
EU4Digital прагне поширити переваги Єдиного Цифрового Ринку Європейського Союзу 
на країни Східного партнерства шляхом спрямування допомоги ЄС на розвиток потенціалу 
цифрової економіки та суспільства, що призведе до економічного зростання, створення 
нових робочих місць, покращення життя людей та сприятиме розвитку бізнесу у Вірменії, 
Азербайджані, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні. 

КЛЮЧОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Гармонізація цифрових ринків є одним із 20 Ключових завдань на період до 2020 
року, що підтримує ЄС для забезпечення відчутних результатів для громадян країн Східного 
партнерства. У дорожній карті, що визначає 20 ключових завдань, ЄС каже: «Цифрова 
економіка – це сфера з іще невикористаним потенціалом як у країнах ЄС, так і в країнах-
партнерах для соціального та економічного розвитку, а також для забезпечення зростання та 
створення робочих місць.»

Гармонізація цифрових ринків у 
Східному партнерстві

Мережі EU4Digital, створені 
у 2016 році, які об’єднують 
представників країн Східного 
партнерства та країн ЄС 
для роботи з ключовими 
тематичними напрямами.

EU4Digital: підтримка 
цифрової економіки та 
суспільства у Східному 
партнерстві – трирічна 
програма (2019-2022) 
сприяння розвитку ключових 
сфер цифрової економіки 
та суспільства відповідно до 
норм та практик ЄС.

EU4Digital – Стратегії 
широкосмугового 
доступу в регіоні Східного 
партнерства (2018-2020 рр.) 
– проект, що впроваджується 
Світовим банком для 
підтримки країн Східного 
партнерства у розробці та 
реалізації національних 
стратегій широкосмугового 
доступу.

Майбутня  CYBER програма 
ЄС, що буде запроваджена 
для посилення кібербезпеки 
в країнах-партнерах та 
підвищення довіри до 
використання цифрових 
послуг.

Ініціатива EU4Digital об’єднує пріоритетні дії та програми ЄС:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf


Програма, яка охоплює шість тематичних напрямів, підтримуючи діяльність мереж 
EU4Digital у створенні структури для покращення цифрової економіки та суспільства, на 
користь бізнесу та громадян:

Розширення цифрової економіки та суспільства сприяє економічному зростанню, 
створює робочі місця, покращує життя та допомагає бізнесу:
• кращі онлайн-сервіси за кращою ціною та з більш широким вибором
• більше інвестицій, більше торгівлі, більше робочих місць
• активізація екосистеми стартапів та розвитку компаній

Правила телекомунікацій

 Створення території 
спільного роумінгу до 
2020 року 

 Підтримка національних 
регуляторних органів

 Скоординовані стратегії 
щодо розподілу частот

Електронні навички

 Розробка стратегій 
цифрових навичок 

 Структура 
електронних 
компетенцій для 
МСП

ІКТ інновації

 Розробка ІКТ досліджень, 
стартапів та інноваційних 
екосистем 

Довірчі послуги та безпека

 Транскордонний електронний 
підпис 

 Регіональна структура для 
транскордонних електронних 
послуг для бізнесу

 Стратегії кібербезпеки 
для стійкості критичної 

Електронна торгівля

 Стратегії кібербезпеки 
для стійкості критичної 
інфраструктури 
- Електронної комерції 
- Електронної митниці 
- Електронної логістики

 Робота над створенням 
пілотного цифрового 
Транспортного коридору 

Електронне здоров’я

 Гармонізація 
національних структур для 
електронного здоров’я у  
країнах Східного партнерства 
та ЄС

 Транскордонна платформа 
електронного здоров`я в 
регіоні Східного партнерства

EU4DIGITAL: 
ПІДТРИМКА ЦИФРОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ ТА 
СУСПІЛЬСТВА У 
СХІДНОМУ  
ПАРТНЕРСТВІ


