
Доступ домогосподарств 

до Інтернету



Населення, яке повідомило, що користувалось 

послугами Інтернету
(відсотків до загальної кількості)

Частка домогосподарств, які мають доступ 

до послуг Інтернету вдома 
(відсотків до загальної кількості

домогосподарств відповідної групи)

Розподіл населення за частотою користування 

послугами Інтернету
(відсотків до населення, яке повідомило, 

що користувалося послугами Інтернету останні три місяці)

68,9

75,5

у міській 
місцевості

83,9

у сільській 
місцевості 

55,9

у міській 
місцевості 

85,6

у сільській 
місцевості 

66,0Область

Україна

2

Область Україна

85,5

12,8

1,7

Не менше, ніж раз на день

Не менше, ніж раз на тиждень, але не кожен день

Менше, ніж раз на тиждень
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Розподіл населення за місцем користування 

послугами Інтернету
(відсотків до населення, яке повідомило, 

що користувалося послугами Інтернету останні три місяці)

Розподіл населення за метою користування 

послугами Інтернету
(відсотків до населення, яке повідомило,

що користувалося послугами Інтернету останні три місяці)

70,1

51,8

37,3

29,7

29,6

27,5

25,7

21,1

14,7

8,8

5,5

4,6

4,3

Скачування фільмів, зображень, музики; перегляд 
телебачення чи відео; або прослуховування радіо 

чи музики; гра у відео - чи комп'ютерні ігри  

Участь у соціальних мережах, спілкування  

Банківське обслуговування  

Пошук інформації, пов'язаної з питаннями 
здоров'я як для себе, так і для інших  

Відправлення (отримання) електронної пошти  

Телефонні переговори через інтернет/Volp  

Замовлення (купівля) товарів та послуг  

Читання/скачування газет, журналів у режимі 
онлайн  

Проведення навчальних заходів в освітніх, 
професійних або приватних цілях шляхом онлайн-

курсу, крім повних онлайн-курсів  

Запис на прийом до лікаря-спеціаліста через 
Інтернет  

Скачування програмного забезпечення  

Для взаємодії з органами державної влади,  у 
тому числі отримання інформації  

Використання інтернет-сховища в особистих цілях 
для зберігання документів, зображень, музики, 

відео або інших файлів  

69,3

16,6

7,5

1,0

89,9

2,2

3,3

Вдома

На роботі

За місцем навчання

У громадському центрі доступу до 
Інтернету

У будь-якому місці через мобільний 
телефон, смартфон 

У будь-якому місці через іншій 
пристрій мобільного доступу

В іншіх місцях
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295,6 тис. осіб у віці 5 років і старше, 

які повідомили, що за останні 12 місяців 

не мали можливості користуватися 

послугами Інтернету 

(25,9 % до загальної кількості населення

відповідного віку)

Розподіл населення у віці 5 років і старше за причинами 
неможливості користуватися послугами Інтернету

(відсотків до населення, яке не мало можливості

користуватися послугами Інтернету)

80,7

21,6

22,4

0,7

2,0

0,1

1,4

0,5

79,8

24,3

9,4

7,0

Не потребую Інтернету  

Не знаю, як його використовувати

Вартість використання інтернету  занадто висока (плата за обслуговування та ін) 

Проблема із захистом конфіденційності або безпеки персональниї даних 

Не знаю, що таке Інтернет 

Заборонено користуватись інтернетом 

Причини культурного або релігійного характеру (наприклад, вплив шкідливого 
контенту 

За інших причин 

Україна

Область
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558,3 тис. осіб, які повідомили, 

що за останні 3 місяці 

користувалися комп'ютером 

(46,5 % до загальної кількості населення)

Розподіл населення, яке повідомило, що має наступні 

навички, пов'язані з комп'ютером 
(відсотків до населення, яке повідомило,

що користувалося комп'ютером останні три місяці)

76,0

53,6

57,1

15,1

25,0

13,4

12,9

39,4

1,5

17,5

12,9

3,5

17,7

51,5

31,4

39,5

9,3

22,9

11,8

8,5

34,3

0,6

11,5

11,9

3,9

42,0

Копіювання або переміщення файла або папки 

Використання інструментів копіювання та вставки для дублювання чи переміщення 
інформації в документі 

Відправлення електронної пошти з вкладеними файлами (наприклад, документом, 
зображенням, відео) 

Використання базових арифметичних формул в електронній таблиці 

Підключення й установлення нових пристроїв (наприклад, модему, камери, принтера) 

Пошук, завантаження, встановлення програмного забезпечення 

Створення електронних презентацій за допомогою презентаційного програмного 
забезпечення (уключаючи текст, зображення, звук, відео чи діаграми) 

Перенесення файлів між комп'ютером чи іншими пристроями (наприклад, зовнішній 
жорсткий диск HDD, смартфон, планшет і ін.) 

Написання комп'ютерної програми з використанням спеціальної мови програмування 

Використання програмного забезпечення для редагування фотографій, відео та 
аудіофайлів 

Використання програмного забезпечення для обробки текстів 

Зміна налаштувань будь-якого програмного забезпечення, уключаючи операційну систему 
або програми безпеки 

Жодна з перелічених вище

Область

Україна



Доступ домогосподарств 

до Інтернету

Інфографіка підготовлена відділом публікаційної та
інформаційно-аналітичної роботи управління поширення
інформації та комунікацій.

 Головне управління статистики у Житомирській області, 2021


