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Про проєкт «Електронні, інклюзивні, 
доступні: підтримка цифровізації 
державних послуг в Україні» 
Проєкт, що розпочинається 1 січня 2021 року за підтримки Уряду Швеції, побудований на багаторічному 
досвіді Програми розвитку ООН у двох сферах: реформа адміністративних послуг та реінжиніринг і 
цифровізація процесів у сфері державного управління, зокрема із широким залученням громадськості 
та експертів/ток. У рамках проєкту ПРООН допомагатиме урядовим партнерам – передусім Міністерству 
цифрової трансформації України (Мінцифри) – обрати декілька комплексів послуг, яких потребують 
громадяни/нки, що належать до вразливих груп населення. 

Послуги будуть формуватись у пакети за життєвими ситуаціями і переводитимуться у повністю цифровий 
формат або ж розроблятимуться допоміжні цифрові інструменти. Разом із Мінцифрою ПРООН працюватиме 
над тим, щоб урядові структури та парламент отримали глибше розуміння підходу, що базується на правах 
людини, в контексті створення електронних послуг, зокрема шляхом тіснішої співпраці із Секретаріатом 
Уповноваженого з прав людини та національними правозахисними інституціями інших країн. Проєкт також 
активно працюватиме з населенням (громадянами/нками-клієнтами/тками) для підвищення рівня цифрової 
грамотності й кібергігієни та зміцнення довіри до нових рішень.

На глобальному рівні цифровізація клієнтоорієнтованих послуг та розвиток мобільних технологій, що 
залучають громадян/нок до створення нових рішень, не залишаючи нікого без уваги, відповідає одразу 
кільком Цілям сталого розвитку. Розвиток цифрових послуг, зокрема таких, які можна отримати через 
мобільний телефон, сприяють поліпшенню якості державного управління та зниженню рівня корупції. 
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Це, своєю чергою, сприяє розвитку ефективних, 
підзвітних та інклюзивних державних інститутів, 
здатних реагувати на потреби жінок та чоловіків, які 
належать до різних груп, що узгоджується з Ціллю 
16: «Сприяння побудові миролюбного й відкритого 
суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпе-
чення доступу до правосуддя для всіх і створення 
ефективних, підзвітних та заснованих на широкій 
участі громадськості інституцій на всіх рівнях». 
Наприклад, коли такі послуги впроваджуються 
у секторі доступу до правосуддя, це сприяє 
реалізації принципів верховенства права, щоб ніхто 
з громадян/ок не залишився без уваги.

Ціль 9 «Створення стійкої інфраструктури, спри-
яння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та 
інноваціям» має на меті покращення доступу 
до інформаційно-комунікаційних технологій. В 
українському контексті це означає розширення 
доступу до цифрових (мобільних) послуг поза 
межами великих міст та у місцях, які ще не відчули 
переваг останнього покоління телекомунікаційних 
технологій (принаймні інтернету покоління 3G).

Ще один аспект, пов’язаний зі створенням більш 
доступних та інклюзивних електронних або мо-
більних послуг, узгоджується з Ціллю 4: «Забезпе-
чення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти 
та заохочення можливості навчання впродовж 

усього життя для всіх». Запущена в Україні ініціатива 
«Держава у смартфоні» стане успішною лише 
за умови розробки і широкого запровадження 
привабливої та доступної громадянської цифрової 
освіти, яка допоможе заповнити цифрові прогалини 
у знаннях і навичках та подолати цифровий розрив 
між поколіннями й між групами українців, що 
належать до різних соціальних верств.

Упровадження цифрових рішень також сприятиме 
досягненню Цілі 5: «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчаток». Увага до гендерного аспекту має 
потенціал сприятливо вплинути на актуалізацію 
питань щодо забезпечення рівних можливостей 
для жінок та чоловіків, особливо в умовах пандемії 
COVID-19.

Аналіз соціально-економічного контексту допо-
магає визначити загальний напрям та пріоритет-
ність обрання певних груп населення, які потре-
бують адаптованих до їхніх потреб і можливостей 
цифрових рішень. Так, жінки пенсійного віку, 
які мають статус внутрішньо переміщених осіб 
(далі – ВПО) і живуть в умовах крайньої бідності, є 
вразливими за багатьма аспектами. За даними ООН 
за 2017 рік, в Україні було зареєстровано близько 
півтора мільйона ВПО, серед яких близько 2/3 – 
особи літнього віку, в переважній більшості – жінки. 

У сільській місцевості жінки у 48% випадків не мали 
доступу до належних медичних послуг, 36% жінок 
не брали участі у прийнятті рішень у своїх громадах, 
а 67% не мали доступу до широкосмугового 
інтернету вдома.

В українському контексті, групи, які нерідко 
залишаються поза увагою, зазвичай охоплюють: 
жінок та чоловіків, що живуть за межею бідності; 
старших людей; жінок та чоловіків із різними 
типами інвалідності; жінок, які проживають у 
сільській місцевості; молодь, що проживає на 
територіях, уражених конфліктом; етнічні меншини 
(особливо ромське населення) та ВПО. До групи, 
яка може потребувати додаткової уваги, належать 
також ветерани та ветеранки, які повертаються 
до цивільного життя. Належні цифрові рішення 
для перерахованих цільових груп швидше за все 
відрізнятимуться від тих моделей, що підходять 
користувачам/чкам, які проживають у більших 
містах, мають середній або вище середнього 
рівень доходів та цілодобовий доступ до якісного 
інтернету.

У завдання проєкту входить пошук відповідних 
рішень, їх розробка та апробація з різними групами 
користувачів/чок для досягнення їх максимальної 
комфорту та високої ефективності онлайн або 
мобільних рішень. 
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CATI Computer-Assisted Telephone  
 Interview (метод дослідження)

NFC Near field communication  
 (технологія безконтактної передачі  
 даними між пристроями) 

FAQ Frequently Asked Question(s)  
 (запитання, які часто ставляться)

БТІ Бюро технічної інвентаризації

ВПО Внутрішньо переміщена особа

ДАБІ Державна архітектурно-будівельна  
 інспекція України

ЄДЕБО Єдина державна електронна база  
 з питань освіти

ЖЕК Житлово-експлуатаційна контора

ЗВО Заклад вищої освіти

КВЕД Класифікація видів економічної  
 діяльності

КМІС Київський міжнародний інститут  
 соціології

МСЕК Медико-соціальна експертна комісія

МРЕВ Міжрайонний реєстраційно- 
 екзаменаційний відділ Міністерства  
 внутрішніх справ (застарілий термін)

ОТГ Об’єднана територіальна громада

ОВИР «Отдел виз и регистрации»  
 Міністерства внутрішніх справ  
 (застарілий радянський термін)

ПДР Правила дорожнього руху

ПРООН Програма розвитку ООН в Україні

РАЦС Орган реєстрації актів цивільного  
 стану

ТОВ Товариство з обмеженою  
 відповідальністю

ФГД Фокус-групова дискусія

ФОП Фізична особа – підприємець

ЦНАП Центр надання адміністративних  
 послуг

 

Список 
скорочень
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Близько половини українців та українок 
отримували державні електронні послуги 
протягом останнього року

Запитання ставилося усім респондентам/ткам. Кількість 
тих, хто відповів, n=2000. Респонденти/тки могли обрати 
декілька варіантів відповідей. Альтернативи впорядковані 
за зменшенням частки тих, хто обрав цей варіант.

15%

13%

13%

12%

11%

10%

9%

9%

8%

6%

6%

3%

2%

1%

4%

47%

1%

Отримання паспортів та інші контакти із Державною 
міграційною службою

Користування додатком чи порталом «Дія»

Отримання субсидій, пільг та соціальних виплат

Питання особистого транспорту (водійське посвідчення, продаж авто, 
сплата штрафів онлайн тощо)

Питання пенсійного забезпечення 
(Портал електронних послуг Пенсійного Фонду)

Платні послуги отримання інформації з державних реєстрів 
чи отримання цифрових витягів

Питання,  пов’язані з приватним підприємництвом (ФОП): 
(реєстрація, єдиний податок, звітність)

Питання оподаткування (кабінет платника податків)

Питання, пов’язані із веденням справ фірми чи компанії (ТОВ) 
(реєстрація податки чи інші питання)

Свідоцтво про народження, супутні документи

Вступ до закладу вищої освіти (подання документів)

Зміна виборчої адреси (аби мати змогу проголосувати)

Питання будівництва (наприклад, дозволи)

Питання комерційного транспорту (ліцензії, дозволи на перевезення)

Не доводилося отримувати послуги з переліку, але отримував(ла) інші

Не доводилося отримувати електронні державні послуги

Важко відповісти

53%
Електронними послугами користуються 
різні категорії населення як за віком, так і 
за рівнем доходів чи місцем проживання. 
Водночас можна виокремити категорії 
населення, які з більшою імовірністю 
мають досвід використання електронних 
послуг, що надаються на 
загальнодержавному рівні

НЕ КОРИСТУЄТЬСЯ

Жінка

КОРИСТУЄТЬСЯ

Пенсіонерка

Сільська
місцевість

Низький рівень достатку
(має недостатньо грошей на базові потреби – 

харчування, одяг)

Не має
вищої освіти

Чоловік

Працює або
навчається

Місто

Середній або високий рівень достатку
(має достатньо грошей на базові потреби 
та може купувати деякі коштовні речі)

Вища
освіта

Стислі  
висновки
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Основні аспекти, що є важливими під час 
отримання державних електронних послуг як 
для тих, хто не користувався ними, так і для 
користувачів/чок:

КОРИСТУВАЧ/КА

НЕКОРИСТУВАЧ/КА

Наявність номера телефону куди можна 
звернутися, якщо щось пішло не так

Захищеність персональних даних,
у тому числі шифрування даних

Онлайн-чат із можливістю поставити питання 
консультантам миттєво

Доступ до послуги без реєстрації або шляхом проведення мінімальної 
верифікації, такої як код СМС. Швидкість та легкість – мій пріоритет

Відеоінструкції із покроковим поясненням всіх необхідних дій

Короткі, чіткі пояснення без використання канцелярської мови 

Можливість відстежувати прогрес виконання заявки 

Доступ до послуги тільки з допомогою електронного цифрового підпису.* 
Безпека – мій пріоритет

Можливість обирати у випадаючих списках і не набирати стандартну 
інформацію вручну (адресні дані, індекси тощо)

Функція збереження моїх даних в чернетці, щоб не заповнювати з нуля

Зрозумілий дизайн, великий шрифт

Якомога менше переходів із однієї сторінки на наступну 

Секція частих питань (FAQ), із типовими ситуаціями 

Нічого з зазначеного

Важко сказати

24%

21%

14%

9%

11%

10%

8%

7%

6%

6%

9%

6%

2%

26%

17%

33%

36%

27%

20%

15%

15%

14%

15%

15%

14%

11%

11%

2%

8%

5%

ЗАХИЩЕНІСТЬ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ 

ДАНИХ 

24%

36%

КОРИСТУВАЧ/КА

НЕКОРИСТУВАЧ/КА
НАЯВНІСТЬ 

НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНУ, КУДИ 

МОЖНА 
ЗВЕРНУТИСЯ

24%

33%

КОРИСТУВАЧ/КА

НЕКОРИСТУВАЧ/КА
НАЯВНІСТЬ 

ОНЛАЙН-ЧАТА 
З МОЖЛИВІСТЮ 

МИТТЄВО ЗАДАТИ 
ЗАПИТАННЯ

14%

27%
* Незважаючи на те, що термін «електронний цифровий підпис» юридично вже вийшов з обігу та замінений термінами «удосконалений електронний підпис» або «кваліфікований електронний 
підпис / КЕП», під час телефонного інтерв’ю було свідомо прийнято рішення користуватися простішим, відомішим терміном для отримання більшої кількості відповідей від респондентів/ток.
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Під час опитування 
респондентів/ток просили 
назвати одну, найбільш 
важливу для них сферу, де 
вони хотіли би мати додаткові 
або кращі електронні сервіси. 
Сфери, які опитані називали 
найчастіше:

суттєва економія 
часу і зусиль

можливість уникнути 
дискомфорту, пов'язаного 
з чергами та бюрократією

Переваги електронних послуг набули додаткової значущості в період пандемії COVID-19, оскільки 
це безпечний для здоров’я спосіб отримання сервісів, в яких існує потреба на даний момент. 

скорочення впливу людського 
фактора: нижча ймовірність помилки, 
менше негативних моментів при 
спілкуванні з державними 
службовцями

зручність: можливість 
скористатися послугою в бажаному 
місці, в бажаний інтервал часу

Преважна більшість учасників/ниць 
продемонструвала свою відкритість 
до електронних послуг: 
респонденти/тки користуються 
різноманітними сервісами зараз і 
готові до подальшого їхнього 
розширення. Електронні послуги вже 
сприймаються як невід’ємна складова 
життя, яка дає багато переваг: 

Водночас у дослідженні також були 
виявлені бар’єри, які існують у 
користувачів/чок щодо електронних 
послуг. Наявність таких бар’єрів 
провокує брак довіри до послуг, а 
також недостатню задоволеність 
ними.  Найбільш суттєвими серед 
бар’єрів є такі: 

брак упевненості щодо 
захищеності персональних даних, 
побоювання стати жертвою 
шахрайства – це те, що визначає 
брак довіри до електронних 
послуг з боку переважної 
більшості респондентів/ток

незадоволення рядом послуг у 
процесі користування ними, 
головним чином – через їхні 
обмежені можливості: іноді важко 
або неможливо отримати повний 
обсяг послуги в електронному 
форматі (наприклад, все одно треба 
йти з паперами до установи, чекати 
там у черзі)

нестача необхідної технічної бази в 
країні у цілому: значна частина 
населення (особливо в селах) немає 
доступу до якісного Інтернету, у деяких 
бракує необхідних технічних засобів 
для цього; окремі державні ресурси, 
через які надаються електронні 
послуги, час від часу недоступні

побоювання електронних сервісів з 
боку частини пенсіонерів/рок і 
мешканців/нок сіл, страх помилки, брак 
навичок користування сервісами, 
недостатня поінформованість щодо 
спектра доступних державних 
електронних послуг

комунальні 
послуги 

оформлення та 
отримання пенсій 

медичні 
послуги 

подання документів 
для оформлення 
субсидії

ведення малого 
бізнесу

отримання 
соціальної 
допомоги  

отримання 
паспорта  

сплата податків 
і оформлення 
відповідних 
довідок 

земельні 
питання 

середня та 
дошкільна освіта

послуги, пов’язані 
з володінням та 
користуванням 
приватним 
транспортним 
засобом. 

68%ВІДСУТНІСТЬ 
ПОТРЕБИ 

У ЕЛЕКТРОННИХ 
ПОСЛУГАХ

24% 21% 9% 4%

Дві третини (68%) тих, хто не 
користувався державними 
електронними послугами протягом 
останнього року, вказали на відсутність 
потреби у цих послугах, 24% сказали, що 
не мають достатньо навичок, аби 
користуватися такими послугами, а 21% – 
що не мають пристрою з доступом до 
інтернету.

4% Не знають, чи надається
послуга в електронному форматі

24%
Не вистачає
навичок

21%
Немає 
пристрою
з доступом 
до інтернету 

9%
Не довіряють
електронним
сервісам
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Дослідження показало, що 
потрібен диференційований 
підхід до різних категорій 
користувачів/чок, щоб надати 
допомогу у формуванні навичок 
користування як існуючими, так і 
новими електронними 
послугами. Так, більш досвідчені 
користувачі/чки потребують 
короткої відеоінструкції, 
онлайн-чата, іноді також 
допомоги телефоном. Водночас 
менш досвідчені користувачі/чки 
(наприклад, мешканці/нки сіл) 
потребують ширшого спектра 
різних способів – не тільки 
навчального відео, онлайн-чата, 
можливості отримати 
консультації телефоном, а ще й 
допомоги від спеціально 
підготовленої особи з окремим 
комп’ютеризованим робочим 
місцем, а також навчального 
курсу щодо користування 
доступними електронними 
послугами.

Очень удобно… регистрировать ФОП, закрывать ФОП, КВЭДы 
добавлять. Девочки, это пять минут. Ты выбрала себе КВЭД – добавила, 
отправила, ждёшь пока подтвердят… Некоторые до сих пор не знают, 
едут в налоговую. Это удлиняет процесс“ 

жінка, 38 років; ФГД з жінками, які виховують малолітніх дітей

“

“

“

“

“
Коли мене вже декілька разів зупиняла поліція і 
замість того, щоб давати пластикову картку і 
завжди її з собою носити, можна відкрити додаток 
«Дія», пред’явити QR-код поліції, вони його 
зчитують і все, і не потрібно ніяких пластикових 
з собою носити карток“ 

чоловік, 24 роки; ФГД з особами, 
які проживають у віддалених сільських 
районах

Столкнулся с электронными правами… Я не помню уже, до какого года получены, 
но их просто нет. Оцифруйте сами, загрузите сами. Нафиг такое надо?“ 

чоловік, 44 роки; ФГД з особами з порушенням зору та ураженням 
опорно-рухового апарату

У нас в стране защита 
персональных 
данных на низком 
уровне. Поэтому 
недоверие очень 
сильное“

жінка, 45 років; 
ФГД з внутрішньо 
переміщеними 
особами

Ти заходиш у список, юристи говорять, вбиваєш своє ім'я і можеш переглянути 
номер справи. От я це робила, і мені не видало номер справи. Із-за того я 
зрозуміла, що в нас недосконала система. І в тих чи інших моментах вона ще 
все-таки трохи хромає і там треба доробляти“ 

жінка, 37 років; ФГД з особами, які проживають у віддалених сільських районах

 «Если раньше приходилось ездить в МРЕО, подавать 
документы, подавать… заявку… для получения этой 
справки, то сейчас в электронном виде она делается в 
течение двух минут буквально. Не выходя из кабинета»“ 

чоловік, 50 років; ФГД з особами без документів /  
місця реєстрації

“
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Коли немає особистого спілкування з чиновниками – 
з інспекторами з податкової служби, це значно рятує мої нерви, 
а їм рятує життя… Вони реально професійно не придатні 
просто. І я розумію, чому хлопцям, дівчатам, які повертаються з 
війни, дуже складно спілкуватися з цією категорією. Як на мене 
– це ідеальний варіант, коли можна уникнути цього спілкування 
і отримувати послуги“ 

жінка, 50 років; ФГД з ветеранами/нками та 
учасниками/ницями бойових дій

...Проблема в тому, що є такі села, де немає Інтернету. 
Є інтернет «Укртелеком», але не в кожного є телефон. Тому що 
вони прив'язані до телефонів стаціонарних. А якби кругом в 
селах був інтернет проведений, – я думаю, це не проблема“ 

чоловік, 46 років; ФГД з ветеранами/нками та 
учасниками/ницями бойових дій

…Я очень многого не понимаю… термины какие-то или мои 
права… Мне надо лично. Я пришла к нему, он мне в доступной 
форме всё объяснил, поговорили, я всё поняла. Вот эта услуга 
[нотаріат] только в личном присутствии, мне кажется“ 

жінка, 32 роки; ФГД з внутрішньо переміщеними особами

У нас страна очень креативных людей в плане 
мошенничества… Я не могу на 100% быть спокойна, 
когда мои документы все в электронном виде“ 

жінка, 33 роки; ФГД з особами без документів/ 
місця реєстрації

…Мы ещё к этому просто не привыкли. И ещё с этим 
абсолютно так часто не сталкиваемся. Наверное, 
какая-то определённая, может быть, боязнь даже с 
этим связываться и как-то убегание от этой ситуации“ 

чоловік, 30 років; ФГД з особами, які проживають 
у віддалених сільських районах

…Наше государство имеет потрясающий навык сочетать электронное 
и бумажное… То есть ты можешь оформить электронно, но забрать 
бумажно. С тем же самым ПФ… Ты можешь уже забрать в электронном 
виде, но заявление надо прийти в ПФ и написать“ 

чоловік, 38 років; ФГД з особами з порушенням зору та ураженням 
опорно-рухового апарату

У меня всё просто. Я, в принципе, придерживаюсь 
того, что все функции должны быть онлайн 
максимально… Если что-то работает плохо на 
уровне автоматизации, то это значит, что её нужно 
просто оптимизировать качественно и всё. Любую 
услугу можно автоматизировать“ 

чоловік, 25 років; ФГД з внутрішньо 
переміщеними особами

…В ЦНАП зарегистрироваться я очень 
много времени потратила. И в ЗАГС 
регистрация тоже заняла много времени. 
То есть эти все службы, в принципе, очень 
сложно их найти, чтобы именно вот 
встать в какую-то электронную очередь“ 

жінка, 35 років; ФГД з жінками, 
які виховують малолітніх дітей

“

““

“

“ “

“ “
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Дослідження проводилося Київським міжнародним 
інститутом соціології на замовлення Програми 
розвитку ООН в Україні й у партнерстві з 
Міністерством цифрової трансформації України і 
складалося з двох компонентів – репрезентативного 
опитування населення країни та фокус-групових 
дискусій із респондентами/тками, що належать до 
різних соціальних верств.

Метою кількісного опитування було вивчити думки 
дорослих жителів/льниць України (віком 18 років 
і старше) щодо досвіду отримання державних 
електронних послуг, а також потреб та побажань, 
пов’язаних із отриманням державних послуг у 
електронному вигляді. 

1 Метод передбачає опитування шляхом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) 
не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% для показників, близьких до 25% або 75%; 2,0% для показників, близьких до 12% або 88%; 1,4% для показників, близьких до 5% або 95%; 0,7% для показників, близьких до 1% або 99%.

