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Даний документ був підготовлений в рамках проекту програми Матра, що фінансується Міністерством 
закордонних справ Королівства Нідерландів та в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів 
в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого 
суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. А також за 
фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового 
компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського 
суспільства Україна-ЄС. 

Думки та позиції викладені у документі є відповідальністю авторів та не обов’язково відображають 
позицію Міністерства Закордонних справ Королівства Нідерландів, Посольства Швеції в Україні, 
Європейського Союзу, Міжнародного фонду «Відродження», Ініціативи відкритого суспільства для 
Європи (OSIFE) та проекту «Громадська синергія».



ВСТУП

Розповсюдження та розвиток Інтернету та цифрових технологій 
зачепив всі сфери нашого життя: особисту, робочу та суспільну, що 
забезпечило надшвидкий обмін інформацією у всіх секторах економіки 
та суспільства. Відтак світова економіка стає цифровою.

Цифрові технології, зокрема Інтернет, трансформуючи весь світ, 
примушують всі держави розвивати цифрові інноваційні економіки. За 
даними Європейської Комісії (далі – Комісія) активне запровадження 
інноваційних технологій та штучного інтелекту збільшить світову 
економіку до 13 трильйонів євро до 2030 року.

Враховуючи тенденції світової економіки до цифровізації, метою цього 
дослідження є вивчення питання, які переваги може мати український 
бізнес в результаті запровадження повноцінного цифрового ринку, 
вибудованого за європейськими правилами, в частині використання 
електронних довірчих послуг (фактично – впровадження електронного 
документообігу із використанням електронного цифрового підпису та 
печатки, реєстрованої доставки пошти, захисту веб-сайтів в сегментах 
«бізнес-бізнес» та «бізнес-держава») та входженням такого ринку до 
єдиного цифрового ринку ЄС.

Для досягнення мети було проведено аналіз відповідної інформації, що 
міститься у вільному доступі, отриманої від українського експертного 
середовища, з використанням даних Комісії,  а також ресурсів Єдиного 
веб-порталу використання публічних коштів (E-data). Розрахунок 
потенційної вигоди від повноцінного впровадження електронних 
довірчих послуг здійснено на прикладі договірних відносин між 
бізнесом та державою (включно з державними та комунальними 
підприємствами).
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1) Tapping the full potential of the data economy for all europeans, The Commission’s Contribution to the Leaders’ Agenda #FutureOfEurope 
#EURoad2Sibiu, травень 2018 року
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ЄС є одним із перших експортерів цифрових 
послуг у світі, але незважаючи на це, 
перешкоди для глобальної цифрової торгівлі 
суттєво впливають на діяльність європейських 
компаній. Так, Комісія наголошує, що 
громадяни ЄС і підприємства часто стикаються 
з бар’єрами при використанні онлайн-
інструментів і послуг.   Ці бар’єри означають, 
що споживачі мають обмежений доступ до 
деяких товарів і послуг, підприємства не 
можуть отримати вигоду від оцифрування 
документів (зокрема, договорів, товарно-
транспортних накладних та інших, а уряди і 
громадяни не можуть повністю скористатися 
перевагами цифрової економіки. Усуваючи 
ключові відмінності між онлайновим і 
офлайновим світом, руйнуючи бар’єри для 
транскордонної онлайн-діяльності цифровий 
ринок відкриває нові можливості. 

За оцінкою Комісії: 

• цифровізація економіки Європи до 2020 
року потенційно принесе додатково 700 
млрд євро в економіку ЄС, що становить 4% 
від економіки ЄС в цілому;

• повноцінний завершений єдиний цифровий 
ринок може принести 415 млрд євро в 
економіку ЄС;

• до 2025 року за рахунок додаткових 
інвестицій може бути створено 1,3 млн 
нових робочих місць, в тому числі за 
рахунок запровадження нових підходів до 
правового регулювання телекомунікацій в 
ЄС; 

Виходячи з таких очікуваних результатів, 
основним завданням Комісії є забезпечення 
усунення технічних та фактичних бар’єрів при 
використанні онлайн-інструментів і послуг, а 
відкритість європейського ринку в цифровій 
сфері слід підтримувати і розвивати і надалі.

