceptual provisions of the development of «smart cities» have been formed,
which should serve as a basis for developing the concepts of transforming the existing
cities of Ukraine into «smart cities», and subsequently «smart cities» into «smart
regions». The importance of involving the IT sphere of the region in this process is
emphasized. Risks are outlined (lack of funding, adaptation of foreign experience, loss of
data, inequality in the quality of various built-in smart technologies, populism, obsolete
or underdeveloped elements of infrastructure), which may result in incomplete, partial or
inadequate smart-transformation of urban infrastructure.
The use of the IT sphere of the regions of Ukraine as a matrix basis for forecasting
the development of types of economic activity in the context of information and
technological development of the regions of the country is proposed. The essence,
principles and approaches to the strategy development of the IT sphere of the region,
possible risks and probable effects with its variant implementation are substantiated and
conceptually disclosed. A system of indicators for a comprehensive analysis of the
functioning and development of the IT sphere in the region is proposed.
Using the scenario approach, three variants of the forecast (optimistic, realistic and
pessimistic) have been constructed. The impact of the use of information technologies on
the human capital of the regions with a high level of IT development is constructed. The
growth potential of human capital is determined for Kyiv, Kyiv, Kharkiv, Lviv,
Dnipropetrovsk and Odesa regions.
The relationship between different levels of economic security and threats
emerging in the process of development of the IT sphere and application of information
technologies is outlined. The basic elements of the system of economic security of the
region, connected with the intensification of informatization processes and development
of the IT sphere, are determined and described. The system of indicators of economic
security of the region and their thresholds are substantiated. The mechanism of its
provision is developed.
Key words: region, regional economy, information technologies, economic
security, IT sphere, e-government, spatial development, transformation, informatization,
information technology development, convergent-divergent processes, scenario forecasting,
Internet, smart city, strategy, concept.
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