Дослідження було побудовано на вибірці, репре-
зентативній для дорослого населення України, 
опитування проводилося з 10 по 22 вересня 2020 
року методом CATI у всіх регіонах України, окрім 
територій, які тимчасово не контролюються владою 
України (АР Крим, окремі райони Донецької та 
Луганської областей)1.

Для аналізу області було об’єднано в 4 макрорегіони: 
 � Західний регіон: Волинська, Закарпатська,  

Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, 
Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька 
області; 

 � Центральний регіон: м. Київ, Київська, 
Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, 
Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська 
області; 

 � Південний регіон: Дніпропетровська, 
Запорізька, Миколаївська, Одеська, 
Херсонська області;

 � Східний регіон: Харківська, Донецька, 
Луганська область (без тимчасово окупованих 
територій).

Для доповнення загальної картини було прийнято 
рішення про реалізацію якісного компонента: вось-
ми фокус-групових дискусій щодо використання 
електронних послуг в Україні. Для дискусій було 
відібрано декілька категорій людей, окремі з яких 

іноді прийнято відносити до «вразливих груп». Втім, 
аби уникнути узагальнень або навіть стигматизації, 
у подальшому описі досвіду користувачів та корис-
тувачок послуг цей термін застосовуватися не буде.

Метою дослідження під час фокус-групових дискусій 
була, як і вище, деталізація опису досвіду отримання 
електронних послуг та визначення аспектів, на які 
варто звернути увагу під час реінжинірингу послуг 
(процесу їх трансформації перед переведенням у 
цифровий формат). Завдання дослідження полягали 
у визначенні того, що респондентам/ткам відомо 
про електронні послуги та який вони мають досвід 
у цій сфері, а саме: що перешкоджає використанню 
електронних послуг; які найбільш поширені 
складності у процесі отримання таких послуг; які є 
побажання, щоб зробити їх доступнішими.

Дискусії проводились із такими групами громадян/
ок: 1) внутрішньо переміщенні особи; 2) особи 
пенсійного віку; 3) особи з порушенням зору та 
ураженням опорно-рухового апарату; 4) особи без 
документів або ті, в кого немає місця реєстрації 
(так званої прописки); 5) жінки, які виховують 
малолітніх дітей; 6) малозабезпечені та активні 
шукачі/чки роботи (група осіб, які працюють на 
низькооплачуваній роботі або безробітні); 7) особи, 
які проживають у віддалених сільських районах;  
8) ветерани/нки та учасники/ниці бойових дій.

Інформація  
про дослідження, 
методологія, 
обмеження
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Це дослідження, як і будь-яке інше вибіркове 
соціологічне дослідження, має свої обмеження. 
Насамперед слід ураховувати, що будь-яке 
вибіркове опитування має похибку, обумовлену 
тим, що результати опитування частини населення 
(вибірки) поширюються на населення загалом. У 
цьому опитуванні максимальний розмір похибки 
вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3,3% з 
урахуванням дизайн-ефекту; тобто з упевненістю 
на 95% можна сказати, що результати опитування 
вибірки не відрізняються від ситуації серед 
населення загалом більше ніж на 3,3%. Похибка 
вибірки залежить від її обсягу (кількості опитаних) 
– чим менший обсяг, тим вища похибка, тому 
для окремих категорій (наприклад, чоловіків та 
жінок окремо, або користувачів/чок і тих, хто не 
користувався послугами) результати матимуть 
вищу похибку, аніж для населення загалом. Також 
ця похибка є найбільшою для значень, близьких 
до 50%, і зменшується з наближенням до 0% або 
до 100%. На похибку слід зважати, інтерпретуючи 
дані опитування. Приблизну оцінку того, є чи 
немає різниці з фактичною ситуацією (тобто для 
генеральної сукупності), можна оцінити так2: якщо 
різниця між певними значеннями менша за похибку 
вибірки, вважаємо, що різниці між цими значеннями 
у дійсності немає, а якщо більша за похибку, то зі 
впевненістю на 95% різниця у дійсності є. 

2 Для точної оцінки треба розраховувати показник значущості різниці (див., наприклад, Паніотто В. І., Максименко В. С., Харченко Н. М. Статистичний аналіз соціологічних даних. - К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2004, стор. 205, формула V.5.1b

3 Дані загальнонаціонального опитування дорослого (віком 18 років і старше) населення України, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 18 лютого 2020 року методом особистих (face-to-face) інтерв’ю за місцем проживання респондентів/ток.

У звіті якщо різниця між значеннями перебуває у 
межах похибки, ми стверджуємо, що статистично 
значущих відмінностей немає, а якщо більша за 
похибку – що відмінність між цими значеннями є.

Також слід зважати на те, що у зв’язку з пандемією 
COVID-19 та неможливістю проведення опитування 
методом особистого інтерв’ю кількісне опитування 
було реалізовано на основі вибірки номерів 
мобільних телефонів. За останні декілька років 
населення України активно відмовляється від 
стаціонарних телефонів, що примушує дослідницькі 
центри переходити від використання для 
опитування комбінації мобільних і стаціонарних 
телефонів до використання лише мобільних. 

За даними КМІС, мобільним зв’язком користуються 
близько 96% дорослого населення України. 
Решта – особи, які не користуються мобільним 
зв’язком, – за своїми соціально-демографічними 
характеристиками відрізняються від користувачів/
чок: переважно це представники низькодохідних 
груп населення (понад 90% тих, хто не користується 
мобільним зв’язком, оцінили фінансове становище 
своєї сім’ї як низьке, вказавши, що їм не вистачає 
грошей навіть на їжу або вистачає лише на їжу) та 
люди старшого віку (82% із них – це люди старше 
50 років)3. 

Для корекції відхилень вибірки за соціально-
демографічними характеристиками (стать, вік, 
тип місцевості, регіон) від офіційних статистичних 
даних (даних Державної служби статистики України) 
використовуються вагові коефіцієнти. Але слід 
зважати на те, що в цьому опитуванні не враховані 
погляди невеликої частини населення (4%), яке не 
користується мобільним зв’язком. 

Щодо якісного дослідження, то через поширення 
коронавірусної інфекції його довелося проводити 
онлайн із використанням платформи Zoom. 
Такий підхід, зокрема, виключив участь у цьому 
компоненті респондентів/ток, які не мають 
доступу до інтернету та пристроїв із доступом 
у мережу. На етапі проєктування дослідницька 
команда розглядала різні комбінації варіантів 
для мінімізації викривлення ситуації, за якої 
респондентами/тками якісного компонента 
дослідження стали тільки ті, хто може дозволити 
собі мати хоча би один електронний пристрій на 
сім’ю та сплачувати за доступ до інтернет. Утім після 
детальних обговорень та всебічної оцінки ризиків 
вирішили прийняти певне викривлення загальної 
картини, водночас забезпечивши максимальний 
рівень захисту для всіх учасників та учасниць 
дослідження у зв’язку з пандемією.



!/>
</14/>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</title> <title>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</15/>

Досвід користування та думки 
населення щодо державних 
електронних послуг. 
Кількісне дослідження 

КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ ПОСЛУГАМИ

За даними опитування, ті чи інші державні електронні послуги4 протягом останнього року отримували 
близько половини (53%) жителів/льниць України. За окремими сферами населення найбільше зверталося 
за електронними послугами від держави у зв’язку з отриманням паспортів або під час інших контактів із 
Державною міграційною службою (15%). Окрім цього, 13% користувалися додатком чи порталом «Дія» 
(не уточнювалося, з якою метою); стільки же використовували електронні державні послуги з отримання 
субсидій, пільг та соціальних виплат; 12% – у сфері особистого транспорту (водійське посвідчення, продаж 
авто, сплата штрафів онлайн тощо); 11% зверталися з питань пенсійного забезпечення; 10% – для отримання 
інформації (зокрема цифрових витягів, виписок, довідок) із державних реєстрів; по 9% – при вирішенні 
питань, пов’язаних із приватним підприємництвом (ФОП) та оподаткуванням (кабінет платника податків); 
8% – щодо ведення справ фірми чи компанії (ТОВ; реєстрація, податки чи інші питання); 6% – при отриманні 
свідоцтва про народження або супутніх документів; стільки же – у зв’язку зі вступом (подання документів) до 
закладу вищої освіти (далі – ЗВО); 3% – через зміну виборчої адреси; 2% – з питань будівництва (наприклад, 
отримання дозволів на будівельні роботи); 1% – з питань комерційного транспорту (ліцензії, дозволи на 
перевезення); 4% – з інших питань (діаграма 1).

4 Дослідження акцентувалося на послугах, що надаються органами влади на центральному рівні. Не розглядалися електронні послуги, реалізовані органами місцевого самоврядування або на 
рівні областей.
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Отримання паспортів та інші контакти із Державною міграційною службою

Користування додатком чи порталом «Дія»

Отримання субсидій, пільг та соціальних виплат

Питання особистого транспорту (водійське посвідчення, продаж авто, сплата штрафів онлайн тощо)

Питання пенсійного забезпечення (Портал електронних послуг Пенсійного Фонду)

Платні послуги отримання інформації з державних реєстрів чи отримання цифрових витягів

Питання,  пов’язані з приватним підприємництвом (ФОП): (реєстрація, єдиний податок, звітність)

Питання оподаткування (кабінет платника податків)

Питання, пов’язані із веденням справ фірми чи компанії (ТОВ) (реєстрація податки чи інші питання)

Свідоцтво про народження, супутні документи

Вступ до закладу вищої освіти (подання документів)

Зміна виборчої адреси (аби мати змогу проголосувати)

Питання будівництва (наприклад, дозволи)

Питання комерційного транспорту (ліцензії, дозволи на перевезення)

Не доводилося отримувати послуги з переліку, але отримував(ла) інші

Не доводилося отримувати електронні державні послуги

Важко відповісти

Діаграма 1 

Чи доводилося Вам протягом 
останнього року отримувати 
електронні державні послуги 
у будь-якій із зазначених 
сфер? 

Примітка. Запитання ставилося усім 
респондентам/ткам. Кількість тих, хто 
відповів, n=2000. Респонденти/тки могли 
обрати декілька варіантів відповідей. 
Альтернативи впорядковані за зменшенням 
відсотка тих, хто обрав цей варіант. 
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Частка тих, хто отримував/вала державні електронні 
послуги протягом останнього року, трохи вища 
серед чоловіків (58%), аніж серед жінок (49%). За 
видами послуг, зокрема, серед чоловіків більше 
тих, хто використовував додаток або портал “Дія” 
(18% проти 8% серед жінок), отримував електронні 
державні послуги з питань, які стосуються 
особистого транспорту (відповідно, 18% проти 
7%), з питань оподаткування (11% проти 7%), або з 
питань, пов’язаних із приватним підприємництвом 
/ ФОП (11% серед чоловіків, 7% серед жінок)5 
(табл. 1.1 у додатку).

Електронними послугами, що надаються органами 
влади на загальнонаціональному рівні, найбільш 
активно користуються молоді люди; зі зростанням 
віку загалом скорочується відсоток тих, хто 
отримував послуги в електронному форматі. 
Водночас слід зазначити, що користувачі/чки 
електронними послугами є серед представників/
ниць усіх вікових категорій: так, досліджуваними 
електронними послугами протягом останніх 
дванадцяти місяців (вересень 2019 – вересень 
2020) користувалися майже три чверті (74%) осіб 
віком 18–29 років, серед осіб віком 30–49 років 
таких було 62%, віком 50–69 років – 44% і серед 
осіб, старших за 70 років, – 19%.

5 Тут і надалі якщо вказано, що різниця між значеннями є, це означає, що ця різниця більша за розмір похибки, і з 95% впевненістю ми можемо сказати, що ця різниця існує в дійсності. Якщо різниця між значеннями менша за похибку, ми стверджуємо, що статистично значущих відмінностей немає, 
тобто відмінності у значеннях можуть пояснюватися похибкою вимірювання.

Те, в яких саме сферах люди отримували електронні 
послуги, значною мірою залежить від потреб 
різних вікових категорій, хоча особи молодшого 
віку загалом трохи більш схильні використовувати 
послуги в електронному вигляді, аніж старші. 
Зокрема, серед молодих людей (18–29 років) понад 
чверть (27%) користувалися порталом або додатком 
«Дія», 20% отримували електронні послуги у сфері 
особистого транспорту, 19% – при отриманні 
паспортів або під час інших контактів із Державною 
міграційною службою, 16% – під час вступу до ЗВО, 
13% – для отримання свідоцтва про народження або 
супутніх документів. Люди старшого віку отримували 
електронні державні послуги переважно у зв’язку з 
питаннями пенсійного забезпечення (ці послуги в 
електронному вигляді отримували 22% осіб віком 
60–69 років та 9% осіб, старших за 70 років) або 
отримання субсидій, пільг і соціальних виплат (ці 
послуги в електронному вигляді отримували 16% 
осіб віком 60–69 років та 8% – старших за 70 років), 
табл. 1.2 у додатку.

За статево-віковими категоріями слід зазначити, 
що серед осіб молодшого та середнього віку 
електронними послугами однаковою мірою 
користуються як жінки, так і чоловіки, тоді як серед 
осіб віком 60+ відсоток користувачів трохи вищий, 
аніж користувачок. Зокрема, у віковій категорії 18–

39 років такими послугами протягом минулого року 
користувалися 70% чоловіків і 66% жінок (різниця 
не є статистично значущою на рівні 0,05); серед 
представників вікової групи 40–59 років  таких було, 
відповідно, 55% і 53% (різниця не є статистично 
значущою на рівні 0,05); водночас у віковій категорії 
60 років і старше цими послугами користувалися 
40% чоловіків і 27% жінок (різниця є статистично 
значущою на рівні 0,01).

Щодо рівня освіти, то найактивніше електронними 
послугами користуються особи з вищою освітою – 
серед них протягом минулого року користувачів 
було 66%, серед осіб з професійно-технічною 
освітою – 48%, повною середньою – 37%, 
початковою або неповною середньою – 17%. Особи 
з вищою освітою частіше користуються різними 
послугами в електронному вигляді за винятком 
таких сфер, як отримання субсидій, отримання 
свідоцтва про народження чи супутніх документів, 
питання будівництва та зміна виборчої адреси, 
щодо яких залежності від рівня освіти немає (табл. 
1.3 у додатку).

За самооцінкою фінансового становища най-
менше державними електронними послугами 
користуються особи, яких можна віднести до категорії 
бідних, а найбільш активно – особи з відносно 
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вищим доходом. Зокрема, серед тих, хто вказав, що 
їхній сім’ї не вистачає грошей на їжу або вистачає 
лише на їжу, державні послуги в електронному 
вигляді протягом минулого року отримували 40%; 
серед тих, хто має достатньо для задоволення 
базових потреб та має певні заощадження, – 60% 
і серед відносно найбільш забезпечених (можуть 
дозволити собі купувати деякі коштовні речі / все, 
що забажають) – 71%. Особи з вищим рівнем доходів 
частіше користувалися електронними послугами за 
більшістю з перелічених сфер, виняток становили 
пенсійне забезпечення, отримання субсидій, 
отримання свідоцтва про народження чи супутніх 
документів, питання будівництва, комерційного 
транспорту та зміни виборчої адреси, щодо яких 
залежності від фінансового становища не виявлено 
(табл. 1.4 у додатку).

За типом місцевості проживання відсоток тих, 
хто отримував електронні послуги, дещо менший у 
сільській місцевості (43%), аніж у міських поселеннях 
(58%), і ця нерівномірність проявляється щодо 
більшості сфер із переліку. Зокрема, у зв’язку з 
отриманням паспортів або під час інших контактів 
із Державною міграційною службою електронними 
послугами користувалися 9% мешканців сільської 
місцевості та 18% містян; додатком чи порталом 
«Дія» – 7% мешканців сіл та 16% у містах; щодо пи-
тань особистого транспорту послуги в електрон-

ному вигляді отримували, відповідно, 7% і 14%, 
з питань пенсійного забезпечення – 8% і 12%; 
при отриманні інформації з державних реєстрів 
чи цифрових витягів – 7% та 11%; при вирішенні 
питань, пов’язаних із приватним підприємництвом 
(ФОП), – 5% та 11%; питань оподаткування – 6% і 
10%; веденням справ фірми чи компанії (ТОВ) – 4% 
і 9%; для отримання свідоцтва про народження 
чи супутніх документів електронні послуги 
використовували 4% у сільській місцевості та 7% 
у містах; у зв’язку зі вступом до ЗВО – відповідно, 
3% та 7%; для зміни виборчої адреси – 2% і 4%. 
Винятками є питання отримання субсидій, пільг та 
соціальних виплат (у цій сфері загальнодержавні 
послуги в електронному вигляді селяни й містяни 
отримували практично на одному рівні (13%). Це 
стосується також питань будівництва (по 2% в 
сільській місцевості та в міських поселеннях) та 
комерційного транспорту (відповідно, по 1%), табл. 
1.5 у додатку).

У регіональному розрізі суттєвих відмінностей 
у цьому питанні дослідження не фіксує. За 
даними опитування, електронними послугами в 
західних і центральних областях користувалися 
по 55% населення, у південних – 49%, у східних 
– 49% (різниця не є значущою на рівні 0,05). За 
сферами слід зазначити, що в західних областях 
трохи більший відсоток тих, хто використовував 

електронні послуги у зв’язку з отриманням 
субсидій чи соціальних виплат (17%), порівняно 
з 12% – у східних, 11% – у центральних і 10% – у 
південних областях, а в центральному регіоні дещо 
більший відсоток тих, хто отримував такі послуги 
при вирішенні питань, пов’язаних із особистим 
транспортом (15%, тоді як у західних – 13% і по 9% – у 
південних та східних областях). Але загалом жителі/
льниці різних регіонів України мають дуже схожий 
досвід користування електронними послугами на 
загальнодержавному рівні (табл. 1.6 у додатку).
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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ  
ПОРТРЕТ КОРИСТУВАЧІВ/ЧОК І ТИХ,  
ХТО НЕ ЗВЕРТАВСЯ ПО ЕЛЕКТРОННІ 
ПОСЛУГИ

Категорія тих, хто користувався електронними 
послугами протягом останнього року, за своїми 
соціально-демографічними характеристиками 
дещо відрізняється від тих, хто не звертався по 
послуги від держави в електронному вигляді.

За даними опитування, серед тих, хто отримував 
електронні послуги, приблизно порівну чоло-
віків і жінок (по 50%). Майже половина (48%) 
користувачів/чок мають вік від 18 до 39 років, 35% 
– від 40 до 59 років та 17% користувачів/чок – люди 
віком 60 років і старші. Середній вік користувачів/
чок становить 42,4 роки.

Понад половина (54%) тих, хто отримував електро-
нні послуги, мають вищу освіту, 33% – професій-
но-технічну, 13% – початкову або повну середню 
освіту.

За самооцінкою фінансового становища сім’ї 
третина (32%) тих, хто отримував послуги в 
електронному вигляді, належать до категорії бідних 
(мають недостатньо грошей на їжу або грошей 

вистачає лише на їжу), 44% мають достатньо коштів 
на задоволення базових потреб та можуть робити 
певні заощадження і 24% можуть дозволити собі 
купувати деякі коштовні речі або все, що забажають.

У регіональному розрізі 36% тих, хто користувався 
послугами в електронному вигляді, мешкають в 
центральних областях, 28% – у західних, 23% – у 
південних і 13% – у східних областях України. Майже 
три чверті (73%) тих, хто використовував електронні 
послуги, мешкають у містах, решта 27% – у сільській 
місцевості (діаграма 2).

Тобто загалом електронними послугами, які 
надають центральні органи влади, користуються 
різні категорії населення, при цьому серед 
користувачів/чок переважають особи молодшого 
або середнього віку, що мешкають у містах, мають 
вищу освіту та є відносно забезпеченими.

Серед тих, хто не користувався державними елек-
тронними послугами протягом останнього року, 
більше жінок (60%), аніж чоловіків (40%).

Близько чверті (26%) тих, хто не використовував 
електронні послуги, мають вік від 18 до 39 років, 
34% – від 40 до 59 років і 41% – це люди віком 60 
років і більше. Середній вік представників цієї групи 
становить 53,4 роки.

Близько третини (32%) тих, хто не використовував 
електронні послуги, мають вищу або неповну вищу 
освіту, 40% – професійно-технічну, 28% – початкову 
або повну середню освіту.

За самооцінкою фінансового становища сім’ї 
понад половина (55%) тих, хто не звертався по 
електронні послуги, належать до категорії бідних 
(мають недостатньо грошей на їжу або грошей 
вистачає лише на їжу), близько третини (34%) 
мають достатньо коштів на задоволення базових 
потреб та можуть робити певні заощадження, а 
11% є відносно високо забезпеченими (можуть 
дозволити собі купувати деякі коштовні речі або 
все, що забажають).

Третина (33%) тих, хто не користувався послугами 
в електронному вигляді, мешкають в центральних 
областях, 25% – у західних, 26% – у південних і 15% 
– у східних областях України. За типом місцевості 
проживання містяни серед них становлять близько 
60%, а 40% – це селяни (діаграма 3).

Отже, можна зауважити, що серед тих, хто не 
користувався електронними послугами, – люди 
різного віку та статусу, але переважають особи 
віком старше 50 років із відносно низьким рівнем 
освіти та невисоким рівнем доходів.