Саме тому, Стратегія єдиного цифрового ринку 
Європи, прийнята у 2015 році, є однією із 10 
політичних пріоритетів розвитку ЄС. 

Основоположними цілями, які були 
запропоновані Стратегією, стали:

• швидке усунення бар’єрів для 
транскордонної онлайн-діяльності, що 
сприятиме кращому доступу для споживачів 
і підприємств до онлайн товарів і послуг у 
Європі, розвитку e-торгівлі, промислової 
конкурентоспроможності, а також надасть 
нової якості державним послугам;

• створення належного регуляторного 
середовища для забезпечення розвитку 
високошвидкісних, безпечних та надійних 
цифрових мереж та послуг; 

• збільшення потенціалу європейської 
цифрової економіки, створення для 
інклюзивного цифрового суспільства, 
що дозволить кожному громадянину 
користуватися тими перевагами, які надає 
цифровізація економіки. 

Для того, щоб єдиний цифровий ринок 
запрацював в ЄС, необхідно:

1. Вирішити низку юридичних проблем. Такі 
проблеми, з точки зору запуску цифрового 
ринку Європи є вторинними, однак саме вони 
в деяких випадках не дозволяють використати 
повний потенціал цього ринку. 

Для того, щоб цифровий єдиний ринок ЄС 
належним чином почав функціонувати, слід 
вирішити низку надзвичайно важливих 
завдань, які усунуть формальні бар’єри 
функціонування такого ринку: уніфікувати 
контрактне (договірне) право, авторське право, 
зменшити податковий тягар ПДВ. Окремим 
питанням, що має бути розглянуто, є питання 
недискримінації споживачів із третіх країн, які 
намагаються отримати товари чи послуги в 
межах ЄС.

2. Вирішити низку технологічних проблем. 
Основною проблемою, яка має бути вирішена 
– це проблема стандартизації (забезпечення 
ефективної комунікації між цифровими 
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Чому в ЄС запровадили
єдиний цифровий ринок?

3) TAPPING THE FULL POTENTIAL OF THE DATA ECONOMY FOR ALL EUROPEANS, The Commission’s Contribution to the Leaders’ Agenda 
#FutureOfEurope #EURoad2Sibiu, травень 2018 року

2) What Is The Digital Single Market About?



компонентами, такими як пристрої, мережі або 
сховища даних та, як наслідок, підключення 
по ланцюжку постачання товарів та послуг 
або між галузями промисловості). При цьому, 
окремий акцент робиться на необхідності 
галузевої сумісності стандартів в таких 
сферах, як охорона здоров’я (телемедицина, 
m-health), транспорт (планування подорожей, 
електронний вантаж), навколишнє середовище 
та енергетика. По суті, повинна бути створена 
система оперативної сумісності. 

Очікуваний результат від запровадження 
Стратегії єдиного цифрового ринку:

• фактичне розширення меж внутрішнього 
ринку ЄС;

• підвищення привабливості внутрішнього 
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ринку ЄС для глобальних компаній;

• формування сталого підходу до управління 
Інтернетом через співробітництво всіх 
зацікавлених сторін з метою підтримки 
вільного та відкритого міжнародного 
співробітництва;

•  формування цифрової торговельної та 
інвестиційної політик, у тому числі через 
укладення угод про вільну торгівлю між ЄС 
та третіми країнами.

Враховуючи положення Угоди про асоціацію, 
Україна може стати частиною єдиного 
цифрового ринку ЄС, тим самим збільшивши 
обсяги експорту до держав-членів ЄС, виходячи 
на нові ринки та створюючи нові робочі місця.



За умови повноцінного приведення 
національного законодавства до положень 
законодавства ЄС у сфері електронних довірчих 
послуг економіка України може додатково 
отримати економію у розмірі 261 млн євро 
лише у відносинах між бізнесом та державою.

