
Значення
Місце в 

рейтингу 

3.6 104 ↑10

3.0 122 ↑8

Ефективність національних законотворчих органів
1 = неефективні - серед найгірших у світі,        

7 = дуже ефективні - серед найкращих у світі
2.5 125 ↑13

Стан розвитку законодавства, пов'язаного з використанням ІКТ
1 = не розвинене взагалі,                                           

7 = дуже розвинене
3.5 97 ↑10

Незалежність судів
1 = в значній мірі залежні,                                        

7 = повністю незалежні
2.0 139 без змін

Ефективність правової системи у врегулюванні спорів 
1 = вкрай неефективна, 

7 = дуже ефективна
2.6 128 ↑16

Ефективність правової системи в оскаржуванні регуляторних актів (як легко 

приватному бізнесу оскаржувати дії уряду)  

1 = дуже неефективна,                                               

7 = дуже ефективна
2.3 131 ↑15

Захист інтелектуальної власності
1 = вкрай слабкий,                                                        

7 = дуже сильний
2.7 128 ↑5

Рівень піратства

% встановленого неліцензованого  

програмного забезпечення від його 

загального обсягу 

83 91 ↑4

Кількість процедур, необхідних для судового вирішення спору щодо 

забезпечення виконання контракту

кількість процедур (від моменту подачі 

позову в суд  до моменту оплати)
30 18 без змін

Кількість днів, необхідних для  судового вирішення спору щодо забезпечення 

виконання контракту

кількість днів (від моменту, коли позивач 

вирішує подати позов в суд,  до моменту 

оплати)

378 21 ↑2

4.2 77 ↑7

Наявність новітніх технологій
1 = немає взагалі,                                                           

7 = широко доступні
4.1 113 ↓7

Доступність венчурного капіталу (як легко підприємцям з інноваційними, 

але ризикованими проектами знайти венчурний капітал)

1 = надзвичайно важко,                                                    

7 = дуже просто
2.3 97 ↑23

Сукупна податкова ставка частка податків у прибутку, % 52.9 121 ↑6

Час, необхідний для відкриття бізнесу кількість днів 21 102 ↓4

Кількість процедур, необхідних для відкриття бізнесу кількість процедур 6 58 без змін

Інтенсивність конкуренції на внутрішньому ринку
1 = не інтенсивна взагалі,                                             

7 = надзвичайно інтенсивна
4.7 101 ↑5

Рівень охоплення вищою освітою % 79.7 13 ↓1

Якість шкіл менеджменту (оцінка якості бізнес-шкіл)
1 = жахливо — серед найгірших у світі, 

7 = відмінно — серед найкращих у світі
3.9 88 ↑27

Державні закупівлі високотехнологічної продукції 
1 = зовсім ні,                                                                       

7 = в більшій мірі
2.9 122 ↓4

5.6 28 ↑6

4.7 46 ↑28

Виробництво електроенергії кВт на душу населення 4265.2 53 ↑1

Покриття мобільною мережею % населення 99.9 39 ↓6

Міжнародна пропускна здатність Інтернету кбіт/с на 1 користувача 52.9 51 ↑36

Безпечні інтернет-сервери кількість серверів/ 1 млн. населення 26.5 72 ↑4

6.6 10 ↓7

Тарифи на передплачений мобільний зв'язок 
середня вартість 1 хв розмови, ПКС дол. 

США/хв
0.19 49 ↓43

Тарифи на стаціонарний широкосмуговий Інтернет місячна абонплата, ПКС дол. США/хв 14.10 6 без змін

Конкуренція на ринку телекомунікаційних послуг (рівень конкуренції на 

інтернет-послуги, міжнародні послуги міжміського та мобільного 

телефонного зв'язку)

шкала від 0 до 2 (найкращий) 1.86 77 ↓3

5.6 36 ↑1

Якість системи освіти (наскільки добре система освіти відповідає потребам 

конкурентоспроможної економіки)

1 = незадовільна,                                                           

7 = дуже добра
3.7 72 ↑7

Якість викладання математики та природничих наук
1 = жахлива — серед найгірших у світі, 

7 = відмінна — серед найкращих у світі
4.8 30 ↓2

Рівень охоплення середньою освітою % 97.8 39 ↑5

Рівень грамотності дорослого населення % 99.8 8 ↓2

Індекс мережевої готовності України і його складові 

Складова (індикатор)