</18/>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</title> <title>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</19/>

Стать Жінка
50%

Чоловік
50%

Вікові
групи

18-29 років
24%

30-39 років
24%

40-49 років
20%

50-59 років
15%

60-69 років
12%

70 років і старше
5%

Освіта Професійно-
технічна

33%

Початкова / повна середня
13%

Неповна вища / 
вища

54%

Фінансове
становище

сім'ї

Не вистачає 
на їжу / 
вистачає 
лише на їжу

32%
Можуть дозволити
собі купувати деякі

коштовні речі /
все, що забажають

24%

Вистачає на їжу,
одяг,  можуть дещо

відкладати

44%

Тип
місцевості Міські 

поселення

73%
Сільська 

місцевість

27%

Регіон

Західний
28%

Центральний
36%

Східний
13%

Південний
23%

Діаграма 2 

Соціально-демографічні 
характеристики тих, хто 
отримував державні 
електронні послуги протягом 
останнього року 



!/>
</20/>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</title> <title>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</21/>

Стать Жінка
60%

Чоловік
40%

Вікові
групи

18-29 років
9%

30-39 років
16%

40-49 років
14%

50-59 років20%

60-69 років
18%

70 років і старше
22%

Освіта

Професійно-
технічна

40%

Початкова / повна середня
28%

Неповна вища / 
вища

32%

Фінансове
становище

сім'ї

Не вистачає 
на їжу / 
вистачає 
лише на їжу

55%

Можуть дозволити
собі купувати деякі

коштовні речі /
все, що забажають

11%

Вистачає на їжу,
одяг,  можуть дещо

відкладати

34%

Тип
місцевості Міські 

поселення

60%
Сільська 

місцевість

40%

Регіон

Західний
25%

Центральний
33%

Східний
15%

Південний
26%

Діаграма 3 

Соціально-демографічні 
характеристики тих, хто 
не отримував державні 
електронні послуги протягом 
останнього року
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ПРИЧИНИ, ЧОМУ ЛЮДИ  
НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИ ПОСЛУГИ  
В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

Більшість (68%) тих, хто не користувався електрон-
ними послугами протягом останнього року, вка-
зали, що це було через відсутність потреби. Іншими 
вагомими причинами є відсутність навичок (цю 
причину вказали 24% тих, хто не користувався 
такими послугами, що складає 75% від тих кому 
такі послуги потрібні) та відсутність пристрою із 
доступом до інтернету (21%, що складає 65% від 
тих кому електронні послуги були потрібні). Інші 
причини опитані називали суттєво рідше. Так, через 
недовіру до електронних документів чи сервісів 
такими послугами не користувалися близько 9% і 
через те, що не знають, чи доступна така послуга в 
електронному вигляді, – 4% (діаграма 4). 

У цьому запитанні респонденти/тки могли обирати 
декілька відповідей і деякі причини є пов’язаними 
між собою. Загалом за відповідями респондентів/ток 
можна виокремити дві основні групи причин, чому 
люди не користувалися електронними послугами: 
відсутність потреби (без інших перешкод) та 
відсутність навичок та/або пристрою з доступом до 
інтернету, аби користуватися цими послугами. 

Серед усіх опитаних відсутність потреби як єдину 
причину вказали 52%, відсутність навичок та/або 
пристрою із доступом до інтернету – 37%, інші 
причини або групу причин – 11%. Тобто майже 
половина тих, хто не користувався електронними 
послугами від держави, не робили це через певні 
перешкоди, найбільш вагомими яких є відсутність 
навичок користування або доступу до інтернету.

Причини, чому люди не користувалися електрон-
ними послугами, дещо відрізняються залежно 
від віку. Хоча в усіх вікових категоріях основною 
причиною є відсутність потреби, зі збільшенням 
віку зростає відсоток тих, хто не використовував 
електронні послуги через відсутність або навичок, 
або пристрою з доступом до інтернету. Так, у 
віковій категорії 18–39 років 85% тих, хто не 
використовував електронні послуги протягом 
минулого року, за причину вказали відсутність 
потреби, 10% – нестачу навичок, аби користуватися 
цими послугами, і 5% – відсутність пристрою з 
доступом до інтернету. Водночас серед осіб віком 
60+ відповідні показники становили 52% і по 35%. 
Відсоток осіб, які не використовують державні 
послуги у досліджуваному форматі через недовіру 
до електронних документів чи сервісів приблизно 
однаковий в усіх вікових категоріях: цю причину 
назвали 7% респондентів/ток віком 18–39 років, 
13% – віком 40–59 років та 8% – віком 60+. 

Так само приблизно однаковий відсоток респонден-
тів/ток різних вікових категорій не використовували 
електронні послуги, оскільки не знали, чи надається 
така послуга в електронному вигляді (відповідно, 
2%, 6% та 3%), табл. 2.2 у додатку.

Також, за даними опитування, чим гірше фінансове 
становище респондентів/ток, тим більша їх частка 
не користується електронними послугами через 
відсутність пристрою з доступом до інтернету та 
відповідних навичок. Зокрема, серед осіб із найниж-
чими доходами (мають недостатньо коштів на їжу 
або грошей вистачає лише на їжу) через відсутність 
потреби такими послугами не користувалися 56%, 
відсутність навичок – 32%, відсутність пристрою з 
доступом до інтернету – 31%, тоді як серед відносно 
забезпечених верств населення (можуть дозволити 
собі купувати коштовні речі або все, що забажають) 
ці показники становлять, відповідно, 85%, 10% і 7% 
(табл. 2.4 у додатку).

ТОБТО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ДОХОДІВ (І ЯК НАСЛІДОК – 

ВІДСУТНІСТЬ МОЖЛИВОСТІ ПРИДБАТИ ПРИСТРІЙ 

ІЗ ДОСТУПОМ ДО ІНТЕРНЕТУ) Є ОДНИМ ІЗ 

ЧИННИКІВ, ЯКІ ОБМЕЖУЮТЬ ДОСТУП НАСЕЛЕННЯ 

ДО КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ В ЕЛЕКТРОННОМУ 

ВИГЛЯДІ.
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За освітньою ознакою відсутність навичок як 
причину некористування електронними послугами 
центральних органів влади частіше називали 
особи з нижчим рівнем освіти (49% серед людей 
із неповною середньою освітою, 34% – з повною 
середньою загальною, 25% – із професійно-
технічною, 12% – із вищою або неповною 
вищою). Тобто для частини населення відсутність 
комп’ютерних навичок може спричинити труднощі 
(фактичні чи уявні), які стануть перешкодою 
користуванню електронними послугами для доволі 
широких категорій населення (табл. 2.3 у додатку).

Окрім цього, дані опитування свідчать, що мешканці 
сільської місцевості дещо частіше не користуються 
електронними послугами через відсутність або 
навичок (цю причину вказали 30% селян і 20% 
містян), або пристрою з доступом до інтернету 
(відповідно, 25% проти 18%), хоча і для мешканців 
сільської місцевості, і для мешканців міст основною 
причиною є відсутність потреби (відповідно, 61% і 
72%), табл. 2.5 у додатку. Частково різниця у цьому 
питанні пояснюється рівнем добробуту (мешканці 
міст у середньому мають краще фінансове 
становище, ніж селяни). Однак навіть за однакового 
фінансового становища мешканці сіл дещо 

частіше вказували за причини відсутність навичок 
користування сучасними технологіями або при-
строю з доступом до інтернету. Отже, проживання 
в сільській місцевості загалом характеризується 
нижчим рівнем комп’ютерних навичок та гіршими 
можливості доступу до інтернету.

Відмінності між чоловіками і жінками у цьому питанні 
багато в чому зумовлені віком (жінки в середньому 
живуть довше, аніж чоловіки, тому серед них вища 
частка осіб старшого віку). Серед жінок дещо вищий 
відсоток тих, хто не користувався електронними 
послугами через відсутність пристрою із доступом 

68%

24%

21%

9%

4%

2%

У мене не було такої потреби

У мене не вистачає навичок, аби користуватися такими послугами

У мене немає пристрою із доступом  до інтернету

Я не довіряю електронним документам або сервісам, адже вони ненадійні

Я не певний(а), чи надається потрібна мені послуга в електронному вигляді

Важко сказати

Діаграма 4 

Чому Ви не користувалися 
електронними послугами 
протягом останнього року

Примітка. Запитання ставилося тим,  
хто не користувався електронними послугами, 
надаваними центральними органами влади, 
протягом останнього року (n=947, статистична 
похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 4,8%). 
Респонденти/тки могли обрати декілька варіантів 
відповідей. Альтернативи впорядковані за 
зменшенням відсотка тих, хто обрав цей варіант.
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до інтернету (24% проти 17% серед чоловіків), 
але якщо порівнювати відповіді чоловіків і жінок 
у межах однієї вікової категорії, статистично 
значущої різниці між їх відповідями у цьому аспекті 
дослідження не фіксує. Також жінки дещо частіше, 
ніж чоловіки, не користувались електронними 
послугами від держави через недостатній рівень 
навичок (29% жінок, 17% чоловіків), хоча ця різниця 
проявляється лише у старших вікових категоріях. 
Між відповідями жінок і чоловіків віком до 40 
років за цим аспектом різниці немає (9% серед 
жінок, 11% серед чоловіків), проте у віковій групі 
40+ жінки дещо частіше, ніж чоловіки, зазначають, 
що не мають достатніх навичок для користування 
електронними послугами (34% серед жінок проти 
20% серед чоловіків).

За макрорегіонами різниці в причинах, через 
які населення не користується електронними 
послугами від держави, дослідження не фіксує.

Отже, можна сказати, що основною причиною не-
користування електронними послугами переваж-
но є відсутність потреби; водночас для окремих 
категорій бар’єрами також можуть бути відсутність 
досвіду чи навичок (особливо це стосується літніх 
осіб, мешканців сіл) або відсутність як пристрою 
з доступом до інтернету, так  і можливості його 
придбати (бідні верстви населення).

 
АСПЕКТИ, ЯКІ Є ВАЖЛИВИМИ  
ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
ПОСЛУГ

За даними опитування, особи, які не користувалися 
електронними послугами, і ті, хто мали такий досвід, 
загалом окреслюють однакові аспекти, які є для 
них важливими під час отримання електронних 
послуг від держави, хоча є і певні відмінності. 
Зокрема, і для першої, і для другої групи до 
трійки найбільш важливих аспектів належать: 1) 
захищеність персональних даних (цей аспект серед 
важливих назвали 21% тих, хто не користувався 
державними електронними послугами, і 36% тих, 
хто користувався); 2) наявність номера телефону, 
куди можна звернутися, якщо щось пішло не так 
(відповідно, 24% і 33%); 3) наявність онлайн-чата 
із можливістю задати запитання консультантам 
миттєво (14% і 27%). Також для тих, хто не отримував 
подібні електронні послуги, важливі наявність 
покрокових інструкцій, наприклад відеоінструкцій 
з покроковим поясненням усіх необхідних дій (це 
назвали важливим 12% тих, хто не користувався 
державними електронними послугами, і 15% тих, 
хто користувався) і коротких, чітких пояснень без 
використання канцелярської мови (відповідно, 10% 
і 15%).

Парадоксально, але разом із вагомістю збереження 
даних користувачі/чки, порівняно з тими, хто не 
користувався електронними послугами, частіше 
серед важливих для них аспектів називали доступ 
до послуги без реєстрації або шляхом проведення 
мінімальної верифікації, такої як за кодом SMS (9% 
тих, хто не користувався державними електронними 
послугами, і 20% тих, хто користувався). Тобто в очах 
респондентів/ток швидкість і легкість реєстрації має 
вищий пріоритет, аніж додаткова безпека (доступ 
до послуги тільки з допомогою удосконаленого 
електронного підпису), як для користувачів/чок, 
так і для тих, хто не користувався електронними 
послугами, (діаграма 5).

У розрізі соціально-демографічних характеристик 
слід зазначити, що для людей старшого віку 
більш важливою є наявність номера телефону, 
куди можна звернутись із запитаннями, водночас 
представники молодшої вікової категорії надають 
перевагу онлайн-чату. Однак загалом для всіх 
вікових категорій найбільш важливими аспектами 
є захищеність персональних даних та можливість 
зв’язатись із консультантом, якщо є така потреба 
(телефоном або онлайн).
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Наявність номера телефону куди можна звернутися,
якщо щось пішло не так

Захищеність персональних даних,
у тому числі шифрування даних

Онлайн-чат із можливістю поставити питання консультантам миттєво

Доступ до послуги без реєстрації або шляхом проведення мінімальної верифікації, 
такої як код СМС. Швидкість та легкість – мій пріоритет

Відеоінструкції із покроковим поясненням всіх необхідних дій

Короткі, чіткі пояснення без використання канцелярської мови 

Можливість відстежувати прогрес виконання заявки 

Доступ до послуги тільки з допомогою електронного цифрового підпису. Безпека – мій пріоритет

Можливість обирати у випадаючих списках і не набирати стандартну інформацію вручну
(адресні дані, індекси тощо)

Функція збереження моїх даних в чернетці, щоб не заповнювати з нуля

Зрозумілий дизайн, великий шрифт

Якомога менше переходів із однієї сторінки на наступну 

Секція частих питань (FAQ), із типовими ситуаціями 

Нічого з зазначеного

Важко сказати
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20%
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Діаграма 5 

Які аспекти є (були б) для Вас 
важливими під час отримання 
електронних послуг від 
держави?

Примітка. Для тих, хто не користувався 
електронними послугами, запропоновано 
формулювання запитання «Уявіть, будь ласка,  
що Ви все ж наважилися скористуватися 
електронною послугою від держави. Які аспекти  
були б для Вас важливими?» (кількість тих, хто 
відповів, n=947, статистична похибка з імовірністю 
0,95 не перевищує 4,8%); для тих, хто користувався, –  
«Які аспекти є для Вас важливими під час отримання 
електронних послуг від держави?» (відповідно, 
n=1053, статистична похибка з імовірністю 0,95  
не перевищує 4,5%). Респонденти/тки могли 
обрати до 3-х варіантів відповідей. Альтернативи 
впорядковані за зменшенням відсотка тих, хто обрав 
цей варіант, серед усіх опитаних.

Не користувалися державними 
електронними послугами

Користувалися державними 
електронними послугами
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СФЕРИ, ДЕ НАСЕЛЕННЯ ХОТІЛО Б  
МАТИ ДОДАТКОВІ АБО КРАЩІ  
ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ

Насамкінець респондентів/ток просили назвати 
одну сферу чи ситуацію, у якій вони хотіли б мати 
додаткові наявні або кращі електронні сервіси. 
Респонденти/тки могли дати власну відповідь (яка 
потім кодувалася відповідно до списку) або, якщо їм 
було важко назвати конкретну сферу самостійно, їм 
пропонувався перелік, з якого вони могли обрати 
одну, найбільш важливу для них сферу. Учасники/
ниці опитування не були обмежені у зазначенні 
сфери (навіть якщо її не можна класифікувати 
як електронну послугу національного рівня) і 
могли висловити будь-яку свою преференцію. 
Відповідаючи на це запитання, респонденти/тки 
найчастіше, очікувано, вказували, що вони хотіли б 
мати кращі або додаткові електронні сервіси у тих 
сферах, з якими стикаються частіше:

 � комунальні послуги (передача показників лі-
чильників, оплата послуг онлайн, документаль-
на взаємодія);

 � оформлення й отримання пенсій (оформлення 
пенсії, довідки з Пенсійного фонду, інформація 
про розмір і підвищення пенсії, про відрахуван-
ня в Пенсійний фонд тощо);

 � медичні послуги (запис до лікаря, медичні 
консультації онлайн, онлайн-подача документів 
для отримання безкоштовних ліків, доступ до 
даних власної медичної картки, електронний 
лікарняний листок тощо).

Інші сфери, де населенню хотілося б мати більше 
електронних послуг або кращої якості, – це 
подання документів для оформлення субсидії; 
отримання паспорта (для виїзду за кордон або 
паспорта громадянина України); купівля, продаж, 
переоформлення автомобіля, отримання номерних 
знаків; ведення малого бізнесу, приватного підпри-
ємництва (від відкриття до припинення діяльності); 
отримання соціальної допомоги; сплата податків 
і оформлення відповідних довідок; оформлення 
необхідних документів у земельних питаннях 
онлайн; середня та дошкільна освіта (діаграма 6).

Тобто загалом можна зазначити, що населення 
зацікавлене в отриманні державних послуг в 
електронному вигляді у різних сферах, насамперед – 
у тих ситуаціях, із якими воно має справу найчастіше 
(медицина, комунальні платежі, оформлення й 
отримання субсидій чи соціальних виплат тощо).
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Комунальні послуги 
(передача показників лічильників, документальна взаємодія)

Оформлення довідок для отримання пенсії

Функціонування комплексних електронних медичних послуг

Оформлення, поновлення документів для виплати субсидій

Доступ до даних власної медичної картки

Отримання паспорта для виїзду за кордон

Отримання паспорта громадянина України

Отримання соціальної допомоги вразливим або малозабезпеченим верствам населення

Отримання різноманітних довідок (без уточнення)

Середня та дошкільна освіта (дошкільні дитячі заклади, школа)

Інше

Мені взагалі не потрібні жодні електронні послуги

Важко сказати

7%

6%

3%

2%

2%

3%

2%

2%

5%

19%

11%

5%
2%

2%
2%

Діаграма 6 

В якій життєвій сфері або 
ситуації Вам би хотілося мати 
наявних або ліпші електронні 
сервіси?

Примітка. Респонденти/тки називали одну, 
найбільш важливу для них сферу чи ситуацію. 
У діаграмі представлені тільки пункти, за якими 
показники більші за похибку вибірки для невеликих 
значень (1,5% та вищі).

Власна відповідь

Обрали з переліку
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Досвід користування  
та думки населення  
щодо електронних послуг.
Якісне дослідження 

Якісне дослідження, а саме, фокус-групові дискусії, були заплановані та проведені для доповнення і 
розширення інформації, отриманої під час кількісного дослідження. Основні завдання полягали у такому: 
більш детальне виявлення, що саме респондентам/ткам відомо про електронні послуги та який у них 
досвід користування цими послугами; визначення наявних бар’єрів, що перешкоджають використовувати 
електронні послуги; з’ясування як найбільш поширених труднощів у процесі отримання послуг, так і 
побажань щодо їх більшої доступності.

На основі вищезазначених завдань був розроблений базовий сценарій (далі – гайд) фокус-групової 
дискусії, який містив запитання з анкети для кількісного інтерв’ю, а також додаткові запитання для глибшого 
розкриття теми використання електронних послуг. Гайд був побудований так, щоб респонденти/тки могли 
вільно висловити свою думку щодо тих електронних послуг, про які їм відомо та якими користувалися 
безвідносно до того, чи належать ці послуги до державних, чи ні; далі обговорювалися ті послуги, які надає 
або планує надавати держава. 

Крім того, у гайді містилися запитання для конкретних аудиторій (наприклад, для жінок, які виховують 
малолітніх дітей, та для людей, які проживають у віддалених сільських місцевостях), щоб уточнити знахідки 
кількісного дослідження. З метою виявлення побажань респондентів/ток щодо покращення доступності 
електронних послуг у гайд були включені відповідні запитання (з повною версією гайду можна ознайомитись 
у додатку).
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Представлений нижче текст пропонує якісний 
аналіз ситуації, що дає загальне уявлення як про 
поточне сприйняття електронних послуг, так и про 
деякі особливості користування ними. Проте його 
не слід вважати комплексним оглядом поточного 
ставлення до електронних послуг і користування 
ними різних верств населення в Україні.  

 
ДОСВІД ЩОДО ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

Усі респонденти/тки, які брали участь у фокус-
групових дискусіях (далі – ФГД), знали окремі 
електронні послуги та/або користувалися деякими 
з них. У цьому списку, втім, фігурувало і багато 
інших типів діяльності, які не можна віднести до 
електронних послуг.

Відповідаючи на запитання щодо поінформованості 
про електронні послуги, найбільш різноманітний 
спектр спонтанно назвали представники та пред-
ставниці ФГД з особами без документів і тими, хто 
не має місця реєстрації. 

6 Важливо ще раз наголосити на тому, що у таблиці поданий перелік того, що респонденти/ки вважають електронними послугами в незалежності від того, чи це вірно на практиці і чи відповідає нормативно-правовим актам України у цій сфері.

Вони згадали онлайн-банкінг; купівлю різних то-
варів; оплату комунальних послуг; ведення ма-
лого бізнесу; сплату податків; сплату штрафів за 
порушення правил дорожнього руху (далі – ПДР); 
отримання різних довідок, судових рішень; подачу 
документів для отримання субсидії; користування 
кабінетом електронних сервісів на minjust.gov.
ua; доступ до даних Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно; подачу документів для 
послуги «муніципальна няня»; єМалятко; комплекс 
цифрових сервісів Kyiv Smart City. 

Представники більшості інших категорій учасників/
ниць дослідження також спонтанно назвали 
достатньо широкий перелік електронних послуг 
(або таких послуг, які, на їх думку, підпадають під цю 
категорію): різноманітні електронні черги (запис до 
лікаря, для отримання закордонного паспорта, до 
відділу соціального захисту, до міграційної служби, 
до Центру надання адміністративних послуг 
(ЦНАП)); користування мобільним застосунком або 
порталом послуг «Дія»; оплата комунальних послуг; 
банкінг; купівля різних товарів; ведення малого біз-
несу; сплата податків; сплата штрафів за порушення 
ПДР; отримання довідки про несудимість. 

Найменш різноманітний перелік електронних по-
слуг назвали представники і представниці ФГД з 
ветеранами/нками та учасниками/ницями бойових 
дій. Вони згадали електронні черги (для отримання 
закордонного паспорта, запису дитини до садочка, 
продажу автотранспорту, звернення до ЦНАП) 
а також сплату за комунальні послуги; сплату 
податків; користування банкінгом; додатком «Дія»; 
отримання довідки про несудимість.

Детальний опис найбільш часто згадуваних послуг6 
представлений у табл.1; послуги, які додатково 
назвали представники різних категорій учасників 
дослідження, надаються у табл. 2.



