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Інтернет-пенетрація в світі  

 

Динаміка кількості інтернет-споживачів на 100 

жителів у 2000-2013 рр 
 

 

Кількість інтернет-споживачів на 100  

жителів у 2013 р 
 

 

Дані Міжнародного союзу 

електрозв’язку (МСЕ), 

http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/   
 

За даними МСЕ, по інтернет-пенетрації Україна відстає від всіх своїх сусідів 
 

http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/
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Інтернет-пенетрація в Україні  

 

Динаміка кількості інтернет-споживачів на 100 жителів (щорічне і щоквартальне вимірювання) 
 

Регулярні користувачі  (заявляють, що 
використовють Інтернет 1 раз на місяць або 
частіше), вік 15+ 

вся Україна  
до 3 кв. 2014 р дані з АРК 
з 4 кв. 2014 без АРК 

 

Дані «Фактум Груп Україна» на замовлення ІнАУ 
 

Фактичні дані інтернет-пенетрації в Україні значно перевищують дані, опубліковані МСЕ 
 



Потенціал росту числа інтернет-споживачів  

  Кількість користувачів на 

початок 2015 р 

Пенетрація 

на початок 

2015 р 

Потенціал до 2020 р 

 

 

Увесь світ 

~ 3 млрд (дані МСЕ) 

 

Всього населення – 7,2 млрд 

(дані ООН) 

41,7%   

Європа   75-80%   

 

 

Україна 

21,06 млн (дані «Фактуп Груп 

Україна» для  віку 15+)  

 

Всього населення - 39,2 млн 

(дані Держстату Україні для віку 

15+, без АРК) 

58% Ріст 20% (до 78%)  

темпи росту за минулі 5 

років – 30%: 

 

8 млн (вік 15+)  

10 млн (всі вікові категорії) 

Реальним є збереження попередніх темпів зростання пенетрації в Україні і вихід України на 
нинішній європейський показник пенетрації протягом 5 років, що означає зростання до 
2020 р. кількості українських інтернет-користувачів не менш ніж на 10 млн 
 



Завади наступним 10 мільйонам  

 

1. Недостатність інвестицій у розвиток ІКТ 
 

2. Зарегульованість ряду сегментів ІКТ-ринку 
 

3. Непрофесіоналізм і перебирання повноважень державними 
органами і органами місцевого самоврядування при 
взаємодії з учасниками ІКТ-ринку 
 

4. Невирішеність проблем доступу до інфраструктури 
телекомунікацій 
 

5. Недоліки у формуванні і поширенні вітчизняного інтернет-
контенту 
 

6. Решта: освітянські недоробки в сфері інформатизації, 
фінансові проблеми потенційних інтернет-користувачів, тощо 



1-й крок з подолання завад: інвестиції в ІКТ 

 

Збільшення притоку зовнішніх і внутрішніх інвестицій у розвиток ІКТ: 
 

• Створення здорового бізнес-клімату з прозорими і однаковими для всіх правилами 
 

• Припинення незаконних вилучень обладнання ІКТ-підприємств 
 

• Налагодження процесу подання Адміністрацією зв’язку до МСЕ реальних відомостей 
щодо показників інтернет-пенетрації, кількості інтернет-абонентів (загальної і ШСД) 
 

• Виправлення викривленого подання деякими міжнародними організаціями ситуації 
щодо  хостингу дитячої порнографії у світі і в Україні 
 
 
 

 



Відставання ІКТ-рейтингів: удар по інвестиціях 

Україна за останній рік у рейтингу загальної 
інвестиційної привабливості країн світу 

International Business Compass (BDO) 
піднялась на 20 позицій (http://www.bdo-
ibc.com/fileadmin/dokumente/BDO-IBC-
Summary-2015_ENG.pdf) 
 

В той же час за рейтингом розвитку ІКТ The 

ICT Development Index (МСЕ) за 2014 рік 
Україна опустилась на 5 позицій 
(http://www.itu.int/ITU-
D/ict/publications/idi/index.html)  
 

2014 – 73 місце з 166 країн 

2013 – 68 місце з 157 країн 
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Вилучення серверів – удар по інвестиціях 

ВІДКРИТУ ЗАЯВУ щодо ситуації, 

яка склалась в ІТ-секторі у зв’язку 

з обшуками компаній і 

вилученням обладнання у 

компаніях ІКТ, опубліковану 

рядом профільних асоціацій і 

громадських організацій, 

протягом 28-29 вересня 

підтримали 105 підприємств 

сфери ІКТ 



Заниження показників: удар по інвестиціях 
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Дані Factum Group Ukraine (Регулярні користувачі)  

Дані звітів МСЕ (Регулярні користувачі) 

Порівняльні дані щодо інтернет-проникнення в Україні за даними звітів МСЕ 

та за даними досліджень Factum Group Ukraine 

Україна – єдина у світі країна, де адміністрація зв’язку свідомо занижує показники 
розвитку Інтернету: кількість користувачів і абонентів Інтернету  
 



«Фокуси» з дизайном: дані Inhope про поширеність хостингу  дитячої 

порнографії у 2014  

«Фокуси» з дизайном: удар по інвестиціях 

Невже Україна лідер з хостингу дитячого порно?  



