
Моніторинг вебдоступності 100 державних онлайн-ресурсів, які містять електронні послуги, проведено з 19 листопада по 17 грудня 2021 року на замовлення проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації 
державних послуг в Україні (Проєкт підтримки Дія)», що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції. Моніторинг реалізовано відповідно до спеціально розробленої методики, що повністю 
відповідає ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності вебконтенту W3C (WCAG) 2.0». Повний звіт моніторингу: bit.ly/web-accessibility-2021.

Проєкт
підтримкиРезультати моніторингу вебдоступності 

100 державних сайтів України

Складові, які містять показник базової доступності

Жоден із сайтів 
не досяг 
максимальної 
оцінки 

Високий рівень 
доступності має 
1 сайт: 

Електронний кабінет 
перевізника

Сайти, що досягли 
5 з 10 критеріїв

Найменш реалізовані 
критерії базової 

доступності

С1. Достатня 
контрастність 
тексту

Відсутність механізму 
для швидкого переходу 
до основного вмісту

Низька контрастність 
тексту

Відсутність тексту 
для гіперпосилань

Відсутність видимого 
індикатора фокусу при 
навігації за допомогою 
клавіатури

Невизначеність або 
некоректне визначення 
мови сторінки

Ускладнює навігацію для повністю 
незрячих користувачів та користувачів 
із порушенням моторики 

Заважає людям із частковою втратою 
зору читати текст 

Робить їх незрозумілими для незрячих 
користувачів, які використовують 
програми зчитування з екрана

Робить таку навігацію недоступною 
для людей із частковою втратою зору 
або порушенням моторики

Призводить до неналежної роботи 
програм зчитування з екрана, функції 
автоперекладу та пошукових систем

Терміново провести 
модернізацію сервісів 
із урахуванням потреб 
маломобільних груп 
громадян

Виправити наявні помилки 
доступності та врахувати 
всі потреби маломобільних 
груп громадян під час 
наступної планової 
модернізації

Періодично проводити 
аудит доступності і вчасно 
виправляти знайдені 
помилки 

С2. Наявність 
альтернативного 
тексту для всіх 
зображень

С3. Наявність 
доступного 
тексту для всіх 
гіперпосилань

С4. Наявність 
текстових міток 
для всіх кнопок

С7. Відсутність 
помилок у коді 
сторінки

С8. Надання 
механізму для 
швидкого переходу 
до основного вмісту 
сторінки

С9. Маркування 
фокусу клавіатури

С6. Програмне 
визначення 
основної мови 
сторінки
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і 1%
високий
рівень

39%
низький
рівень

12%
достатній
рівень

48%
середній
рівень

Усі вебсайти 
потребують 
вдосконалення

Найбільш поширені помилки:
Чому це важливо?

Власникам 
вебсайтів, які 
мають низький або 
середній рівень 
базової доступності

Власникам 
вебсайтів, які мають 
достатній або 
високий рівень 
базової доступності

Всім власникам 
сайтів

Кому це важливо?

Рекомендації:

Рівень 
доступності

вебсайтів 

С5. Наявність 
текстових міток 
для полів форм

С10. Підтримка 
керування 
за допомогою 
клавіатури
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Частка сайтів, які досягли певної складової
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https://e-services.dsbt.gov.ua

https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/web-accessibility-government-authorities-websites-report-monitoring-results