</28/>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</title> <title>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</29/>

Таблиця 1 

Перелік 
найчастіше 
спонтанно 
згадуваних 
електронних 
послуг

Особливі 
позначки: 

+
означає, що 
представники 
категорії 
згадували  
цю послугу.

Категорія ВПО Пенсіонери/рки Особи з 
інвалідністю

Особи без 
документів/ 
місця реєстрації

Мами Мало-
забезпечені, 
шукачі роботи 

Мешканці /ки  
сіл

Ветерани/ 
нки

Електронні 
черги

 � До ЦНАП
 � До лікаря
 � У відділи 

соціального 
захисту 

 � До БТІ
 � Для сплати 

штрафів
 � У міграційну 

службу
 � Для отримання 

закордонного 
паспорта

 � До лікаря 
(згадували про 
систему HELSI)

 � Для отримання 
субсидії

 � Для продажу 
авто-
транспорту

 � До лікаря
 � Для 

відновлення 
внутрішнього 
паспорта

 � Для отримання 
закордонного 
паспорта

 � До лікаря 
(згадували про 
систему HELSI)

 � До лікаря
 � Для отримання 

закор-донного 
паспорта

 � Для повтор-
ної видачі 
свідоцтва про 
народження

 � До лікаря
 � Для запису 

дитини до 
садочка

 � Для отримання 
закордонного 
паспорта

 � Для отримання 
паспорта для 
дитини

 � Для 
підключення 
світла через 
сервіс «Yasno»

 � До відділу 
соціального 
захисту 

 � Для отримання 
закордонного 
паспорта

 � Для зміни 
місця 
реєстрації

 � Для зміни 
внутрішнього 
паспорта

 � До лікаря

 � Для отримання 
закордонного 
паспорта

 � Для запису 
дитини до 
садочка

 � Для продажу 
авто

 � До ЦНАП

Комунальні

Банкінг

«Дія»

Бронювання і 
купівля товарів/
послуг

Сплата штрафів 
за порушення 
ПДР

Ведення малого 
бізнесу (ФОП)

Сплата податків 

Отримання 
довідки про 
несудимість

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Категорія Послуги

ВПО

 � Виписка цифрових рецептів на отримання ліків

 � ЄДЕБО (реєстрація в електронному кабінеті при вступі до ЗВО)

Пенсіонери/рки

 � Реєстрація місця проживання 

 � Пенсійний калькулятор 

 � Подача петицій

 � Вибори членів громадської ради 

Особи  
з інвалідністю

 � Зміна виборчої адреси 

 � Отримання витягів з державних реєстрів

 � Отримання результатів лабораторних тестів / медичних обстежень

 � Спостереження за рухом е-черги для отримання пільгових путівок 

Особи без документів/  
місця реєстрації

 � єМалятко

 � Замовлення даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань

 � Доступ до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 � Kyiv Smart City

 � Виконавче провадження

 � Судові рішення 

 � Кабінет електронних сервісів на minjust.gov.ua

 � Муніципальна няня 

 � Субсидії

Таблиця 2 

Інші електронні 
послуги та 
сервіси, які 
називали 
представники/ці 
різних категорій
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Усі респонденти/тки, розповідаючи про свій 
досвід користування електронними послугами, 
зазначили, що останні дають суттєві переваги, а 
саме: економлять час і зусилля; гарантують безпеку 
для здоров’я в умовах пандемії; зменшують вплив 
людського фактора в процесі надання послу-
ги, при прийнятті рішень; дозволяють уникнути 
дискомфорту, пов’язаного з чергами, а також зі 
спілкуванням із чиновниками.

Окрім того, багато учасників/ниць дослідження 
(за винятком представників ФГД з пенсіонерами/
рками) також акцентували на зручності електрон-
них послуг: ними можна користуватися практично 
в будь-якому місці; у той інтервал часу, який сам 
обираєш; вони позбавляють необхідності носити 
ряд паперових документів, зокрема можна не 
боятися загубити власний паспорт громадянина 
України у вигляді ID-картки.

Детальний опис переваг користування елекронни-
ми послугами представлений нижче у табл. 3.

Таблиця 2 

Інші електронні 
послуги та 
сервіси, які 
називали 
представники/ці 
різних категорій

Категорія Послуги

Мами

 � Муніципальна няня 

 � Заявка до районної адміністрації на благоустрій прибудинкової території 

Малозабезпечені,  
шукачі роботи

 � Отримання довідки про відсутність корупційних правопорушень

 � єМалятко 

 � Генерація цифрового підпису 

 � Голосування за проєкти Громадського бюджету

Мешканці /ки сіл

 � Дистанційне навчання з використанням платформи Zoom

 � Оплата в супермаркетах через NFC, Google Pay

 � Оформлення допомоги для ФОП під час карантину 

Ветерани/нки
 � Подача декларації у ДАБІ про введення будинку в експлуатацію.
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Категорія Переваги користування електронними послугами

Представники/ниці 
усіх 8 категорій

 � Швидкість; суттєва економія часу.

«Очень удобно… регистрировать ФОП, закрывать ФОП, КВЭДы добавлять. Девочки, это пять минут. 
Ты выбрала себе КВЭД – добавила, отправила, ждёшь пока подтвердят… Некоторые до сих пор не 
знают, едут в налоговую. Это удлиняет процесс»*  

(Жінка, 38 років; ФГД з жінками, які виховують малолітніх дітей)

«Если раньше приходилось ездить в МРЕО, подавать документы, подавать… заявку… для получения 
этой справки… То есть приходилось задолго до проведения тендера заказывать эту справку, то 
сейчас в электронном виде она делается в течение двух минут буквально. Не выходя из кабинета» 

(чоловік, 50 років; ФГД з особами без документів/ місця реєстрації)

 � Економія зусиль і можливість уникнути дискомфорту (через черги, бюрократію).

«Для меня, допустим, важно, что мне никто не портит настроение. Когда приходишь в подобные 
места, то обязательно тебя там оскорбят, нервы все истреплют. И потом выходишь ещё более 
больной… Электроника она как бы не оскорбляет» 

(жінка, 55 років; ФГД з малозабезпеченими людьми та активними шукачами роботи)

 � Виключення або скорочення впливу людського фактора.

Це має особливе значення для тих, у кого спілкування під час контактів із державними 
службовцями/вицями викликає сильні негативні емоції (зокрема, для деяких ветеранів/нок): 

«Коли немає особистого спілкування з чиновниками – з інспекторами податкової служби, це значно 
рятує мої нерви, а їм рятує життя… Вони реально професійно не придатні просто. І я розумію, чому 
хлопцям, дівчатам, які повертаються з війни, дуже складно спілкуватися з цією категорією. Як на мене 
– це ідеальний варіант, коли можна уникнути цього спілкування і отримувати послуги» 

(жінка, 50 років; ФГД з ветеранами/нками та учасниками/ницями бойових дій)

Це також означає зменшення корупційної складової.

Таблиця 3 

Найчастіше 
згадувані 
переваги 
користування 
електронними 
послугами

*  Усі цитати подано мовою оригіналу 
без виправлень або стилістичного 
редагування (у тому числі розмовного 
стилю) за винятком ненормативних 
висловів.



</32/>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</title> <title>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</33/>

Категорія Переваги користування електронними послугами

 �  Більше безпеки для здоров’я завдяки обмеженню соціальних контактів – це актуально, 
враховуючи поточну епідеміологічну ситуацію.

 � Економія зусиль і можливість уникнути дискомфорту (через черги, бюрократію).

«Для меня, допустим, важно, что мне никто не портит настроение. Когда приходишь в подобные 
места, то обязательно тебя там оскорбят, нервы все истреплют. И потом выходишь ещё более 
больной… Электроника она как бы не оскорбляет» 

(жінка, 55 років; ФГД з малозабезпеченими людьми та активними шукачами роботи)

    

    

  

Представники/ниці 
усіх категорій, окрім 
пенсіонерів/рок

 �  Зручність: можна користуватися в будь-якому місці, в будь-який час; завдяки застосунку 
«Дія» немає потреби постійно носити документи з собою (наприклад, водійське посвідчення 
чи ID, який легко загубити).

«Основное — это переноска документов. Мне права не приходится с собой носить. Я могу попадать 
на режимные объекты по работе по паспорту электронному и так далее, то есть я могу не носить 
с собой пачку документов»                                                       (чоловік, 25 років; ФГД з внутрішньо переміщеними особами)

«Коли мене вже декілька разів зупиняла поліція і замість того, щоб давати пластикову картку і завжди 
її з собою носити, можна відкрити додаток «Дія», пред’явити QR-код поліції, вони його зчитують і все, 
і не потрібно ніяких пластикових з собою носити карток»

(чоловік, 24 роки; ФГД з особами, які проживають у віддалених сільських районах )

Таблиця 3 

Найчастіше 
згадувані 
переваги 
користування 
електронними 
послугами

Представники/ниці різних категорій також говорили 
про недоліки електронних послуг. Вони зумовлені 
тими труднощами, з якими люди стикались у проце-
сі користування тими чи іншими послугами. Серед 
найбільш типових проблем учасники/ниці дослі-
дження називали: складнощі електронного запису 

при отриманні закордонного паспорта, зокрема не-
обхідно було не спати вночі, щоб «упіймати» вільний 
інтервал часу; обмежені можливості ряду послуг: не 
всі потрібні документи доступні в «Дії»; електронна 
черга не завжди буває ефективною; іноді необхідно 
йти до установи з паперовими документами після 

заповнення електронних бланків; існує ряд техніч-
них проблем: деякий час сайт може бути недоступ-
ний, виникають проблеми з якістю інтернет-зв’язку у 
віддалених сільських місцевостях. З детальним опи-
сом основних недоліків користування електронни-
ми послугами можна ознайомитись у табл. 4.
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Категорія Недоліки користування електронними послугами

    

    

  

Представники/ниці 
усіх категорій, окрім 
пенсіонерів/рок

 �  Складнощі при отриманні закордонного паспорта: важко виявити вільний інтервал часу (іноді 
це було можливим тільки вночі) під час запису до електронної черги; додаткове очікування в 
живій черзі.

«Я подавал документы там, в ОВИРе… Записаться в эту очередь там просто невозможно… Там всё 
это исчезает моментально. И всё время: «ждите», «ждите», «ждите». То есть записаться я не смог…»   

(чоловік, 50 років; ФГД з малозабезпеченими людьми та активними шукачами/чками роботи)

«…В электронной очереди я записалась ребёнку получать паспорт, и мы пришли в назначенное 
время. У нас получилось, что мы записывались, я записывалась вот в конце сентября и очередь была 
у нас на вчера, это на 10 ноября. До этого мест не было… Почему-то мы ещё просидели, наверное, 
минут 30. Нас не вызывали. Хотя вот у меня время было по записи 16.00, а попали мы только в 16.30» 

(жінка, 39 років; ФГД з особами, які проживають у віддалених сільських районах)

    

ВПО, пенсіонери/рки, 
особи з інвалідністю, 
ветерани/нки

 � Недоступність внутрішнього паспорта і водійського посвідчення у «Дії», якщо ці документи 
старого зразка.

«Непонятно почему нельзя подтянуть паспорт старого образца при наличии его. Ну, то есть 
прийти в ЦНАП, условно говоря, дать им его, и чтобы он оттуда уже подтянулся в «Дію». Я понимаю, 
почему он не подтягивается на автоматическом уровне, но вручную же его можно туда подтянуть 
при желании» 

(чоловік, 25 років; ФГД з внутрішньо переміщеними особами)

«Столкнулся с электронными правами… Я не помню уже, до какого года получены, но их просто нет. 
Оцифруйте сами, загрузите сами. Нафиг такое надо?» 

(чоловік, 44 роки; ФГД з особами з порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату; 

Таблиця 4 

Найтиповіші 
недоліки 
користування 
електронними 
послугами 
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Категорія Недоліки користування електронними послугами

 

  

Особи з інвалідністю, 
малозабезпечені та 
шукачі/чки роботи, 
ветерани/нки

 �  Необхідність іти особисто з паперовими документами, незважаючи на попереднє заповнення 
електронних форм: наприклад, звернення до Пенсійного фонду; отримання прописки – для 
верифікації документів; подача документів у Центр зайнятості; оформлення субсидії; подача 
декларації про введення будинку в експлуатацію до ДАБІ.

«…Наше государство имеет потрясающий навык сочетать электронное и бумажное… То есть ты 
можешь оформить электронно, но забрать бумажно. С тем же самым ПФ… Ты можешь уже забрать 
в электронном виде, но заявление надо прийти в ПФ и написать»   

(чоловік, 38 років; ФГД з особами з порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату)

 

  

Особи з інвалідністю, 
мешканці/нки сіл, 
ветерани/нки

 �  Технічні проблеми при користуванні послугами:

необхідний сайт деякий час недоступний: наприклад, під час складання зовнішнього незалежного 
оцінювання; 

через низьку якість інтернет-зв’язку (особливо у сільській місцевості).

«…Особенно когда ветер – помехи со связью очень часто… Когда определённое направление ветра 
– мы с этим сталкиваемся и уже заранее знаем, что если ветер, там, северо-восток – то всё, у нас 
интернета нет»   

(жінка, 60 років; ФГД з особами, які проживають у віддалених сільських районах)

Таблиця 4 

Найтиповіші 
недоліки 
користування 
електронними 
послугами 

Учасники фокус-груп згадували про інші переваги 
та недоліки, з якими вони стикалися при користу-
ванні електронними послугами. 

Ці позитивні й негативні моменти узагальнені за ка-
тегоріями, в яких вони були названі, та представлені 
нижче, табл. 5.
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Категорія Переваги Недоліки

ВПО

 �  Наявність чітких, зрозумілих 
інструкцій для запису в електронну 
чергу у різних установах 

 � Пережитий стрес через нерозуміння того, як завантажити 
квитанцію з оплати закордонного паспорта після 
виконання усіх необхідних кроків

Пенсіонери/рки

 � Можливість почувати себе людиною, 
яка йде в ногу з часом

 � Необхідність фіксувати послідовність дій крок за кроком 
за допомогою когось із більш досвідчених родичів/чок, 
щоб скористатися будь-якою послугою.

 � Дратує перевірка «я не робот» під час оплати 
комунальних послуг; іноді складно виконати завдання 
CAPTCHA (капча).

«Один раз було просто безкінечно. Я вже вимкнула, 
тому що набридло вже перебирати картинки. Ніби ти 
правильно їх нажимаєш, але вони…там такі шматочки, 
ти не знаєш, чи воно відноситься до того, чи воно знову 
повертає. Ну це дратує і дуже незручно» 

(жінка, 70 років; ФГД з особами пенсійного віку)

 � Занадто складна процедура верифікації даних за 
допомогою ідентифікаційного коду при підписанні  
петиції.

 � Труднощі при завантаженні даних щодо власної медичної 
картки на сервісі HELSI (це потрібно було робити кілька 
разів)

Таблиця 5 

Інші переваги 
і недоліки 
користування 
електронними 
послугами, 
які додатково 
назвали 
представники 
різних категорій
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Категорія Переваги Недоліки

Особи  
з інвалідністю

 � Простота і зрозумілість окремих 
послуг (наприклад, заміна виборчої 
адреси).

 � Часткова економія часу при 
користуванні послугою «зміна місця 
реєстрації»: в установі тільки ставлять 
штамп у паспорт (Запоріжжя) 

 � Електронний і паперовий реєстри у Пенсійному фонді не 
збігаються.

 � Неможливість оформити документи при народженні дитини, 
якщо процес народження був не у пологовому будинку 
(наприклад, удома). 

 � Необхідно замовляти судове рішення заздалегідь, за 10–15 діб. 

 � Оформлення заявки в суд на державних ресурсах (Dzo.com.
ua) є платним

 � Досвід придбання залізничних квитків з урахуванням пільг по інвалідності був різним: у одних – 
успішний; у інших – ні (тобто не вдавалося скористатися пільгою)

Особи без документів/  
місця реєстрації

 � Є доступ до державних реєстрів, не 
виходячи з дому.

 � Можливість безкоштовно отримати 
виписки, які є важливими для ведення 
власного бізнесу.

 � Зрозумілість сервісів, простота 
операцій (наприклад, HELSI, оплата 
штрафів за порушення ПДР).

 � Можливість суттєво зекономити 
гроші (наприклад, за допомогою 
онлайн-бронювання ліків 

 �  Час очікування довідки про несудимість варіює від кількох 
днів до місяця.

 �  Відомості в електронному форматі не завжди відповідають 
даним у паперових документах (наприклад, якщо 
відповідальні особи вчасно не передають увесь обсяг 
інформації для її оцифрування).

«…Просто ЖЕК не успел передать информацию, и 
вышло так, что дети в электронном формате не 
зарегистрированы. А на бумажке в «прибудинковій книзі» 
они зарегистрированы» 

(жінка, 32 роки; ФГД з особами без документів або тими,  
хто не має місця реєстрації)

 � Неможливість оформити дитячі виплати онлайн, оскільки 
дитина має подвійне громадянство 

Таблиця 5 

Інші переваги 
і недоліки 
користування 
електронними 
послугами, 
які додатково 
назвали 
представники 
різних категорій



!/>
</38/>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</title> <title>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</39/>

Таблиця 5 

Інші переваги 
і недоліки 
користування 
електронними 
послугами, 
які додатково 
назвали 
представники 
різних категорій

Категорія Переваги Недоліки

Мами

 � Можливість більше часу приділяти сім’ї / дітям. 

 � Послуги допомагають планувати свій день 
ефективніше.

 � Ефективність електронної черги у ЦНАП  
(без очікування). 

 � Можливість користуватися водійським 
посвідченням, коли паперовий документ  
був втрачений (завдяки «Дії») 

 � Наявність двох паралельних черг – живої та 
електронної; працівники офіційних установ  
більш схильні враховувати живу чергу  
(послуга: потворна видача свідоцтва про 
народження).

 � Недостатньо зручна навігація на сайтах окремих 
державних установ: наприклад, важко знайти, 
як можна потрапити в електронну чергу (ЦНАП, 
РАЦС).

«…В ЦНАП зарегистрироваться я очень много 
времени потратила. И в ЗАГС регистрация 
тоже заняла много времени. То есть эти все 
службы, в принципе, очень сложно их найти, 
чтобы именно вот встать в какую-то 
электронную очередь» 

(жінка, 35 років; ФГД з жінками,  
які виховують малолітніх дітей)

 � Необхідність подавати документи повторно; 
початковий варіант зник з системи (послуга: 
оплата податків).

Малозабезпечені,  
шукачі роботи

 � Обслуговування за рамками живої черги у 
випадку виклику для уточнення даних, коли 
документи були подані онлайн. 

 � Не потрібно зайвий раз їздити до міста  
(для мешканки передмістя)

 �  Непідключення медичного закладу до системи 
HELSI; неповна інформація про лікарів на сайті. 
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Таблиця 5 

Інші переваги 
і недоліки 
користування 
електронними 
послугами, 
які додатково 
назвали 
представники 
різних категорій

Категорія Переваги Недоліки

Мешканці /ки сіл

 �  Дієвість електронної черги (зміна внутрішнього 
паспорта): службовці/виці викликають до 
кабінету, незважаючи на живу чергу.

 �  Електронні форми документів зрозуміліші, ніж 
паперові (послуга: сплата податків).

«…Коли ти вже стикаєшся в самій 
податковій, то бувають якісь питання.  
В мене там постійні якісь ступори… буває в 
заповненні форм. Але в електронному вигляді у 
мене ніяких питань за останні півроку точно 
не було… Мені все подобається. Я навіть 
мегазадоволена що це є» 

(Жінка, 37 років; ФГД з особами, які проживають  
у віддалених сільських районах)

 � Було важко розібратися з оформленням  
допомоги для ФОП під час карантину: деякі 
пункти ще перебували у розробці; не вдалося 
отримати консультації за декількома телефонними 
номерами; в результаті довелося йти особисто  
до установи.

 �  Не вдалося переглянути номер судової справи.

«Ти заходиш в список, юристи говорять, 
вбиваєш своє ім'я і можеш переглянути номер 
справи. От я це робила, і мені не видало 
номер справи. Із-за того я зрозуміла, що в 
нас недосконала система. І в тих чи інших 
моментах вона ще все-таки трохи хромає і 
там треба доробляти» 

(жінка, 37 років; ФГД з особами, які проживають  
у віддалених сільських районах) 

Ветерани/нки

 � Можливість безкоштовно отримати довідку про 
несудимість.

 � Швидка відповідь, якщо онлайн-запит робиш 
протягом робочого дня (банкінг) 

 �  Бракує уніфікації в оформленні документів для 
різних послуг; кожного разу необхідно витрачати 
багато часу для того, щоб розібратися. 

«…У меня одна претензия вообще к этим 
услугам…. Они все разные. Если человек 
заходит - пускай будет ФОП, налоги - он 
должен сначала разобраться в этом, а потом 
начинать заполнять. Это тяжело очень» 

(чоловік, 39 років; ФГД з ветеранами/нками  
та учасниками/ницями бойових дій)
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Найвищий рівень довіри до електронних послуг 
державного рівня продемонструвала тільки неве-
лика частина аудиторії дослідження, а саме, молоді 
люди (частіше чоловіки), які є активними користува-
чами/чками послуг. Їхнє ключове обґрунтування ви-
сокої довіри таке: наразі держава вже має великий 
обсяг інформації про кожного громадянина, тому 
немає сенсу побоюватися, що буде з’являтися 
більше електронних послуг, які охоплюватимуть 
більший обсяг персональних даних:

«У меня всё просто. Я, в принципе, придерживаюсь 
того, что все функции должны быть онлайн 
максимально… Если что-то работает плохо на 
уровне автоматизации, то это значит, что её 
нужно просто оптимизировать качественно и всё. 
Любую услугу можно автоматизировать»

(чоловік, 25 років; ФГД із внутрішньо  
переміщеними особами).