«Фокуси» з дизайном: удар по інвестиціях 

… і представлення тих же даних Inhope у вигляді діаграми: 

США  

Росія 

Нідерланди 
Канада Німеччина 

Франція Японія 

Великобританія 

Чехія Решта 

Україна 

Китай 

Швейцарія 

В МЕРЕЖІ INHOPE 

НЕ В МЕРЕЖІ INHOPE 

Завдяки маніпулятивному дизайну Україна у звітах Inhope сприймається як лідер з хостингу 
дитячого порно, хоча цифри Inhope свідчать, що США, РОСІЯ і решта країн випереждають 
Україну в цьому антирейтингу в десятки разів 



«Фокуси» з дизайном: удар по інвестиціях 

 

Може, справа в тому, 
що КРИМНАШ?  
 

Дизайн Inhope 
(http://www.inhope.or
g/gns/our-
members.aspx)  
 

http://www.inhope.org/gns/our-members.aspx
http://www.inhope.org/gns/our-members.aspx
http://www.inhope.org/gns/our-members.aspx
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2-й крок подолання завад: дерегуляція 

 

Зменшення зарегульованості ІКТ-ринку: 
 

• Недопущення збільшення регуляторного тиску на галузь електронних комунікацій 
під виглядом виконання курсу євроінтеграції у розробці і прийнятті ЗП «Про 
електронні комунікації»   
 

• Приведення функцій регулятора до повноважень, визначених в Угоді про асоціацію 
України та ЕС 
 

• Скорочення кількості показників якості послуг доступу до мережі Інтернет, а краще 
законодавча відміна обов’язкового вимірювання показників і збереження ринкових 
конкурентних механізмів з елементами саморегулювання 
 

• Приведення вимог по звітності в галузі телекомунікацій до визначень МСЕ, ліквідація 
дублювань  звітності (Держстат, ДССЗЗІ, НКРЗІ) 
 

• Протидія спробам впровадження підтримки монополізму під виглядом ФУП 
 

• Загальні проблеми зарегульованості української економіки 
 



3-й крок з подолання завад: взаємодія з владою 

 

Викорінення непрофесіоналізму і перебирання повноважень державними 
органами і органами місцевого самоврядування при взаємодії з учасниками 
ІКТ-ринку: 

 
• Усунення монополізму і посереднцьких паразитичних схем при доступі до 

будинкових розподільчих мереж 
 

• Запровадження мораторію на вилучення електронних інформаційних систем; 
тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем має здійснюватися 
виключно шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах без їх 
вилучення, відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України 
 

• Проведення атестації і сертифікації співробітників підрозділів боротьби з 
кіберзлочинністю відповідних силових структур на предмет встановлення їх 
компетенції у технічних питаннях функціонування електронних інформаційних 
систем та знання вимог законодавства України 
 

 



4-й крок з подолання завад: інфраструктура 

 

Вирішення проблем доступу до інфраструктури телекомунікацій: 
 

• Прийняття законопроекту «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, 
транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж» та 
необхідних підзаконних нормативних актів: правил, методик, граничних тарифів  
 

• Вирішення з обленерго  проблем сумісного підвісу на опорах електропередач 
 

• Легалізація бездоговірних відносин  
 

• Вирішення питань землевідводу 
 

• Поширення практики використання елементів саморегулювання на основі 
підписання Правил професійної етики між операторами та власниками 
інфраструктурних елементів 

 



5-й крок з подолання завад: контент 

 

Підтримка розвитку вітчизняного інтернет-контенту: 
 

• Приорітетний розвиток інструментів інформаційного суспільства і електронного 
урядування 
 

• Впровадження електронного документообігу всіх державних установ та органів 
місцевого самоврядування, що дозволить досягти ефекту зі збільшення проникнення 
Інтернету 
 

• Недопущення прийняття змін до законодавства України про захист інтелектуальної 
власності, які допускають позасудове блокування інтернет-ресурсів та солідарну 
відповідальність постачальників інтернет-послуг  
 

• Розвиток проектів, які сприяють створення контенту соціальної або освітньої 
направленості (наприклад, конкурс веб-сайтів закладів освіти) 
 

• Протидія законодавчим спробам виведення коштів з галузі ІКТ в інші непрофільні 
сфери (наприклад, на підтримку театру і кіно) 
 

 



Ліквідація «цифрового розриву» як фактор росту 
інтернет-пенетрації 

Віковий «цифровий 
розрив» – долається: 
 

Регіональний «цифровий 
розрив» – належить подолати 
 



Ліквідація «цифрового розриву» як фактор росту 
інтернет-пенетрації 

 

 

Гендерний «цифровий 
розрив» - подолано 
 

«Цифровий розрив» 
між містом і селом – 
долається: 
 



Досвід України – світу  

 

Досвід України, який може бути використаний у світі для збільшення 
інтернет-проникнення в інших країнах  
(для звіту з даної теми до Секретаріату IGF): 
 
• Досвід проведення конкурсу шкільних сайтів у партнерстві профільної бізнес-

асоціації (ІнАУ) та МОН 
 

• Досвід Української мережі обміну трафіком UA-IX з використанням правила «все-
всім», значною мірою завдяки якому співвідношення ціна/якість доступу до мережі 
Інтернет в Україні для споживачів є одним з найкращих в світі 
 

• Досвід співпраці профільної асоціації (ІнАУ) з дослідницькою компанією (Фактум 
Груп Україна) у проведенні досліджень показників української інтернет-аудиторії 
 

• Досвід діяльності в Україні Спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи 
«Зміцнення інформаційного суспільства в Україні» 
 

• Досвід запуску і 6-річного функціонування проекту гарчої лінії в Інтернеті Skarga.ua 
без грантової підтримки 
 

 



Дякую за увагу! 

Володимир Куковський,  
 
Виконавчий директор ІнАУ 
 
www.inau.ua 

dir@inau.ua   

http://www.inau.org.ua/
mailto:dir@inau.ua

