
EU4Digital підтримує розвиток довірчих 
послуг в цифровій економіці і кібербезпеку 
для підвищення стійкості критично важливої 
інфраструктури в регіоні Східного партнерства.

Основні завдання команди EU4Digital з питань довіри 
і безпеки - виявити потенційні проблеми для транскордонного визнання довірчих послуг, 
запропонувати практичний план дій та допомогти подолати ці проблеми.

Цифрові довірчі послуги і 
кібербезпека дозволяють всім 
іншим аспектам цифрової 
економіки і  суспільства 
забезпечувати ефективність 
у захищений спосіб.

Електронна ідентифікація та 
електронний підпис

Визначити загальні вимоги для взаємного визнання 
електронної ідентифікації між країнами ЄС і Східними 
країнами-партнерами.

Розробити і запустити пілотні проєкти з визнання 
електронного підпису між Східними країнами-партнерами 
та країнами ЄС.

Визначити можливі вимоги і прогалини, що впливають 
на використання електронного підпису на міжнародному 
рівні і взаємне визнання для громадян і бізнесу.

Використати набутий досвід для визначення загальних 
керівних принципів для регіону, які будуть включені в 
національні дорожні карти країн-партнерів.

Кібербезпека

Аналіз заходів кібербезпеки в країнах-партнерах виявив 
такі проблеми, як брак ресурсів, недостатнє фінансування, 
застаріле законодавство, недостатня оцінка ризиків і 
відсутність планів дій у надзвичайних ситуаціях.

Посібник містить рекомендації з розробки і реалізації 
заходів кібербезпеки.

Це сприятиме сильнішому і більш сталому кіберпростору 
серед країн партнерства і зменшить ризик збоїв або відмови 
мережевих інформаційних систем.

Програма EU4Digital Cyber  сприяє поліпшенню 
кіберстійкості і застосуванню кримінального 
правосуддя в країнах-партнерах.

Довіра і безпека

З квітня по вересень 2020 року відбудеться 
пілотування електронного підпису 
між Україною і Молдовою та Україною 
і Естонією.

#EU4Digital
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Розвиваючи довіру і безпеку в цифровій економіці, ЄС полегшує 
електронні транзакції для підприємств і громадян, що робить 

їх безпечнішими, швидшими і дешевшими. Він сприяє стійкості 
критично важливої цифрової інфраструктури в таких галузях, як 

телекомунікації, енергетика, транспорт або банківська справа,  
що призводить до сильнішої, динамічнішої економіки  

і зростання довіри споживачів.

Діяльність у галузі цифрової довіри і 
кібербезпеки націлена на доведення того, 

що в сучасному суспільстві 21-го століття 
існують процеси, інструменти і технології, які 

можуть дозволити двом країнам розпізнати 
цифрові довірчі послуги між ними, та сприяти 

зростанню цифрової економіки.

Цифрові довірчі послуги та послуги цифрової 
ідентифікації допомагають сучасним суспільствам 
прискорити соціальну взаємодію і зміцнити 

довіру у різних географічних регіонах,  
а також допомагають окремим особам і 

компаніям бути ефективнішими з нижчими 
експлуатаційними витратами.

Пілотний проєкт електронного підпису 
спрямований на тестування транскордонного 

використання електронного підпису між двома 
парами Східних країн-партнерів (Україна і Молдова) 

і між державою-членом ЄС і Східної країною-
партнером (Україна і Естонія). Мета полягає в тому, 

щоб домогтися транскордонного взаємного 
визнання електронних підписів, створених 

під час пілотного проєкту, виявити кращі практики 
і надати план дій для заходів після закінчення 

пілотного проєкту, які є необхідними для досягнення 
готовності до взаємного транскордонного визнання.

На даний час Східні країни-партнери пропонують 
більшу частину довірчих послуг та послуг 

електронної ідентифікації, використовуючи сумісні 
з ЄС технології. Основні відмінності між  
способами надання послуг визначаються 

нормативно-правовою базою в кожній країні.

Більшість Східних країн-партнерів прийняли свою 
нормативно-правову базу, пов’язану з довірчими 

послугами та послугами електронної ідентифікації, 
залежно від національних потреб і вимог.

Східні країни-партнери демонструють різні рівні 
зрілості в галузі кібербезпеки. Деякі країни 
все ще перебувають в процесі розробки перших 

національних стратегій кібербезпеки, деякі 
знаходяться в процесі перегляду та оновлення 
вдруге, у деяких країн є національні та галузеві 

групи реагування на комп’ютерні інциденти  
(CERT), в той час як інші все ще перебувають  

в процесі їх створення.
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