«За 100% электронных сервисов. Чем больше, тем 
лучше… Мы говорим про государство – оно и так 
всё про нас знает. Просто мы не знаем, что оно про 
нас всё знает. Те же «кримінальні провадження», где 
живем, сколько детей...» 

(чоловік, 24 роки; ФГД з особами без документів,  
або тими, хто не має місця реєстрації)

Серед найпоширеніших причин наявності дові-
ри до електронних послуг учасники/ниці дослід- 
ження називали: попередній успішний досвід ко-
ристування різними послугами; вони поступово 
стають все більш звичними завдяки подальшому 
поширенню на різні сфери життя; електронні по-
слуги дозволяють виключити або зменшити вплив 
людського фактора, тобто ймовірність помилки 
стає нижчою, залишається менше простору для 
корупції; збереження документації у цифровому 
форматі розцінюється як більш надійне. Крім того, 
представники/ниці окремих категорій також назвали 
інші причини їхньої довіри до електронних послуг: 
для малозабезпечених і тих, хто шукає роботу, – це 
сильніше відчуття власного контролю над процесом, 
оскільки користувач/чка активно залучений до 
нього (наприклад, через особистий кабінет); деякі 
пенсіонери/рки зазначили можливості убезпечити 
себе під час користування окремими послугами: 
наприклад, оплачуючи комунальні послуги, во-
ни використовують банківську картку, на якій 
знаходиться невелика сума грошей, – це дозволяє 
відчувати більшу довіру до послуги в цілому.

Більшість респондентів/ток перелічили причини 
як своєї довіри, так і недовіри до електронних 
послуг. При цьому найбільш типове обґрунтування 
недостатньої довіри – це брак упевненості у 
захищеності персональних даних, побоювання 
стати жертвою шахраїв. 

Нижчий рівень довіри продемонстрували пред-
ставники таких категорій: частина учасників/
ниць ФГД з мешканцями і мешканками віддаленої 
сільської місцевості – вони мають обмежений 
досвід користування електронними послугами та 
їм не вистачає поінформованості щодо спектра 
доступних послуг, а також навичок користування 
ними; деякі пенсіонери і пенсіонерки – вони 
більш схильні покладатися на процес живої 
взаємодії з іншими людьми під час отримання 
послуг; люди з порушенням зору й ураженням 
опорно-рухового апарату мають сумніви щодо 
ефективності окремих електронних послуг, бо 
стикалися з різними негативними моментами під 
час користування (зокрема, була необхідність іти 
особисто з паперовими документами, незважаючи 
на попереднє заповнення електронних форм; вони 
стикалися з проблемами через брак відповідності 
між електронним і паперовим реєстрами у 
Пенсійному фонді; виявилося неможливим офор-
мити документи при народженні дитини, оскільки 
народження відбувалося не у пологовому будинку); 
також деякі представники/ниці різних категорій – 
вони мали фінансові втрати під час користування 
окремими послугами (наприклад, втрата грошей в 
електронному гаманці). 

Більш детальне обґрунтування причин недовіри до 
електронних послуг викладено у табл. 6.
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Категорія Причини недовіри

Представники/ниці 
усіх 8 категорій

 �  Побоювання стати жертвою шахрайства.

«У нас страна очень креативных людей в плане мошенничества… Я не могу на 100% быть спокойна, 
когда мои документы все в электронном виде»   

(жінка, 33 роки; ФГД з особами без документів, або тими, хто не має місця реєстрації)

«…До речі було вже в мобільному додатку «Приват24». Я стикався з таким, що додаток ніби робить 
– просто ідентичний додаток, – ти вводиш туди дані, і в тебе просто гроші зникають із рахунків… 
Скачавши ту саму «Дію», але на якомусь торрент-трекері чи будь-де в Інтернеті, … ти можеш 
просто попасти на кредити» 

(чоловік, 31 рік; ФГД з малозабезпеченими людьми та активними шукачами/ками роботи)

«…У меня был кошелек, электронный. К сожалению, как бы я его не защищал, не оберегал… 200 
долларов ушло…. Там тоже верификация паспорта, всё как полагается. Вот как в «Дії»… Телефон 
привязанный, электронная почта…»  

(чоловік, 34 роки; ФГД з особами без документів або тими, хто не має місця реєстрації)

 � Брак необхідної технічної бази в країні у цілому. Значна частина населення не має гаджетів або 
доступу до якісного Інтернету; деякі сервери час від часу недоступні, що нині сприймається 
як серйозне обмеження для широкого розповсюдження електронних послуг.

«...Проблема в тому, що є такі села, де немає Інтернету. Є Інтернет "Укртелеком", але не в кожного 
є телефон. Тому що вони прив'язані до телефонів стаціонарних. А якби кругом в селах був Інтернет 
проведений, - я думаю, це не проблема» 

(чоловік, 46 років; ФГД з ветеранами/нками та учасниками/ницями бойових дій)

Таблиця 6 

Причини 
недовіри до 
електронних 
послуг
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Категорія Причини недовіри

Представники/ниці 
усіх 8 категорій

 �  Брак упевненості щодо захищеності персональних даних. Недовіра особливо підвищується 
через те, що можна легко придбати різні бази з персональними даними. Зокрема, 
респонденти/тки згадували випадки, коли одразу після реєстрації малого бізнесу (ФОП) 
через «Дію» або ЦНАП одразу починали дзвонити представники/ниці комерційних банків з 
пропозиціями щодо відкриття в них рахунків.

«Когда я зарегистрировал ФОП, мне в тот же день, в тот же день начали звонить из коммерческих 
банков о том, что а давайте откройте счёт. Ниоткуда из других мест кроме «Дії» взять эту 
информацию они не могли»                                                                       (чоловік, 41 рік; ФГД із внутрішньо переміщеними особами)

«…У меня «Дія», наприклад, подтянулась через «Приват24»… Да, это удобно, но я не знаю, насколько 
они могут теперь проверить все мои операции денежные» 

(жінка, 30 років; ФГД з жінками, які виховують малолітніх дітей)

«У нас в стране защита персональных данных на низком уровне. Поэтому недоверие очень сильное» 
(жінка, 45 років; ФГД з внутрішньо переміщеними особами)

«…У меня в трех кварталах от дома находится самый большой в южном регионе рынок CD-дисков, 
DVD-дисков и т. д. … И на нем можно найти любые базы данных всех органов власти. А в квартале 
от этого базара находится управление СБУ в Одесской области. И уже в течение 10 лет никаких 
движений по этому поводу не происходит» 

(чоловік, 38 років; ФГД з особами з порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату)

      

  
Особи з інвалідністю, 
мами, ВПО, мешканці/
нки сіл, ветерани/нки

 �  Наявність попереднього негативного досвіду використання електронних послуг, що провокує 
сумніви у доцільності існування окремих сервісів (наприклад, людям краще скористатися 
живою чергою, щоб отримати біометричний паспорт); враження про недосконалість системи 
електронних послуг у цілому; невпевненість в актуальності тієї інформації, яка надається 
щодо послуги.

Таблиця 6 

Причини 
недовіри до 
електронних 
послуг
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Категорія Причини недовіри

       
Малозабезпечені та 
шукачі/чки роботи, 
пенсіонери/рки, 
мешканці/нки сіл

 � Недостатня зрозумілість окремих послуг, що провокує брак упевненості, можливі помилки.

 � Недостатньо розвинені навички користування послугами.

«Може, дійсно, якась необізнаність. Не знаю, куди зайти, як правильно подати, переживаєш, щоб все 
правильно пішло» 

(Чоловік, 34 роки; ФГД з особами, які проживають у віддалених сільських районах)

   
Пенсіонери/рки, 
мешканці/нки сіл 

 � Побоювання електронних сервісів як таких (у тому числі тому, що це нове віяння):

«…Я, чесно кажучи, боюся навіть щось собі спортити, чи десь послати гроші якісь – неясно які. Тому 
що я, коли вчилася платежі робити, два чи три рази заплатила за одну послугу. Ну воно, звичайно, не 
пропало, але от було таке»

(жінка, 70 років; ФГД з особами пенсійного віку)

«…Мы ещё к этому просто не привыкли. И ещё с этим абсолютно так часто не сталкиваемся. 
Наверное, какая-то определённая, может быть, боязнь даже с этим связываться и как-то убегание 
от этой ситуации»

(чоловік, 30 років; ФГД з особами, які проживають у віддалених сільських районах)

 �  Брак поінформованості. 

 �  Проблеми з якістю інтернет-зв’язку (у сільській місцевості); у деяких випадках – немає інтер-
нету вдома (у сільській місцевості). 

 �  Страх не отримати бажаний результат з електронною послугою – особисті контакти здаються 
більш надійними. 

«Есть какой-то страх, что, может, заявление не дойдёт, не получится, либо не приходит отчёт 
о том, что они что-либо получили. Когда уже приходишь и из рук в руки всё то, что надо даёшь, то 
чувствуешь себя более уверенно» 

(жінка, 33 роки; ФГД з особами, які проживають у віддалених сільських районах)

Таблиця 6 
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Категорія Причини недовіри

   
Особи  
з інвалідністю

 �  Брак законодавчої бази для користування послугами через додаток чи портал «Дія»:

«…В законе «Про електронні довірчі послуги», в законе про «Ведення електронної документації» нет 
ни одного слова про «Дію»… Всё, что отображается в приложении «Дія», незаконно. А вот когда они 
введут поправки, тогда им можно будет пользоваться» 

(чоловік, 44 роки; ФГД з особами з порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату)

 � Релігійні переконання:

«…Верующему человеку видно, как тебя опутывают со всех сторон, как эта паутина сжимается… 
Мы не можем этому сопротивляться, но с головой в эту пучину тоже кидаться не хочется, потому 
что ты видишь… как твоя карточка становится ключом от твоей личности…» 

(чоловік, 38 років; ФГД з особами з порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату)

Мешканці/нки сіл

 � Брак впевненості щодо надійності інтернет-зв’язку:

«...Когда электронно, то боишься даже этого Интернета, потому что ты запускаешь программу – 
сбой системы, и всё это исчезает. Тоже страх этого всего есть» 

(жінка, 44 роки; ФГД з особами, які проживають у віддалених сільських районах)

Таблиця 6 

Причини 
недовіри до 
електронних 
послуг

У процесі проведення кожної фокус-групової дис-
кусії респондентам/ткам для ознайомлення був за-
пропонований перелік електронних послуг, який 
складався як із вже доступних сервісів, так і з тих, 
які планують або можуть (теоретично) реалізувати в 
найближчі роки. Відповідаючи на запитання щодо тих 
послуг, якими користувалися за останні 12 місяців, 
учасники/ниці дослідження найчастіше називали: 
отримання закордонного і національного паспортів, 

зміну прописки, сплату податків, зміну виборчої 
адреси, ведення приватного підприємництва як ФОП, 
отримання довідки про несудимість. Ті самі послуги 
часто називали бажаними й учасники/ниці груп, які 
не були поінформовані про їхню поточну доступність. 
Загалом для переважної більшості учасників/ниць 
дослідження бажаними як нині, так і у майбутньому 
є ті електронні послуги, які асоціюються з меншими 
ризиками, оскільки вони передбачають передачу тієї 

інформації, яка вже міститься в державних реєстрах. 
Серед таких послуг насамперед отримання різнома-
нітних документів і довідок (паспорти – закордонний 
і національний, ідентифікаційний код, свідоцтво про 
народження, довідки про несудимість, про шлюб 
/ розірвання шлюбу, про включення до переліку 
ВПО, електронний лікарняний листок) та платежів 
(субсидія, декретні виплати).
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Таблиця 7 

Досвід 
користування 
електронними 
послугами із 
запропонованого 
переліку.  
Бажані послуги 

Особливі позначки: 

+   
послуги зі списку тих, 
якими користувалися  
за останні 12 місяців; 

+   
бажані послуги зі списку 
(включаючи бажання 
тих, хто раніше не був 
поінформований про 
наявність таких послуг); 

+  
 бажані послуги,  
реалізація яких викликає 
суттєві сумніви*.

Категорія ВПО Пенсіонери/рки Особи з 
інвалідністю

Особи без 
документів/ 

місця реєстрації

Мами Мало-
забезпечені, 

шукачі роботи 

Мешканці /ки  
сіл

Ветерани/ 
нки

Ведення малого 
бізнесу (ФОП)

Автотранспорт 
(купівля, продаж, 
реєстрація) 

Зміна прописки

Отримання 
паспорта 
(національний, 
закордонний)

Субсидія

Виплата по 
безробіттю

Оформлення 
статусу 
інвалідності

Зміна виборчої 
адреси 

Сплата податків

Отримання 
ідент. коду

Отримання 
свідоцтва про 
народження, 
ідент. коду для 
дитини

Купівля, 
продаж, оренда 
нерухомого 
майна

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*  Варто підкреслити, що учасникам та 
учасницям фокус-групових дискусій 
пропонувалися до обговорення як 
повністю функціонуючі та суто електронні 
послуги, так і гібридні варіанти (частка 
послуги – електронно, а частка –  
у паперовому вигляді або за 
персональної присутності), а також 
послуги, які тільки перебувають на етапі 
розробки або у перспективі цифрової 
трансформації. Респондентам/ткам це 
не пояснювалося, натомість лунало 
прохання оцінити наявний список 
послуг і висловити свою реакцію щодо їх 
використання у цифровому середовищі.
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Таблиця 7 

Досвід 
користування 
електронними 
послугами із 
запропонованого 
переліку.  
Бажані послуги 

Категорія ВПО Пенсіонери/рки Особи з 
інвалідністю

Особи без 
документів/ 

місця реєстрації

Мами Мало-
забезпечені, 

шукачі роботи 

Мешканці /ки  
сіл

Ветерани/ 
нки

Включення до 
переліку ВПО

Статус  
учасника/ниці 
бойових дій

Взаємодія із 
військкоматом

Декретні 
виплати

Отримання 
довідки про 
несудимість

Пенсія 
(оформлення, 
посвідчення)

Отримання 
довідки 
про шлюб, 
розірвання 
шлюбу

Доступ до 
даних власної 
медичної картки

Електронний 
лікарняний 
листок

Оформлення 
землі

Нотаріальні 
послуги

Суд  
(електронний суд)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ ++ +
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Категорія Послуги

ВПО

 �  Розширення переліку доступних документів у «Дії»: довідки про працевлаштування, несудимість,  
з військкомату; паспорт старого зразка.

 �  Можливість зробити запит на отримання адресної допомоги онлайн під час кожної піврічної 
перереєстрації статусу ВПО.

 �  Отримання і передача довідок з місця роботи / навчання для подовження адресної допомоги ВПО. 
 �  Створення в країні загальної системи оплати громадського транспорту. 
 �  Перереєстрація транспортного засобу в МРЕВ

  Пенсіонери/рки  �  Калькулятор субсидії (можливість самостійно перевірити виконані розрахунки)

Особи  
з інвалідністю

 �  Формування електронної бази з даними про інвалідність усіх осіб, включаючи тих, хто отримував 
посвідчення більше 10 років тому (останні зараз мають тільки свідоцтво у паперовій формі).

 �  Оформлення пенсії без необхідності доносити паперову документацію.
 �  Отримання і подовження свідоцтва про багатодітну сім’ю.
 �  Безкоштовний доступ на державні сайти через мобільних операторів, безкоштовний Wi-Fi у державних 
установах або безкоштовний доступ до державних сервісів через мобільних операторів (важливість для 
малозабезпечених людей).

 �  Отримання онлайн результатів медичних досліджень, зроблених у державних закладах (як приклад 
надавалися сервіси приватних лабораторій)

  
Особи без документів/  
місця реєстрації

 �  Оформлення візи в країну, посольства якої немає на території України.
 � Можливість отримання ЕЦП через «Дію» 

Мешканці /ки сіл

 � Збирання документів для влаштування на роботу.

 � Отримання онлайн результатів медичних досліджень, зроблених у державних закладах

Таблиця 8 

Інші послуги, 
в яких наразі 
існує потреба*

*  Як вже зазначалося, 
респонденти/тки могли не знати 
про наявність певних послуг як 
реалізованих або висловлювати 
побажання, щоб послуга була 
перероблена, розширена, 
змінена логіка її надання.
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Також респонденти/тки назвали послуги, які їм 
важко уявити в електронному форматі. Серед 
таких послуг – купівля, продаж, оренда нерухомого 
майна; оформлення землі; послуги нотаріуса; 
електронний суд; оформлення статусу інвалідності; 
сфера автотранспорту (особливо купівля і продаж). 
Серед найпоширеніших причин того, що людям 
важко уявити вищезазначені послуги як електронні, 
були названі: брак детальної інформації щодо обсягу 

можливостей, які надаються (можуть надаватися) 
у межах послуг (респондентам оголошувався 
тільки їхній перелік, тому важко було уявити 
фактичну реалізацію вищезазначених послуг); 
брак упевненості щодо безпеки особистих даних, 
які стосуються фінансів чи інших персонально 
важливих питань; сумніви в тому, що існує ефективна 
система верифікації особистості, що створює 
велику кількість можливостей для шахраїв/райок; 

побоювання значних втрат через фінансову цінність 
окремих об’єктів послуги (земля, нерухомість і т. д.); 
сумніви щодо можливості надання таких послуг 
онлайн на 100%.

Нижче у табл. 9 наведена деталізація пояснень, 
чому окремі послуги важко уявити як електронні. 

Категорія Послуги

Мами

 � Комплекс послуг, які зараз надаються з єМалятко.

 � Оформлення документації для отримання лікарських засобів і медичних виробів. 

 � Електронна черга у дитячий садок.

 �  Подання онлайн заяви до правоохоронних органів 

Малозабезпечені,  
шукачі роботи

 �  Оформлення опікунства через хворобу родича/чки.

 �  Відновлення приписного свідоцтва у військкоматі (збирання усіх необхідних медичних довідок, 
документів). 

 �  Збирання документів для БТІ.

 �  Оформлення спадщини.

 �  Оформлення розлучення 

Ветерани/нки

 �  Розірвання шлюбу, якщо чоловік і дружина постійно перебувають у різних населених пунктах.

 �  Подача документів для оформлення військової служби за контрактом. 

 �  Збирання документів для постановки в чергу на отримання квартири. 

 �  Отримання довідки про склад сім’ї. 

 � Отримання дозволу на володіння зброєю 

Таблиця 8 

Інші послуги, 
в яких наразі 
існує потреба
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Послуги Причини

Послуги нотаріуса;  
електронний суд

 �  Брак особистого контакту з тим, хто надає послугу – «безособовість» лякає.

 �  Послуга передбачає роз’яснення багатьох питань – це ефективніше під час безпосереднього 
спілкування з фахівцем/вчинею

«…Я очень многого не понимаю… термины какие-то или мои права… Мне надо лично. Я пришла к 
нему, он мне в доступной форме всё объяснил – поговорили, я всё поняла. Вот эта услуга [послуги 
нотаріуса] только в личном присутствии мне кажется»   

(жінка, 32 роки; ФГД з внутрішньо переміщеними особами)

 �  Існують побоювання щодо безпеки операцій з особистими документами, а також щодо 
можливого шахрайства у разі оформлення угод онлайн. 

 �  Передача оригінальних документів юристам/ткам все одно є обов’язковою складовою

«…Они ж работают с оригиналами, т. е. они берут твой оригинал, сами делают ксерокс и так далее. 
Я думаю, что они не будут доверять вашему сервису. Всё равно придётся потом идти и показывать 
этот оригинал»   

(чоловік, 56 років; ФГД з малозабезпеченими та активними шукачами/чками роботи)

Взаємодія з 
військкоматом

 � Можлива лише часткова реалізація послуги, оскільки є багато ситуацій, коли обов’язковою є 
особиста присутність людини:

«Реестр призывников – без проблем, онлайн. А реестр военно-учетных специальностей? Тех, кого 
должны поднимать первыми по призыву? То есть это только очно. Это обязательно. Во-первых, это 
нарушение закона об армейской службе Украины» 

(Чоловік, 44 роки; ФГД з особами з порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату)

Таблиця 9 

Причини, 
через які 
послугу 
важко уявити 
електронною
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Послуги Причини

Оформлення статусу 
інвалідності

 �  Викликає сумніви можливість проходження медико-соціальної експертної комісії (далі – 
МСЕК) онлайн, оскільки у цьому процесі відбувається огляд и бесіда з особою, яка претендує 
на статус (тобто особиста присутність є обов’язковою).

«По-моему, МСЕК должен всё-таки общаться с человеком, видеть его. Я оформляла инвалидность 
очень-очень давно. Я иду как инвалид с детства. И, естественно, меня, как говорится, вдоль и поперёк 
осмотрели и общупали, где что болит и так далее»   

(жінка, 46 років; ФГД з внутрішньо переміщеними особами)

 �  Особи з інвалідністю впевнені, що так чи інакше виникне необхідність оформлювати папе- 
рову документацію, приходити особисто, оскільки процес оформлення статусу є забюро-
кратизованим. 