Субіндекс наявності умов для розвитку ІКТ 

Субіндекс готовності

2015 рік

Оцінка складової

Зміна 

позицій у 

рейтингу 

за рік ↓/↑

Політичне та регуляторне середовище

Бізнес та інноваційне середовище

Інфраструктура

Доступність

Практичний досвід



Значення
Місце в 

рейтингу 

3.4 94 ↑7

3.7 78 ↓3

Кількість абонентів мобільного зв'язку/ 100 жителів % 138.1 36 ↓2

Інтернет-користувачі % осіб 41.8 82 ↑10

Частка домогосподарств, оснащених ПК % 40.5 75 ↓3

Частка домогосподарств, що мають доступ в Інтернет % 43.7 70 ↑3

Абоненти фіксованого широкосмугового Інтернету абонентів на 100 жителів 8.8 69 ↑2

Абоненти мобільного широкосмугового  зв'язку абонентів на 100 жителів 5.4 107 ↓6

Використання віртуальних соціальних мереж (Facebook, Twitter, LinkedIn 

тощо)
1 = не користуються взагалі, 

7 = широко використують
5.4 89 ↓4

3.5 78 ↑15

Освоєння технологій на рівні фірм (наскільки широко бізнес використовує 

нові технології)

1 = не використовуються взагалі, 

7 = широко використовує
4.2 100 без змін

Здатність до інновацій 
1 =  зовсім відсутня,                                                        

7 = у найбільшій мірі
3.6 82 ↑18

Кількість заявок, поданих за системою Договору про патентну кооперацію заявки / 1 млн. населення 3.3 52 без змін

Використання ІКТ під час взаємодії підприємств 
1 =  зовсім не використовують,                    

7 = у найбільшій мірі
4.7 72 ↑15

Використання Інтернету  для продажу своїх товарів (послуг) споживачам
1 =  зовсім не використовують, 

7 = у найбільшій мірі
5.1 40 ↑19

Ступінь підготовки персоналу (в якій мірі компанії інвестують в навчання і 

розвиток персоналу)

1 =  зовсім не інвестують,                                             

7 = у найбільшій мірі
3.8 92 ↑11

2.9 124 ↑5

Важливість ІКТ для уряду (чи має уряд  чіткий план впровадження та 

використання ІКТ для підвищення рівня конкурентоспроможності країни)

1 = не має плану,                                                                       

7 =  має чіткий план
2.7 136 ↑6

Індекс урядових онлайн-сервісів (оцінка якості обслуговування) шкала від 0 до 1 (найкраще) 0.27 106 ↓18

Успіх уряду у просуванні ІКТ (наскільки успішно уряд стимулює 

використання інформаційних технологій)

1 = неуспішно взагалі,                                                       

7 = надзвичайно успішно
3.5 115 ↑20

3.5 82 ↑16

3.3 67 ↑12

Вплив ІКТ на появну нових бізнес-моделей
1 = не має впливу,                                                              

7 = у найбільшій мірі має вплив
3.8 111 ↑14

Кількість  пов'язаних з ІКТ заявок на патент, поданих відповідно до Договору 

про патентну кооперацію
заявки / 1 млн. населення 1.1 51 ↓4

Вплив ІКТ на появу нових організаційних моделей (віртуальні команди, 

дистанційна робота тощо)

1 = не має впливу,                                                              

7 = у найбільшій мірі має вплив
3.7 101 ↑26

Частка робочої сили, зайнятої науковмісною діяльністю % 33.7 37 ↓1

3.7 89 ↑13

Вплив ІКТ на доступ до базових послуг (в якій мірі ІКТ забезпечують доступ 

усіх громадян до основних послуг (охорона здоров'я, освіта, фінансові 

послуги тощо)

1 = не має впливу,                                                              

7 = у найбільшій мірі має вплив
3.6 109 ↑12

Інтернет-доступ у школах
1 = відсутній,                                                                          

7 = широко доступний
4.3 67 ↑3

Використання ІКТ та ефективність уряду (в якій мірі використання ІКТ 

урядом поліпшує якість державних послуг громадянам)

1 = зовсім не використовуються,                                        

7 = у найбільшій мірі поліпшує
3.3 118 ↑10

Індекс е-участі (включає: e-інформація, e-консультація, e-прийняття рішень), 

оцінка якості, актуальності, корисності урядових веб-сайтів у наданні 

інформації онлайн, інструментів та послуг для громадян

шкала від 0 до 1 (найкраще) 0.43 74 ↑3

2015 рік

Субіндекс впливу

Зміна 

позицій у 

рейтингу 

за рік ↓/↑

Продовження таблиці

Складова (індикатор) Оцінка складової

Економічний вплив

Соціальний вплив

Індивідуальне використання

Використання у бізнесі

Використання урядом

Субіндекс використання