«В [іншій країні] подтверждение инвалидности – всё работает в электронном виде. Я почему знаю? 
У меня брат этим пользовался. Он ездил, в электронном виде мне передал документы и поэтому 
ему продлили инвалидность. А здесь я не представляю. Потому что «донесите ту бумажку», 
«там подпишите», «а тут вам не то написал», а там еще чего-то не хватает. Здесь я вообще не 
представляю, как это будет работать»   

(жінка, 49 років; ФГД з особами з порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату)

Оформлення землі  �  Є суттєві сумніви щодо можливості переведення повного циклу послуги в онлайн:

«Покупка недвижимости онлайн, ну вот честно… Не укладываются в голове такие сделки 
крупные: «…Скиньте мне на карту 50 тысяч долларов». Ну не знаю, я не могу вообще себе такого 
представить» 

(жінка, 33 роки; ФГД з особами без документів, або тими, хто не має місця реєстрації)

Таблиця 9 

Причини, 
через які 
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важко уявити 
електронною
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Послуги Причини

«Оформление земли подразумевает под собой её измерение, картографирование, топографирова-
ние. Это тоже онлайн делается?»

(чоловік, 44 роки; ФГД з людьми з порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату)

«…Дойдут технологии до того, что я, сидя дома, смогу подтвердить, что это я, и мне не надо 
будет ехать никуда… Будет возможность доказать, что я в здравом уме и не нахожусь под 
воздействием давления со стороны плохих людей… – да, ок, пусть это будет. До тех пор пока мы 
говорим о чём-то слишком важном, там, недвижимость, вопросы связанные с какими-то судами, 
нотариатом, безопасностью и это всё можно решить так, что ты в этом даже участвовать не 
будешь, не будешь знать… А потом тебе прилетит, что всё - тебе ничего не принадлежит, то 
это всё должно быть либо смешано, либо офлайн» 

(чоловік, 41 рік; ФГД з внутрішньо переміщеними особами)

Автотранспорт 
(купівля, продаж, 
реєстрація)

 �  Необхідність безпосереднього (контактного) огляду автотранспорту сприймається як обо- 
в’язкова частина процесу купівлі/продажу

«Я така людина, що мені треба побачити, посидіти, пощупати. Є ребята, які, наприклад, ті ж 
самі автомобілі заказують. Але я не ризикну, я вам чесно скажу. Мені треба пройти, подивитися, 
попробувати якби на місці, потім купити» 

(чоловік, 34 роки; ФГД з особами, які проживають у віддалених сільських районах)

Проте онлайн оформлення угоди викликає менше скепсису.

«Я подумал о машине – покупка-продажа машины там, недвижимости… Я думаю, что все услуги, 
которые связаны с тем, что надо выслушать, послушать, посмотреть, помацать – они не могут 
быть в онлайн. Оформление сделок – пожалуйста… Но как можно купить недвижимость, помацать 
ту машину, выслушать пациента или адвокату клиента?»

(чоловік, 36 років; ФГД особами без документів або тими, хто не має місця реєстрації)

Таблиця 9 

Причини, 
через які 
послугу 
важко уявити 
електронною
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ.  
СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК 
КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ 
ПОСЛУГАМИ 

Як зазначалося вище, респондентам бракувало 
інформації щодо наявних електронних послуг. Саме 
тому ними були виокремлені канали інформування 
населення як про існуючий перелік електронних 
послуг, так і щодо його оновлення. Серед найбільш 
ефективних джерел інформації, які можуть охопити 
різні категорії населення, найчастіше називались:

 � Реклама по ТБ, радіо, у громадському транс-
порті; банерна реклама у соціальних мережах 
(Facebook, Instagram).

 � Інфоплакати та/або брошури з переліком і 
коротким описом доступних послуг (для тих, 
хто хоче взяти з собою й ознайомитися вдома). 
Ці плакати слід розміщувати в установах, які 
надають відповідні послуги: ЦНАП, міські/ 
районні/селищні ради, відділення соціального 
захисту населення, Пенсійний фонд, «Прозорий 
офіс»; а також на інформаційних стендах у селах. 

 � Єдине Інтернет-джерело (свого роду інтегра-
тор), а також застосунок з інформацією про 
усі доступні електронні послуги з регулярним 
оновленням інформації.

 � Працівники державних установ, які мають роз-
повідати про те, що існує альтернативна мож-
ливість отримати послугу.

 � Групи в месенджері / у соціальній мережі 
(на кшталт груп ВПО у соціальних мережах 
(наприклад, ініціативна група ВПО при 
Харківський міський раді у Facebook), які 
вже допомагають із роз’ясненням окремих 
електронних послуг) з усією інформацією про 
доступні нині електронні послуги.

 � Реклама/повідомлення на сайтах селищних 
рад; зовнішня реклама (білборди). 

Крім різних каналів поширення інформації щодо 
електронних послуг, представники/ниці різних 
категорій учасників/ниць дослідження потребують 
і різних способів формування навичок оперування 
цими послугами. При цьому кожна категорія виявила 
бажання мати доступ до спектра різних способів, 
ураховуючи різні індивідуальні особливості роботи 
з інформацією (одні полюбляють читати, інші – 
дивитися, треті – отримувати відповіді під час 
спілкування); а також різні ситуації користування 
послугами, з якими стикалися раніше (наприклад, 
був досвід з тими послугами, з якими було легко 
розібратися самостійно, але були й такі випадки, 
коли виникало бажання почути пораду від фахівця/
вчині). 

Більш детальна інформація щодо способів форму-
вання навичок оперування електронними послуга-
ми, доступ до яких хотіли б мати представники/ниці 
різних категорій, міститься у табл.10.

Для тих людей, які не мають пристроїв, щоб 
користуватися послугами, респонденти/тки 
вважають за доцільне створити: 

 � окреме місце з безкоштовним пристроєм і зі 
спеціально підготовленим/ною працівником-
консультантом (працівницею-консультанткою) 
або волонтером/ркою (такі місця можуть бути 
створені у відповідних установах – ЦНАП, 
Пенсійний фонд і т. д., у бібліотеках чи у 
сільських радах – для мешканців сіл); 

 � окремий центр/точку для надання безкоштов-
них електронних послуг. 

Також респонденти/тки пропонували організувати 
співпрацю з громадськими організаціями, які 
займаються проєктами щодо забезпечення для 
літніх людей доступу до пристроїв (наприклад «IT-
бабушки»), або заручитися допомогою волонтерів/
рок на дому (приносять пристрій із собою і 
допомагають у користуванні послугами).
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Категорія Послуги

ВПО

 �  Коротка відеоінструкція доступною мовою.

 �  Онлайн-чат, якщо виникне питання або запит на допомогу.

 �  Допомога телефоном (на кшталт гарячої лінії).

Інші запити, які пролунали з боку респондентів/ток старшого віку (особливо серед жінок): 

 �  Консультанти в установах, які б могли надати допомогу у користуванні послугами тим, хто до 
них звертається. 

«Очень приятно, когда в банке, например в Привате, … сидит там эта девочка, и ты приходишь к 
ней по своему вопросу… Она говорит… что оплатите через терминал. А я говорю: «Я не умею». «А 
давайте я Вам помогу, а давайте я Вам покажу, а давайте я Вам расскажу». И всё. Один, два, три раза 
мне показали – и всё, потом я уже запомнила и начинаю всё это делать сама»   

(жінка, 45 років; з ФГД з внутрішньо переміщеними особами)

 � Наявність курсу, який би складався із серії навчальних відео щодо окремих послуг, а також з 
елементом оцінювання знань (опціонально – за бажанням). 

  
Пенсіонери/рки

 �  Навчальні курси онлайн та офлайн формату (на кшталт освітніх курсів на порталі «Дія»); 
комп’ютерні курси від Університету третього віку.

 �  Допомога з боку дітей чи онуків

Особи  
з інвалідністю

 � Навчальне відео.

 �  Онлайн-чат, якщо виникне питання або запит на допомогу.

 �  Допомога телефоном (на кшталт гарячої лінії).

 �  Допомога з боку дітей чи онуків

Таблиця 10 
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Категорія Послуги

  
Особи без документів/  
місця реєстрації

 �  Коротке навчальне відео (кілька хвилин). 

 �  Покрокова інструкція щодо користування в описі послуги.

 �  Онлайн-чат, якщо виникне питання або запит на допомогу.

Для деяких учасників/ниць також: 

 �  Консультанти/тки з пристроями у відповідних установах, які б могли продемонструвати і 
підказати, як користуватися послугами. 

«Вот ты сейчас идешь, будешь мучать три очереди, трех людей, и сам себя. «Давай попробуем с 
тобой это всё натыцять на кнопочках. И когда у нас с тобой получилось – посмотри, вот дома, вот 
тебе визитка на какой сайт зайти»   

(чоловік, 36 років; ФГД з особами без документів або тими, хто не має місця реєстрації)

Мами

 �  Покрокова інструкція щодо користування в описі послуги.

 � Коротке навчальне відео (декілька хвилин). 

 �  Допомога телефоном (на кшталт гарячої лінії)

«Лично мне намного проще перезвонить и сказать, ну, задать вопрос какой-то конкретный и сразу 
решить задачу здесь и сейчас»   

(жінка, 35 років; з ФГД з жінками, які виховують малолітніх дітей)

Малозабезпечені,  
шукачі роботи

 � Навчальне відео (до 5 хвилин). 

 �  Допомога телефоном (на кшталт гарячої лінії).

 �  Онлайн курси

Таблиця 10 
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Категорія Послуги

Мешканці /ки сіл

 � Онлайн-чат із пропозицією передзвонити, якщо необхідна консультація.

 �  Допомога телефоном (на кшталт гарячої лінії).

 �  Навчальні відео. 

 �  Консультанти/тки з пристроями у відповідних установах (наприклад, «Прозорий офіс», рада 
ОТГ), які б могли продемонструвати і підказати, як користуватися послугами. 

 �  Онлайн-курси з метою формування навичок користування різними електронними послугами. 

 �  Можливість обмінятися досвідом (наприклад, на окремому форумі) з іншими людьми, які 
мають побоювання або стикалися з проблемами при користуванні електронними послугами. 

 �  Допомога з боку дітей чи онуків

Ветерани/нки

 � Покрокова інструкція щодо користування послугою.

 �  Консультанти/тки з пристроями у відповідних установах, які б могли продемонструвати і 
підказати, як користуватися послугами 

Таблиця 10 
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Анкета 
 

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ
м. Київ, вул. Волоська 8/5, 04070, тел. 044-537-3376, факс. 044-425-7786

 
 Якою мовою респонденту зручніше з Вами розмовляти: 
 

Українською       1  ПРОВОДЬТЕ ІНТЕРВ’Ю УКРАЇНСЬКОЮ

На русском       2  ПРОВОДИТЕ ИНТЕРВЬЮ ПО-РУССКИ

Однаково, але частіше розмовляє українською   3  ПРОВОДЬТЕ ІНТЕРВ’Ю УКРАЇНСЬКОЮ

Важко сказати – відповідає українською    4  ПРОВОДЬТЕ ІНТЕРВ’Ю УКРАЇНСЬКОЮ

Все равно, но чаще разговаривает на русском   5  ПРОВОДИТЕ ИНТЕРВЬЮ ПО-РУССКИ

Трудно сказать – отвечает на русском    6  ПРОВОДИТЕ ИНТЕРВЬЮ ПО-РУССКИ
 
Добрий день / ранок / вечір! Мене звуть (ІМ’Я). Я представляю Київський Міжнародний Інститут Соціології. Ми проводимо 
опитування жителів України для Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй про електронні послуги, які надає держава. 
Опитування повністю анонімне, дані, що отримані під час опитування, будуть аналізуватися в узагальненому вигляді.

Могли б Ви приділити мені близько 5-ти хвилин? ПРОДОВЖУЙТЕ ПІСЛЯ ЗГОДИ
 

ЧАС ПОЧАТКУ ІНТЕРВ’Ю: _____ годин _____ хвилин
 
 SD1. ВІДМІТЬТЕ СТАТЬ РЕСПОНДЕНТА:       чоловік….1   жінка…. 2
 
 SD2. СКІЛЬКИ РОКІВ ВАМ ВЖЕ ВИПОВНИЛОСЯ?  _______ років      

Додатки
Анкета під час 
опитування 
методом САТІ



<title>Додатки</57/>

 SD3. В ЯКІЙ ОБЛАСТІ ВИ ЗАРАЗ ЖИВЕТЕ? 

м. Київ 2 Івано-Франківська 11 Тернопільська 20

Київська 3 Кіровоградська 12 Харківська 21

Вінницька 4 Луганська 13 Херсонська 22

Волинська 5 Львівська 14 Хмельницька 23

Дніпропетровська 6 Миколаївська 15 Черкаська 24

Донецька 7 Одеська 16 Чернівецька 25

Житомирська 8 Полтавська 17 Чернігівська 26

Закарпатська 9 Рівненська 18

Запорізька 10 Сумська 19

 
 SD4. ДО ЯКОГО ТИПУ НАЛЕЖИТЬ ВАШ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ? ЗАЧИТАЙТЕ ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ 

Обласний центр (не може бути в Донецькій і Луганській області) 1 Селище міського типу 3

Інше місто області, крім селищ міського типу 2 Село або об’єднана територіальна громада 4

 SD5. ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ, В ЯКОМУ ВИ ЖИВЕТЕ? ЗАПИТАННЯ ПРОПУСКАЄТЬСЯ, ЯКЩО SD4=1 

ТІЛЬКИ ДЛЯ СІЛ: Район _____________
 
Інтерв’юєре, будь ласка зачитайте наступну інформацію респондентам перед тим, як задавати запитання.
 
«В Україні створюється дедалі більше цифрових послуг на всіх рівнях. Наші наступні запитання будуть фокусуватися здебільшого на послугах загальнонаціонального 
рівня. Втім іноді буває важко провести чітку лінію між державними послугами та тими, що надаються місцевими органами влади. Отже, прошу Вас під час обговорення 
електронних послуг думати про будь-яку електронну взаємодію між вами та державними установами.»
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1. Чи доводилося Вам протягом останнього року отримувати електронні державні послуги у будь-якій із зазначених сфер?  
ЗАЧИТАЙТЕ ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ ТА ВІДМІТЬТЕ ВСІ, ЩО НАЗВАВ РЕСПОНДЕНТ/ТКА

Питання, пов’язані з приватним підприємництвом (ФОП): (реєстрація, єдиний податок, звітність) 1 Перехід до питання 3

Питання, пов’язані із веденням справ фірми чи компанії, ТОВ (реєстрація, податки чи інші питання) 2 Перехід до питання 3

Отримання паспортів та інші контакти з Державною міграційною службою 3 Перехід до питання 3

Користування додатком чи порталом «Дія» 4 Перехід до питання 3

Питання пенсійного забезпечення (Портал електронних послуг Пенсійного фонду) 5 Перехід до питання 3

Отримання субсидій, пільг та соціальних виплат 6 Перехід до питання 3

Питання оподаткування (кабінет платника податків) 7 Перехід до питання 3

Питання особистого транспорту (водійське посвідчення, продаж авто, сплата штрафів онлайн тощо) 8 Перехід до питання 3

Питання комерційного транспорту (ліцензії, дозволи на перевезення) 9 Перехід до питання 3

Питання будівництва (наприклад, дозволи) 10 Перехід до питання 3

Свідоцтво про народження, супутні документи 11 Перехід до питання 3

Платні послуги отримання інформації з державних реєстрів чи отримання цифрових витягів 12 Перехід до питання 3

Вступ до закладу вищої освіти (подання документів) 13 Перехід до питання 3

Зміна виборчої адреси (аби мати змогу проголосувати) 14 Перехід до питання 3

Не доводилось отримувати послуги з переліку, але отримував/вала інші 15 Перехід до питання 3

Не доводилося отримувати електронні державні послуги 16

Важко відповісти або відмова від відповіді (Не пропонувати цю відповідь) 99
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2. Чому Ви не користувалися державними електронними послугами протягом останнього року?

У мене не було такої потреби 1 Я не довіряю електронним документам або сервісам,  
адже вони ненадійні 4

Я не певний(а), чи надається потрібна мені послуга електронно 2 У мене не вистачає навичок, аби користуватися такими послугами 5

У мене немає пристрою з доступом до інтернету 3 Важко сказати або відмова від відповіді (Не зачитувати) 99
 
ТІ, ХТО ВІДПОВІВ НА ЗАПИТАННЯ 2, ВІДПОВІДАЮТЬ НА ЗАПИТАННЯ 3-А, ІНШІ – НА ЗАПИТАННЯ 3-Б
 
3-А. Уявіть, будь ласка, що Ви все ж наважилися скористуватися електронною послугою від держави. Які аспекти були б для Вас важливими?  
Оберіть не більше трьох відповідей із запропонованого списку.
  
3-Б. Які аспекти є для Вас важливими під час отримання електронних послуг від держави? Оберіть не більше трьох відповідей із запропонованого списку.

Аспекти, що є важливими під час отримання електронної послуги  Аспекти, що є важливими під час отримання електронної послуги  

Зрозумілий дизайн, великий шрифт 1 Можливість відстежувати прогрес виконання заявки 9

Короткі, чіткі пояснення без використання канцелярської мови 2 Захищеність персональних даних, у тому числі шифрування даних 10

Секція частих питань (FAQ) із типовими ситуаціями 3 Можливість обирати у випадаючих списках і не набирати стандартну 
інформацію вручну (адресні дані, індекси, тощо) 11

Якомога менше переходів із однієї сторінки на наступну 4 Онлайн-чат із можливістю задати питання консультантам миттєво 12

Наявність номера телефону, куди можна звернутися,  
якщо щось пішло не так 5 Відеоінструкції із покроковим поясненням всіх необхідних дій 13

Функція збереження моїх даних у чернетці,  
щоб не заповнювати з нуля 6 Нічого з зазначеного (Не пропонувати цю відповідь) 98

Доступ до послуги тільки за допомогою електронного цифрового 
підпису. Безпека – мій пріоритет 7 Важко сказати (Не пропонувати цю відповідь) 99

Доступ до послуги без реєстрації або шляхом проведення мінімаль-
ної верифікації, такої як код SMS. Швидкість та легкість – мій пріоритет 8
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4. В якій життєвій сфері або ситуації Вам би хотілося мати більше наявних або ліпші електронні сервіси? Назвіть одну, найбільш важливу для Вас сферу  
чи ситуацію. ЗАПИШІТЬ ВІДПОВІДЬ, ЗАКОДУЙТЕ ЇЇ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАБЛИЦЮ НИЖЧЕ. ЯКЩО РЕСПОНДЕНТ НЕ МОЖЕ НАЗВАТИ ЖОДНОЇ СФЕРИ, ЗАЧИТАЙТЕ СПИСОК

Ведення малого бізнесу, приватного підприємництва(ФОП):  
від відкриття до припинення діяльності 1 Подання документів, отримання виписок у військових комісаріатах 16

Купівля, продаж, переоформлення, отримання номерних знаків 
на автомобіль (персональний транспорт) 2 Оформлення документів для виходу у відпуску по догляду 

за дитиною (декрет) 17

Зміна місця реєстрації (прописка) 3 Отримання довідки про несудимість 18

Отримання паспорта громадянина України 4 Оформлення довідок для отримання пенсії 19

Отримання паспорта для виїзду за кордон 5 Отримання та заміна пенсійного посвідчення 20

Оформлення, поновлення документів для виплати субсидій 6 Отримання та заміна документів, що підтверджують шлюб,  
розірвання шлюбу 21

Оформлення, поновлення документів у зв’язку з тимчасовою  
втратою робочого місця 7 Доступ до даних власної медичної картки 22

Оформлення, поновлення документів щодо тимчасової 
непрацездатності / постійної інвалідності 8 Електронний лікарняний листок 23

Зміна виборчої адреси, аби мати змогу проголосувати 9 Оформлення необхідних документів у земельних питаннях онлайн 24

Сплата податків, оформлення відповідних довідок 10 Отримання нотаріальних послуг 25

Отримання ідентифікаційного коду, його копії чи рівнозначного 
електронного аналогу 11 Питання взаємодії із судовими інстанціями 26

Отримання документів для новонародженої дитини (свідоцтво про 
народження, ідентифікаційний код) 12 Інше (ЗАПИШІТЬ) 27

Купівля, продаж, оренда нерухомого майна 13 НЕ ЗАЧИТУВАТИ. Мені взагалі не потрібні жодні електронні  
послуги (сервіси) 28

Включення до переліку внутрішньо переміщених осіб 14 НЕ ЗАЧИТУВАТИ. Важко сказати 99

Включення до переліку осіб – учасників/иць бойових дій, 
оформлення та заміна посвідчення 15
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 4А. Чи довелося вам зачитувати список?     Так – 1,  Ні - 2

 SD6. ЯКА У ВАС ОСВІТА? НЕ ЗАЧИТУВАТИ  

Початкова (менше 7 класів) 1 СПТУ, ПТУ після 10-11 класів 5 Важко сказати 9

Неповна середня (менше 10 класів) 2 Середня спеціальна (технікум тощо) 6 Відмова від відповіді 10

РУ, ФЗУ, ПТУ після 7-8 класів 3 Неповна вища (3 курси і більше) 7

Повна середня, загальна (10-11 класів) 4 Повна вища 8

 SD7. ЯКИЙ ВАШ ОСНОВНИЙ РІД ЗАНЯТЬ? НЕ ЗАЧИТУВАТИ 

Робітник, сільськогосподарський робітник 1 Перебуваю на пенсії (за віком, через інвалідність) 8

Службовець (заняття нефізичною працею, для якої не вимагається вища освіта) 2 Навчаюся (учень, студент) 9

Спеціаліст (заняття нефізичною працею, для якої вимагається вища освіта) 3 Шукаю роботу (безробітний) 10

Зайнятий індивідуальною трудовою діяльністю 4 Інше (ЗАПИШІТЬ) 11

Підприємець, господар своєї справи, фермер 5 ВАЖКО СКАЗАТИ 12

Військовослужбовець, службовець правоохоронних органів 6 ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 13

Веду домашнє господарство 7
  

SD 8. ЯКЕ З ЦИХ ТВЕРДЖЕНЬ НАЙТОЧНІШЕ ВІДПОВІДАЄ ФІНАНСОВОМУ СТАНОВИЩУ ВАШОЇ СІМ’Ї: ЗАЧИТАЙТЕ ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ  

Нам не вистачає грошей навіть на їжу 1 Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо 5

Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко 2 ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 6

Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати, але цього не 
вистачає, щоб купувати дорогі речі (такі як холодильник або телевізор) 3 ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 7

Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі  
(такі як телевізор або холодильник) 4

Дякую!
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№ Дата 
проведення Стать Категорія учасників дослідження

1 6.11.2020 Чоловіки і жінки
50%/ 50%

Малозабезпечені й активні шукачі роботи: працюючі або безробітні, дохід яких наближається до 
прожиткового мінімуму

2 7.11.2020 Чоловіки і жінки
50%/ 50%

Внутрішньо переміщенні особи:
 � понад дві особи, які переїхали на контрольовану територію нещодавно (2-3 роки тому);
 � дві особи віком 65+;
 � одна особа, яка має малий бізнес

3 9.11.2020 Чоловіки і жінки
50%/ 50%

Особи пенсійного віку:
 � особи віком 65+, які отримують тільки пенсію чи матеріальну підтримку від родичів; не 

працюють;
 � 50% самотніх та 50% тих, хто живе з іншими членами родини;
 � 50% – мешканці міських поселень, 50% – сільської місцевості

4 10.11.2020 Чоловіки і жінки
50%/ 50%

Особи з інвалідністю:
 � мінімум дві особи з вадами зору; 
 � мінімум дві особи з обмеженою можливістю пересування

5 10.11.2020 Жінки
100%

Жінки: 
 � жінки з малими дітьми (від 1,5 до 3 років);
 � жінки, діти яких відвідують початкову школу;
 � одна-дві одинокі матері;
 � одна-дві жінки, які  є ФОП або мають інший малий бізнес;
 � одна-три жінки, які тимчасово не мають роботи; займаються домогосподарством

6 11.11.2020 Чоловіки і жінки
50%/ 50% Мешканці/нки сільської місцевості

7 11.11.2020 Чоловіки і жінки
50%/ 50%

Особи без документів або ті, в кого немає місця реєстрації  (прописки)
 � мінімум один респондент не має документів, що посвідчують особу  

(але має місце проживання і реєстрацію);
 � особи, які мають документи, що посвідчують особу, але не мають реєстрації  

(прописки у паспорті);
 � особи, які стикалися з проблемами пошуку притулку або міграції в Україну

8 12.11.2020 Чоловіки і жінки
50%/ 50%

Ветерани/нки та учасники/ниці бойових дій:
 � перебували у лавах Збройних Сил України або волонтерських батальйонах;
 � у процесі повернення до цивільного життя

Характеристики 
проведених 
фокус-груп
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Гайд для  
фокус-групових 
інтерв’ю

Керівництво модератора/рки
Для проведення фокус-групи  
на тему «Державні електронні 
послуги»
 

 ВСТУП ТА ПРАВИЛА (10 ХВИЛИН) 

1. Тема обговорення у фокус-групі: Став-
лення до державних електронних по-
слуг. Рівень цифрових навичок. Досвід 
користування та потреба в додаткових 
послугах. Що ви порадили б тим, хто 
буде оцифровувати послуги для вас?

2. Анонімність та конфіденційність.

3. Відеозапис.

4. Правила та вступні слова:

1) без того, щоб ви були щирими, ми не 
зможемо зрозуміти, як допомогти вам і 
таким самим людям по всій країні;

2) зараз ми будемо обговорювати теми, де 
відповідей на запитання ми не знаємо 
самі. Отже, будь-яка точка зору для нас 
цінна. Поділіться нею, будь ласка, навіть, 
якщо інші учасники та учасниці можуть її 
не підтримувати;

3) кожен зможе висловитись, однак у 
форматі онлайн-зустрічі не завжди легко 
побачити/зрозуміти, хто хоче щось 
сказати, тому, будь ласка, натисніть кнопку 
«підняти руку», щоб я Вас побачила. ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ ПРОГОВОРИТИ, 
ЩО ВОНИ МОЖУТЬ СКАЗАТИ ПРО СВОЄ 
БАЖАННЯ ВИСЛОВИТИСЬ УГОЛОС;

4) будь ласка, переведіть мобільні телефо-
ни в режим «без звуку»;

5) дискусія триватиме 2 години.

Розкажіть, будь ласка, коротко про себе: як 
вас звати, ваш вік, професія, рід занять, чим 
займаєтесь у вільний час? Також одразу 
скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про 
державний портал «Дія» та застосунок для 
мобільного телефону «Дія» (але не той, що 
пов’язаний із коронавірусом).
 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. ДЕРЖАВНІ   
 ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ (60-70 ХВИЛИН) 

Сьогодні ми з Вами будемо говорити про 
практику користування електронними по-
слугами загалом, а також державними елек-
тронними послугами. 

Кожен та кожна з нас стикається з 
електронними послугами щодня – прямо 
чи опосередковано. У широкому розумінні 
цього слова електронною послугою можна 
вважати і передачу показників лічильника 
електроенергії, і користування SMS чи 
онлайн-банкінгом, і запис у чергу, щоб подати 
документи на закордонний паспорт. Комусь 
доводиться користуватись електронними 
послугами часто і їм це подобається. Хтось 
намагається уникати взаємодії із державою 
електронними засобами і віддає перевагу 
паперу, засвідченому печаткою та підписом.

Сьогодні ми будемо говорити не так про 
послуги, що надаються на місцевому рівні 
(запис в електронну чергу до дитячого 
садочка) чи у комерційному секторі 
(наприклад, електронна взаємодія з бан-
ками). Нас більше цікавлять послуги, які на-
дає держава централізовано – отримання 
паспортів та посвідчень, соціальні допомоги 
та пенсії, реєстрація народжень, шлюбів та 
розлучень, відкриття та закриття малого 
бізнесу, нотаріальні послуги, субсидії тощо.

Втім, ми чудово розуміємо, що іноді важко 
розрізнити, яка саме ця послуга, ба більше – 
чи можна її до таких віднести. 
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Отже, ми будемо підлаштовуватись під вас протягом 
нашої бесіди і перше запитання, яке в нас виникає:

1. Назвіть, будь ласка, всі електронні послуги, з 
якими вам доводилося зіштовхуватися або хоча б 
чути про їх існування.

2. Згадайте, будь ласка, якусь електронну послугу, 
яку ви отримували (якщо доводилось). Що це була 
за послуга? Чи вам вдалося отримати те, що ви 
хотіли? Які емоції у вас пов’язані з цим досвідом? 

3. Чи це добре, що наразі з’являється все більше 
електронних послуг різного рівня? Чому?

4. Чи викликають у вас довіру електронні послуги? 
Чому так або чому ні? (Модераторе/рко, запишіть 
усі відповіді респондентів, а потім сформуйте з 
ними список із п’яти основних причин, чому це 
добре, і п’яти –, чому є острах чи недовіра).

5. Зараз я виведу для вас на екран список послуг, 
які нас більше за все цікавлять. (МОДЕРАТОРЕ/
РКО, ДЛЯ ГРУПИ, ДЕ Є ЛЮДИ З ВАДАМИ ЗОРУ, 
ЗАЧИТАЙТЕ СПИСОК). Чи доводилося Вам їх 
отримувати  протягом останнього року? Яким 
був ваш досвід? Якщо б ви могли щось змінити у 
вашому досвіді користування цією електронною 
послугою, що б це було?

 �  Ведення малого бізнесу, (ФОП)
 � Автотранспорт (купівля, продаж, реєстрація) 
 � Зміна прописки

 �  Отримання паспорта (національний, 
закордонний)

 �  Субсидія
 �  Виплата по безробіттю
 �  Оформлення статусу інвалідності
 �  Зміна виборчої адреси 
 �  Сплата податків
 �  Отримання ідентифікаційного коду
 �  Отримання свідоцтва про народження, 

ідентифікаційний код для дитини
 �  Купівля, продаж, оренда нерухомого майна
 �  Включення до переліку ВПО
 �  Статус учасника(ці) бойових дій
 �  Взаємодія з військкоматом
 �  Декретні виплати
 �  Отримання довідки про несудимість
 �  Пенсія (оформлення, посвідчення)
 �  Отримання довідки про шлюб, розірвання 

шлюбу
 � Доступ до даних власної медичної картки
 �  Електронний лікарняний листок
 �  Оформлення землі
 �  Послуги нотаріуса
 �  Суд (електронний суд)

6. Чи знали ви про наявність цих електронних 
послуг? Як можна ефективніше доносити 
інформацію про послуги? (Зондаж: де зручно 
отримувати інформацію, в якому вигляді вона має 
бути)

7. Що ви обрали б: отримати послуги онлайн чи 
офлайн? (МОДЕРАТОРЕ/РКО, ПОВЕРНІТЬСЯ ДО 
НАШОГО ПЕРЕЛІКУ І ДАЙТЕ РЕСПОНДЕНТАМ/ТКАМ 
МОЖЛИВІСТЬ ОБРАТИ, ЯКІ ПОСЛУГИ, НА ЇХ ДУМКУ, 
ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ОНЛАЙН, А ЯКІ – НІ.) Чому саме?

8. Чи є якісь перешкоди до використання електро-
нних послуг? (Зондаж: відсутність цифрових нави-
чок, необхідного обладнання, недружній дизайн 
тощо).

9. Якщо серед причин відсутність навичок або 
пристроїв для отримання електронних послуг: 
Які навички найбільш важливі? Чи знаєте, де їх 
можна отримати? У який спосіб ви опановуєте 
користування новими додатками на електронних 
пристроях? Як взагалі у вас з’являються нові 
додатки і програми?

10. Який спосіб навчання для вас найкращий? (Зондаж: 
проходження модульного курсу, в якому присутній 
елемент оцінювання знань вдома; проходження 
модульного курсу, в якому присутній елемент 
оцінювання знань у бібліотеці, громадському 
центрі або ЦНАПі згідно з розкладом – після 
завершення карантинних обмежень; слухання або 
перегляд коротких освітніх відео вдома; допомога 
близького/кої родича/чки або члена/кині родини, 
які покроково навчали би мене для формування 
відповідної навички; допомога спеціаліста/тки 
у бібліотеці, громадському центрі або ЦНАПі, 
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який/яка би покроково навчали би мене для 
формування відповідної навички; освітні серіали 
(https://osvita.diia.gov.ua/courses))

11. Сьогодні хтось вже згадував(ла), що не мають 
пристроїв, з яких можна було б отримати послугу. 
Чому саме? (Зондаж: не потрібні, відсутні кошти) 
Чи будете ви користуватися електронними 
державними послугами, якщо гаджети будуть 
доступні в ЦНАПах чи бібліотеках безкоштовно?

12. Із тих послуг, про які ми сьогодні говорили або 
ще не згадували, – які є найбільш потрібними 
саме для вас? У яких життєвих ситуаціях ви хотіли 
б, щоб можна було з одного місця отримати весь 
комплекс споріднених послуг? Не думайте тільки 
про одну якусь довідку – радше про життєву 
ситуацію, яка все ще вимагає багато паперів і яку 
би хотілося спростити? 

 

 ПИТАННЯ ДО ГЕНДЕРНО СПЕЦИФІЧНОЇ ГРУПИ 

 � Дуже часто на жінок покладається відповідаль-
ність за взаємодію з органами влади, тобто їм 
доводиться часто звертатися до цих органів. 
Однак наше кількісне дослідження показало, 
що близько 50% жінок не користувалися 
електронними послугами за останні 12 місяців. 
Як ви думаєте, чому? Наведіть власні приклади, 
якщо у вас вони є.

 � Наше кількісне дослідження також свідчить про 
те, що додатком чи порталом «Дія» скористува-
лися близько 20% чоловіків і тільки 10% жінок від 
усього населення країни. Як ви вважаєте, чому 
чоловіки використовують цей додаток частіше?

 

 ПИТАННЯ ДО ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ   
 У ВІДДАЛЕНИХ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНАХ 

 � Чи важлива для вас захищеність персональних 
даних? – Чому так або ні. 

 � Порівняно з міським населенням, близько 15% 
якого вказало важливість захищеності персо-
нальних даних, тільки 7% сільського населення 
відзначило це як важливий аспект. Як ви думаєте, 
з чим може бути пов’язаний такий ефект?

 

 ЗАВЕРШЕННЯ ДИСКУСІЇ (5 ХВИЛИН) 

Дуже дякую! Це були всі мої запитання. Можливо, 
хтось хоче додати ще щось? Поділитись якимись 
думками? Подякуйте учасникам/цям.

 

>>>

https://osvita.diia.gov.ua/courses
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 ТАБЛИЦЯ 1.1. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ «ЧИ ДОВОДИЛОСЯ ВАМ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ ОТРИМУВАТИ ЕЛЕКТРОННІ   
 ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ У БУДЬ-ЯКІЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ СФЕР?» ЗА СТАТТЮ, % 

Стать Порівняння

Чоловік Жінка Чоловік Жінка

(A) (B)

1.1. Питання, пов'язані з приватним підприємництвом (ФОП): реєстрація, єдиний податок, звітність 11,3 7,3 B –

1.2. Питання, пов'язані із веденням справ фірми чи компанії (ТОВ): реєстрація податки чи інші питання 9,0 6,6 – –

1.3. Отримання паспортів та інші контакти із Державною міграційною службою 15,3 15,4 – –

1.4. Користування додатком чи порталом «Дія» 18,1 8,2 B –

1.5. Питання пенсійного забезпечення (Портал електронних послуг пенсійного фонду) 10,7 10,9 – –

1.6. Отримання субсидій, пільг та соціальних виплат 10,7 14,0 – A

1.7. Питання оподаткування (кабінет платника податків) 10,9 7,0 B –

1.8. Питання особистого транспорту (посвідчення водія, продаж авто, сплата штрафів онлайн тощо) 17,6 7,2 B –

1.9. Питання комерційного транспорту (ліцензії, дозволи на перевезення) 1,6 1,0 – –

1.10. Питання будівництва (наприклад, дозволи) 2,2 1,5 – –

1.11. Свідоцтво про народження, супутні документи 5,8 5,8 – –

1.12. Платні послуги отримання інформації з державних реєстрів 11,2 9,1 – –

1.13. Вступ до закладу вищої освіти (подання документів) 4,8 6,1 – –

1.14. Зміна виборчої адреси (аби мати змогу проголосувати) 3,2 3,1 – –

1.15. Не доводилося отримувати послуги з переліку, але отримував(ла) інші 3,6 4,2 – –

1.16. Не доводилося отримувати електронні державні послуги 41,8 51,1 – A

1.99. Важко відповісти або відмова від відповіді 0,5 0,4 – –

Кількість тих, хто відповів (n) 906 1094 – –

Таблиці даних 
опитування* 

*  Масив первинних даних у форматі 
*.sav (для використання у програмі 
SPSS) можна завантажити на сайті 
Програми розвитку ООН в Україні 
разом із текстом цього звіту.

Примітка. Респонденти могли 
обрати декілька варіантів 
відповідей. Альтернативи –  
в анкетному порядку.
Тут і надалі, в колонках справа 
наведені результати порівняння 
значень відсотків, що базуються 
на двосторонніх тестах з рівнем 
значущості 0,05. Для кожної 
значущої пари літера категорії з 
меншим значенням відображається 
в категорії з більшим значенням. 
Якщо різниця у межах похибки, то 
літерне позначення в колонках 
відсутнє. Наприклад, щодо 
категорії «1.1. Питання, пов'язані 
з приватним підприємництвом 
(ФОП): (реєстрація, єдиний 
податок, звітність)» можна сказати, 
що з імовірністю 95% відсоток тих, 
хто отримував електронні державні 
послуги у зв'язку з цими питаннях 
серед чоловіків вищий, аніж серед 
жінок (різниця між значеннями 
вища за похибку). Щодо категорії 
«1.2. Питання, пов'язані із веденням 
справ фірми чи компанії (ТОВ) 
(реєстрація податки чи інші 
питання)» можна сказати, що з 
імовірністю 95% відсоток тих, хто 
отримував електронні державні 
послуги у зв'язку із цими питаннях 
серед чоловіків і серед жінок 
однаковий (адже різниця між 
значеннями у межах похибки). 
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 ТАБЛИЦЯ 1.2. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ «ЧИ ДОВОДИЛОСЯ ВАМ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ ОТРИМУВАТИ ЕЛЕКТРОННІ ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ У   
 БУДЬ-ЯКІЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ СФЕР?» ЗА ВІКОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ, % 

Вік Порівняння

18-29 
років

30-39 
років

40-49 
років

50-59 
років

60-69 
років

70+ 
років

18-29 
років

30-39 
років

40-49 
років

50-59 
років

60-69 
років

70+ 
років

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

1.1. Питання, пов'язані з приватним підприємництвом (ФОП): 
реєстрація, єдиний податок, звітність

12,1 13,3 9,9 8,3 4,8 3,6 E F E F F – – –

1.2. Питання, пов'язані із веденням справ фірми чи компанії 
(ТОВ): реєстрація податки чи інші питання

8,2 9,6 11,8 8,1 4,5 1,7 F F E F F – –

1.3. Отримання паспортів та інші контакти із Державною 
міграційною службою

19,3 19,3 23,6 12,5 11,2 1,7 F F D E F F F _

1.4. Користування додатком чи порталом «Дія» 27,4 18,9 13,4 7,0 2,8 1,5 C D E F D E F E F F – –

1.5. Питання пенсійного забезпечення  
(Портал електронних послуг пенсійного фонду)

8,1 7,1 11,4 9,2 21,7 9,0 – – – – A B C 
D F _

1.6. Отримання субсидій, пільг та соціальних виплат 13,9 15,4 13,1 7,8 16,2 7,6 – D F – – D F _

1.7. Питання оподаткування (кабінет платника податків) 11,1 10,8 13,3 8,2 4,4 2,4 E F E F E F F – –

1.8. Питання особистого транспорту (посвідчення водія, 
продаж авто, сплата штрафів онлайн тощо)

19,6 19,1 13,4 9,1 5,0 0,4 D E F D E F E F F F –

1.9. Питання комерційного транспорту  
(ліцензії, дозволи на перевезення)

3,2 1,5 1,2 0,7 0,7 0,0 – – – – – .a

1.10. Питання будівництва (наприклад, дозволи) 2,5 3,0 1,6 1,9 0,4 1,0 – – – – – –

1.11. Свідоцтво про народження, супутні документи 13,1 6,0 8,0 2,6 2,5 0,9 B D E F F D E F – – –
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Вік Порівняння

18-29 
років

30-39 
років

40-49 
років

50-59 
років

60-69 
років

70+ 
років

18-29 
років

30-39 
років

40-49 
років

50-59 
років

60-69 
років

70+ 
років

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

1.12. Платні послуги отримання інформації з державних 
реєстрів

13,9 12,3 14,6 9,0 5,6 1,9 E F E F E F F – –

1.13. Вступ до закладу вищої освіти (подання документів) 15,7 2,3 7,4 4,0 1,5 1,4 B C D 
E F – B E F – – –

1.14. Зміна виборчої адреси (аби мати змогу проголосувати) 5,5 4,4 3,6 1,9 1,7 0,8 F – – – – –

1.15. Не доводилося отримувати послуги з переліку,  
але отримував(ла) інші

3,9 5,2 4,8 4,3 2,1 2,4 – – – – – –

1.16. Не доводилося отримувати електронні державні послуги 25,5 37,1 38,0 54,8 56,3 80,8 A A A B C A B C A B C 
D E

1.99. Важко відповісти або відмова від відповіді 0,3 0,9 0,4 0,0 0,6 0,6 .а

Кількість тих, хто відповів (n) 341 407 349 340 301 261

Примітка. Респонденти могли обрати декілька варіантів відповідей. Альтернативи – в анкетному порядку.  
Результати порівняння базуються на двосторонніх тестах з рівнем значущості 0,05. Для кожної значущої пари літера категорії з меншим значенням відображається в категорії з більшим значенням.

.a Ця категорія не використовується для порівняння, оскільки значення дорівнює нулю.
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 ТАБЛИЦЯ 1.3. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ «ЧИ ДОВОДИЛОСЯ ВАМ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ ОТРИМУВАТИ ЕЛЕКТРОННІ ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ   
 У БУДЬ-ЯКІЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ СФЕР?» ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ, % 

Рівень освіти Порівняння
Початкова 
/ неповна 
середня

Повна 
середня

Професійно-
технічна

Неповна 
вища / вища

Початкова 
/ неповна 
середня

Повна 
середня

Професійно-
технічна

Неповна 
вища / вища

(A) (B) (C) (D)
1.1. Питання, пов'язані з приватним 
підприємництвом (ФОП): реєстрація, 
єдиний податок, звітність

2,9 5,1 6,0 13,8 – – – B C

1.2. Питання, пов'язані із веденням справ 
фірми чи компанії (ТОВ): реєстрація 
податки чи інші питання

0,0 3,4 5,2 12,0 .a – – B C

1.3. Отримання паспортів та інші контакти 
із Державною міграційною службою

3,7 9,2 13,3 20,4 – – – A B C

1.4. Користування додатком чи  
порталом «Дія»

1,6 5,9 8,1 20,0 – – – A B C

1.5. Питання пенсійного забезпечення  
(Портал електронних послуг пенсійного 
фонду)

2,9 4,9 8,1 16,1 – – – B C

1.6. Отримання субсидій, пільг та 
соціальних виплат

3,4 9,5 13,5 13,9     

1.7. Питання оподаткування (кабінет 
платника податків)

0,0 3,5 5,5 14,4 .a – – B C

1.8. Питання особистого транспорту 
(посвідчення водія, продаж авто, сплата 
штрафів онлайн тощо)

6,9 6,9 7,5 18,2 – – – B C

1.9. Питання комерційного транспорту 
(ліцензії, дозволи на перевезення)

0,0 0,9 0,5 2,2 .a – – C
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Рівень освіти Порівняння
Початкова 
/ неповна 
середня

Повна 
середня

Професійно-
технічна

Неповна 
вища / вища

Початкова 
/ неповна 
середня

Повна 
середня

Професійно-
технічна

Неповна 
вища / вища

(A) (B) (C) (D)

1.10. Питання будівництва  
(наприклад, дозволи)

0,0 0,7 1,9 2,4 .a – – –

1.11. Свідоцтво про народження,  
супутні документи

5,0 6,1 5,2 6,4 – – – –

1.12. Платні послуги отримання 
інформації з державних реєстрів

4,7 3,9 6,7 15,7 – – – B C

1.13. Вступ до закладу вищої освіти 
(подання документів)

1,5 6,4 2,2 8,3 – C – C

1.14. Зміна виборчої адреси (аби мати 
змогу проголосувати)

1,9 1,6 3,5 3,6 – – – –

1.15. Не доводилося отримувати послуги 
з переліку, але отримував(ла) інші

2,0 3,2 3,7 4,6 – – – –

1.16. Не доводилося отримувати 
електронні державні послуги

76,7 63,0 51,2 34,2 C D C D D –

1.99. Важко відповісти або відмова  
від відповіді

6,4 0,4 0,6 0,2 B C D – – –

Кількість тих, хто відповів (n) 48 343 715 869

Примітка. Респонденти могли обрати декілька варіантів відповідей. Альтернативи – в анкетному порядку.
Результати порівняння базуються на двосторонніх тестах з рівнем значущості 0,05. Для кожної значущої пари літера категорії з меншим значенням відображається в категорії з більшим значенням.

.a Ця категорія не використовується для порівняння, оскільки значення дорівнює нулю.
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 ТАБЛИЦЯ 1.4. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ «ЧИ ДОВОДИЛОСЯ ВАМ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ ОТРИМУВАТИ ЕЛЕКТРОННІ ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ   
 У БУДЬ-ЯКІЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ СФЕР?» ЗА САМООЦІНКОЮ ФІНАНСОВОГО СТАНОВИЩА СІМ’Ї, % 

Фінансове становище сім'ї Порівняння

Не вистачає 
на їжу / 

вистачає 
лише на їжу

Вистачає на 
їжу, одяг, 
можуть 

дещо 
відкладати

Можуть 
дозволити 

собі купувати 
деякі коштовні 

речі / все, що 
забажають

Не вистачає 
на їжу / 

вистачає 
лише на їжу

Вистачає на 
їжу, одяг, 
можуть 

дещо 
відкладати

Можуть 
дозволити 

собі купувати 
деякі коштовні 

речі / все, що 
забажають

(A) (B) (С)

1.1. Питання, пов'язані з приватним підприємництвом (ФОП): 
реєстрація, єдиний податок, звітність

4,5 11,1 17,5 A A B

1.2. Питання, пов'язані із веденням справ фірми чи компанії 
(ТОВ): реєстрація податки чи інші питання

3,7 8,4 17,1 A A B

1.3. Отримання паспортів та інші контакти із Державною 
міграційною службою

11,3 17,4 21,9 A A

1.4. Користування додатком чи порталом «Дія» 4,7 15,7 26,2 A A B

1.5. Питання пенсійного забезпечення  
(Портал електронних послуг пенсійного фонду)

10,0 11,0 14,2 – –

1.6. Отримання субсидій, пільг та соціальних виплат 11,3 14,8 12,2 – –

1.7. Питання оподаткування (кабінет платника податків) 3,4 10,4 18,9 A A B

1.8. Питання особистого транспорту (посвідчення водія, 
продаж авто, сплата штрафів онлайн тощо)

5,5 14,2 22,6 A A B

1.9. Питання комерційного транспорту  
(ліцензії, дозволи на перевезення)

1,0 1,4 2,0 – –
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Фінансове становище сім'ї Порівняння

Не вистачає 
на їжу / 

вистачає 
лише на їжу

Вистачає на 
їжу, одяг, 
можуть 

дещо 
відкладати

Можуть 
дозволити 

собі купувати 
деякі коштовні 

речі / все, що 
забажають

Не вистачає 
на їжу / 

вистачає 
лише на їжу

Вистачає на 
їжу, одяг, 
можуть 

дещо 
відкладати

Можуть 
дозволити 

собі купувати 
деякі коштовні 

речі / все, що 
забажають

(A) (B) (С)

1.10. Питання будівництва (наприклад, дозволи) 1,1 2,4 2,3 – –

1.11. Свідоцтво про народження, супутні документи 4,0 7,9 6,6 A –

1.12. Платні послуги отримання інформації  
з державних реєстрів

5,8 11,4 18,3 A A B

1.13. Вступ до закладу вищої освіти (подання документів) 3,2 6,6 9,3 A A

1.14. Зміна виборчої адреси (аби мати змогу проголосувати) 2,9 3,0 4,2 – –

1.15. Не доводилося отримувати послуги з переліку,  
але отримував(ла) інші

3,6 3,6 4,6 – –

1.16. Не доводилося отримувати електронні державні послуги 59,2 39,9 29,3 B C C –

1.99. Важко відповісти або відмова від відповіді 0,7 0,5 0,0 – .a

Кількість тих, хто відповів (n) 828 749 345

Примітка. Респонденти могли обрати декілька варіантів відповідей. Альтернативи – в анкетному порядку.
Результати порівняння базуються на двосторонніх тестах з рівнем значущості 0,05. Для кожної значущої пари літера категорії з меншим значенням відображається в категорії з більшим значенням.

.a Ця категорія не використовується для порівняння, оскільки значення дорівнює нулю.
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 ТАБЛИЦЯ 1.5. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ «ЧИ ДОВОДИЛОСЯ ВАМ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ ОТРИМУВАТИ ЕЛЕКТРОННІ ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ   
 У БУДЬ-ЯКІЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ СФЕР?» ЗА ТИПОМ МІСЦЕВОСТІ, % 

Тип місцевості Порівняння

Міські 
поселення

Сільська 
місцевість

Міські 
поселення

Сільська 
місцевість

(A) (В)

1.1. Питання, пов'язані з приватним підприємництвом (ФОП): реєстрація, єдиний податок, звітність 10,8 5,7 B –

1.2. Питання, пов'язані із веденням справ фірми чи компанії (ТОВ): реєстрація податки чи інші питання 9,3 4,4 B –

1.3. Отримання паспортів та інші контакти із Державною міграційною службою 18,4 9,1 B –

1.4. Користування додатком чи порталом «Дія» 15,7 6,6 B –

1.5. Питання пенсійного забезпечення (Портал електронних послуг пенсійного фонду) 12,1 8,3 B –

1.6. Отримання субсидій, пільг та соціальних виплат 12,5 12,7 – –

1.7. Питання оподаткування (кабінет платника податків) 10,3 5,7 B –

1.8. Питання особистого транспорту (посвідчення водія, продаж авто, сплата штрафів онлайн тощо) 14,2 7,3 B –

1.9. Питання комерційного транспорту (ліцензії, дозволи на перевезення) 1,4 1,1 – –

1.10. Питання будівництва (наприклад, дозволи) 2,0 1,5 – –

1.11. Свідоцтво про народження, супутні документи 6,6 4,1 B –

1.12. Платні послуги отримання інформації з державних реєстрів 11,4 7,2 B –

1.13. Вступ до закладу вищої освіти (подання документів) 6,9 2,9 B –

1.14. Зміна виборчої адреси (аби мати змогу проголосувати) 3,9 1,5 B –

1.15. Не доводилося отримувати послуги з переліку, але отримував(ла) інші 4,4 3,0 – –



!/>
</74/>Е лек тронні  пос луги :  досвід ,  довіра ,  дос т упніс ть</title>

Тип місцевості Порівняння

Міські 
поселення

Сільська 
місцевість

Міські 
поселення

Сільська 
місцевість

(A) (В)

1.16. Не доводилося отримувати електронні державні послуги 42,1 56,6 – A

1.99. Важко відповісти або відмова від відповіді 0,4 0,7 – –

Кількість тих, хто відповів (n) 1341 659

 
Примітка. Респонденти могли обрати декілька варіантів відповідей. Альтернативи – в анкетному порядку.
Результати порівняння базуються на двосторонніх тестах з рівнем значущості 0,05. Для кожної значущої пари літера категорії з меншим значенням відображається в категорії з більшим значенням.

 

 ТАБЛИЦЯ 1.6. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ «ЧИ ДОВОДИЛОСЯ ВАМ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ ОТРИМУВАТИ ЕЛЕКТРОННІ ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ   
 У БУДЬ-ЯКІЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ СФЕР?» ЗА МАКРОРЕГІОНАМИ, % 

Регіон Порівняння

Захід Центр Південь Схід Захід Центр Південь Схід

(A) (B) (C) (D)

1.1. Питання, пов'язані з приватним підприємництвом (ФОП): реєстрація, єдиний податок, звітність 9,4 10,3 8,7 6,3 – – – –

1.2. Питання, пов'язані із веденням справ фірми чи компанії (ТОВ): реєстрація податки чи інші питання 8,1 8,3 7,5 5,9 – – – –

1.3. Отримання паспортів та інші контакти із Державною міграційною службою 15,9 14,8 15,5 15,6 – – – –

1.4. Користування додатком чи порталом «Дія» 13,4 13,7 12,0 10,1 – – – –

1.5. Питання пенсійного забезпечення (Портал електронних послуг пенсійного фонду) 11,1 10,9 8,5 14,2 – – – –
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Регіон Порівняння

Захід Центр Південь Схід Захід Центр Південь Схід

(A) (B) (C) (D)

1.6. Отримання субсидій, пільг та соціальних виплат 17,2 11,4 9,7 11,5 B C – – –

1.7. Питання оподаткування (кабінет платника податків) 7,9 10,5 8,6 6,6 – – – –

1.8. Питання особистого транспорту (посвідчення водія, продаж авто, сплата штрафів онлайн тощо) 12,6 14,6 9,3 8,8 – C – –

1.9. Питання комерційного транспорту (ліцензії, дозволи на перевезення) 1,4 1,7 0,6 1,3 – – – –

1.10. Питання будівництва (наприклад, дозволи) 3,0 1,6 1,4 0,9 – – – –

1.11. Свідоцтво про народження, супутні документи 8,1 4,7 5,1 5,4 – – – –

1.12. Платні послуги отримання інформації з державних реєстрів 9,3 12,3 9,1 7,9 – – – –

1.13. Вступ до закладу вищої освіти (подання документів) 5,6 5,0 6,3 5,4 – – – –

1.14. Зміна виборчої адреси (аби мати змогу проголосувати) 4,1 2,5 3,3 2,6 – – – –

1.15. Не доводилося отримувати послуги з переліку, але отримував(ла) інші 2,8 4,6 5,1 2,3 – – – –

1.16. Не доводилося отримувати електронні державні послуги 44,8 45,2 49,4 50,3 – – – –

1.99. Важко відповісти або відмова від відповіді 0,3 0,0 1,2 0,9 – .a – –

Кількість тих, хто відповів (n) 535 687 494 285

Примітка. Респонденти могли обрати декілька варіантів відповідей. Альтернативи – в анкетному порядку.
Результати порівняння базуються на двосторонніх тестах з рівнем значущості 0,05. Для кожної значущої пари літера категорії з меншим значенням відображається в категорії з більшим значенням.

.a Ця категорія не використовується для порівняння, оскільки значення дорівнює нулю.
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 ТАБЛИЦЯ 2.1. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ «ЧОМУ ВИ НЕ КОРИСТУВАЛИСЯ ДЕРЖАВНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ПОСЛУГАМИ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ?»  
 ЗА СТАТТЮ, % 

Стать Порівняння

Чоловік Жінка Чоловік Жінка

(A) (B)

У мене не було такої потреби 73,7 63,4 B –

Я не певний/на, чи надається потрібна мені послуга електронно 4,3 3,3 – –

У мене немає пристрою з доступом до інтернету 17,2 23,7 – A

Я не довіряю електронним документам або сервісам, адже вони ненадійні 9,2 9,6 – –

У мене не вистачає навичок, аби користуватися такими послугами 17,0 28,6 – A

Важко сказати або відмова від відповіді 0,6 2,3 – –

Кількість тих, хто відповів (n) 384 564

Примітка. Респонденти могли обрати декілька варіантів відповідей. Альтернативи – в анкетному порядку.
Результати порівняння базуються на двосторонніх тестах з рівнем значущості 0,05. Для кожної значущої пари літера категорії з меншим значенням відображається в категорії з більшим значенням.

 ТАБЛИЦЯ 2.2. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ «ЧОМУ ВИ НЕ КОРИСТУВАЛИСЯ ДЕРЖАВНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ПОСЛУГАМИ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ?»   
 ЗА ВІКОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ, % 

Вік Порівняння

18-29 
років

30-39 
років

40-49 
років

50-59 
років

60-69 
років

70+ 
років

18-29 
років

30-39 
років

40-49 
років

50-59 
років

60-69 
років

70+ 
років

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

У мене не було такої потреби 87,9 83,3 71,6 74,3 54,7 49,7 E F E F E F E F – –

Я не певний/на, чи надається потрібна мені послуга електронно 2,1 2,0 6,3 5,5 6,3 0,5 – – F F F –
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Вік Порівняння

18-29 
років

30-39 
років

40-49 
років

50-59 
років

60-69 
років

70+ 
років

18-29 
років

30-39 
років

40-49 
років

50-59 
років

60-69 
років

70+ 
років

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

У мене немає пристрою з доступом до інтернету 0,9 7,1 10,6 21,0 27,5 41,1 – – – A B A B C A B C 
D

Я не довіряю електронним документам або сервісам, адже вони ненадійні 7,7 6,8 11,4 14,2 12,2 4,4 – – – F – –

У мене не вистачає навичок, аби користуватися такими послугами 11,4 9,6 17,6 22,6 36,1 34,9 – – – B A B C A B C

Важко сказати або відмова від відповіді 0,0 1,2 2,1 0,4 0,8 4,0 .a – – – – –

Кількість тих, хто відповів (n) 88 155 134 186 171 212

Примітка. Респонденти могли обрати декілька варіантів відповідей. Альтернативи – в анкетному порядку.
Результати порівняння базуються на двосторонніх тестах з рівнем значущості 0,05. Для кожної значущої пари літера категорії з меншим значенням відображається в категорії з більшим значенням.
.a Ця категорія не використовується для порівняння, оскільки значення дорівнює нулю.

 ТАБЛИЦЯ 2.3. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ «ЧОМУ ВИ НЕ КОРИСТУВАЛИСЯ ДЕРЖАВНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ПОСЛУГАМИ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ?»  
 ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ, % 

Рівень освіти Порівняння
Початкова 
/ неповна 
середня

Повна 
середня

Професійно-
технічна

Неповна 
вища / вища

Початкова 
/ неповна 
середня

Повна 
середня

Професійно-
технічна

Неповна 
вища / вища

(A) (B) (C) (D)

У мене не було такої потреби 64,1 54,8 63,6 83,4 – – – A B C

Я не певний/на, чи надається потрібна 
мені послуга електронно 4,7 2,4 4,1 3,4 – – – –

У мене немає пристрою з доступом  
до інтернету 18,7 30,4 21,9 14,1 – D – –
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Рівень освіти Порівняння
Початкова 
/ неповна 
середня

Повна 
середня

Професійно-
технічна

Неповна 
вища / вища

Початкова 
/ неповна 
середня

Повна 
середня

Професійно-
технічна

Неповна 
вища / вища

(A) (B) (C) (D)

Я не довіряю електронним документам 
або сервісам, адже вони ненадійні 11,3 7,9 12,0 6,7 – – – –

У мене не вистачає навичок, аби 
користуватися такими послугами 49,6 34,7 25,2 11,8 C D D D –

Важко сказати або відмова від відповіді 1,8 4,1 1,1 0,4 – D – –

Кількість тих, хто відповів (n) 40 217 370 298

Примітка. Респонденти могли обрати декілька варіантів відповідей. Альтернативи – в анкетному порядку.
Результати порівняння базуються на двосторонніх тестах з рівнем значущості 0,05. Для кожної значущої пари літера категорії з меншим значенням відображається в категорії з більшим значенням.

 ТАБЛИЦЯ 2.4. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ «ЧОМУ ВИ НЕ КОРИСТУВАЛИСЯ ДЕРЖАВНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ПОСЛУГАМИ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ?»  
 ЗА САМООЦІНКОЮ ФІНАНСОВОГО СТАНОВИЩА СІМ’Ї, % 

Фінансове становище сім'ї Порівняння
Не 

вистачає 
на їжу / 

вистачає 
лише на 

їжу

Вистачає 
на їжу, 
одяг, 

можуть 
дещо 

відкладати

Можуть 
дозволити 

собі купувати 
деякі коштовні 
речі / все, що 

забажають

Не 
вистачає 
на їжу / 

вистачає 
лише на 

їжу

Вистачає 
на їжу, 
одяг, 

можуть 
дещо 

відкладати

Можуть 
дозволити 

собі купувати 
деякі коштовні 

речі / все, що 
забажають

(A) (B) (С)

У мене не було такої потреби 56,2 80,8 85,3 – A A

Я не певний/на, чи надається потрібна мені послуга електронно 3,8 3,6 1,6 – – –
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Фінансове становище сім'ї Порівняння
Не 

вистачає 
на їжу / 

вистачає 
лише на 

їжу

Вистачає 
на їжу, 
одяг, 

можуть 
дещо 

відкладати

Можуть 
дозволити 

собі купувати 
деякі коштовні 
речі / все, що 

забажають

Не 
вистачає 
на їжу / 

вистачає 
лише на 

їжу

Вистачає 
на їжу, 
одяг, 

можуть 
дещо 

відкладати

Можуть 
дозволити 

собі купувати 
деякі коштовні 

речі / все, що 
забажають

(A) (B) (С)

У мене немає пристрою з доступом до інтернету 30,6 10,9 7,2 B C – –

Я не довіряю електронним документам або сервісам, адже вони ненадійні 11,3 7,3 5,3 – – –

У мене не вистачає навичок, аби користуватися такими послугами 32,2 17,2 9,6 B C – –

Важко сказати або відмова від відповіді 2,5 1,0 0,0 – – .a

Кількість тих, хто відповів (n) 496 302 101

Примітка. Респонденти могли обрати декілька варіантів відповідей. Альтернативи – в анкетному порядку. Результати порівняння базуються на двосторонніх тестах з рівнем значущості 0,05. Для кожної значущої пари літера категорії з меншим 
значенням відображається в категорії з більшим значенням. .a Ця категорія не використовується для порівняння, оскільки значення дорівнює нулю.

 ТАБЛИЦЯ 2.5. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ «ЧОМУ ВИ НЕ КОРИСТУВАЛИСЯ ДЕРЖАВНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ПОСЛУГАМИ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ?»  
  ЗА ТИПОМ МІСЦЕВОСТІ, % 

Тип місцевості Порівняння

Міські 
поселення

Сільська 
місцевість

Міські 
поселення

Сільська 
місцевість

(A) (В)

У мене не було такої потреби 72,2 60,6 B –

Я не певний/на, чи надається потрібна мені послуга електронно 3,6 3,9 – –

У мене немає пристрою з доступом до інтернету 18,3 25,3 – A

Я не довіряю електронним документам або сервісам, адже вони ненадійні 10,8 7,3 – –
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Тип місцевості Порівняння

Міські 
поселення

Сільська 
місцевість

Міські 
поселення

Сільська 
місцевість

(A) (В)

У мене не вистачає навичок, аби користуватися такими послугами 20,1 29,6 – A

Важко сказати або відмова від відповіді 1,0 2,5 – –

Кількість тих, хто відповів (n) 570 377

 
Примітка. Респонденти могли обрати декілька варіантів відповідей. Альтернативи – в анкетному порядку.
Результати порівняння базуються на двосторонніх тестах з рівнем значущості 0,05. Для кожної значущої пари літера категорії з меншим значенням відображається в категорії з більшим значенням.

 ТАБЛИЦЯ 2.6. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ «ЧОМУ ВИ НЕ КОРИСТУВАЛИСЯ ДЕРЖАВНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ПОСЛУГАМИ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО РОКУ?»  
 ЗА МАКРОРЕГІОНАМИ, % 

Регіон Порівняння

Захід Центр Південь Схід Захід Центр Південь Схід

(A) (B) (C) (D)

У мене не було такої потреби 71,4 63,1 65,6 74,2 – – – –

Я не певний/на, чи надається потрібна мені послуга електронно 3,8 3,5 4,7 2,5 – – – –

У мене немає пристрою з доступом до інтернету 22,9 21,5 18,1 22,0 – – – –

Я не довіряю електронним документам або сервісам, адже вони ненадійні 9,5 9,1 11,2 7,0 – – – –

У мене не вистачає навичок, аби користуватися такими послугами 25,1 23,4 24,8 21,5 – – – –

Важко сказати або відмова від відповіді 3,5 0,4 0,7 2,5 B – – –

Кількість тих, хто відповів (n) 241 310 250 146

Примітка. Респонденти могли обрати декілька варіантів відповідей. Альтернативи – в анкетному порядку.
Результати порівняння базуються на двосторонніх тестах з рівнем значущості 0,05. Для кожної значущої пари літера категорії з меншим значенням відображається в категорії з більшим значенням.
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