Вихідними даними для наших розрахунків є 
наступні:

1) За інформацією, розміщеною на веб-сайті 
Е-Data, станом на 25.04.2019 на порталі 
оприлюднено (див. рисунок 1 у Додатку):

• Договорів - 10 287 257 шт.

• Додаткових угод - 1 836 283 шт.

• Актів/Накладних - 25 139 546 шт.

Тобто 37 263 086 документів оформлено в 
паперовому вигляді, які мають щонайменше 
4 підписи та 1 – 2 печатки. Крім того, на їх 
оформлення та підписання витрачено кошти, 
зокрема на друк та пересилання. На сайті немає 
інформації щодо періоду, за який наведено ці 
цифри. Отже, ми виходимо з того, що ця цифра 
є кумулятивним показником за весь період 
функціонування сайту, тобто з 2015 року по 
поточний період 2019 року.

Сума транзакцій, згідно з інформацією з сайту 
E-Data (див. рис. 2 у Додатку), становить понад 
10 301,5 млрд грн, що становить 66,3% від ВВП 
України за 2015 – 2018 роки та поточний період 
2019 року.

Для усереднення та спрощення підходів до 
розрахунку, виходимо з того, що за рік в 
систему попадає приблизно одна й та сама 
кількість документів – 7,4 млн, – цю цифру 
ми використаємо як базу для розрахунку 
потенційної економії від функціонування 
системи електронних довірчих послуг.

2) Оскільки в Україні немає методики 
розрахунку вартості життєвого циклу 
документів (від створення до зберігання 

та знищення) для наших розрахунків 
скористаємося оцінками Комісії.  Відповідно 
до цих оцінок життєвий цикл паперового 
документа (починається в момент його 
створення та закінчується в момент знищення) 
в грошовому еквіваленті становить від 50 до 
100 євро за одиницю. Тому припускаємо, що 
життєвий цикл одного паперового документа в 
Україні коштуватиме близько 50 євро.

Аналогічний викладеному у пункті 1 підхід 
використовуємо і для розрахунку життєвого 
циклу електронного документу. За тими 
ж розрахунками Комісії, життєвий цикл 
електронного документа в грошовому 
еквіваленті становитиме від 10 до 20 євро. Для 
нашого дослідження припустимо, що життєвий 
цикл електронного документа, враховуючи 
розвиток інфраструктури Інтернету та вартості 
надання Інтернет послуг в Україні, становитиме 
близько 15 євро.

Враховуючи вказані припущення, вартість 
життєвого циклу всіх паперових документів, 
які розміщені на веб-сайті Е-Data, становить 
373 млн євро на рік. У разі ефективного 
функціонування електронних довірчих послуг, 
життєвий цикл електронного документа 
коштуватиме 112 млн євро. Відповідно, 
економія складе 261 млн євро лише у 
відносинах між бізнесом та державою.
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Чому це необхідно
Україні?

4) Офіційний державний інформаційний портал у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних 
коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету»

5) Інформація про ВВП України за 2015 – 2018 роки. ВВП України за 2019 рік розраховано базуючись на прогнозі Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України: про його зростання на 3%.

6) Infographic - eIDAS: How will it benefit your business?
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Незважаючи на великі успіхи в розробці 
нормативно-правової бази для використання 
електронних документів, нині існують сфери, 
які перешкоджають загальнодержавному 
використанню електронних документів (див 
Рисунок 3 у Додатку).

Умовно проблемні сфери можна поділити на 
три групи:

1. Імплементація електронних довірчих 
послуг у відповідності до вимог ЄС;

2. Однозначне врегулювання відносин щодо 
обміну та перевірки електронних документів 
між бізнесом та перевіряючими органами;  

3. Формування навичок роботи з 
електронними документами у державних 
службовців.

Перша група проблем – імплементація 
законодавства про електронні довірчі послуги 
у відповідності до вимог ЄС пов’язана із 
неможливістю застосування норми отримання 
сертифікату відповідності на довірчу(і) 
послугу(и), наприклад перевірки електронних 
підписів та печаток. Сертифікат відповідності 
необхідний кваліфікованому надавачу 
електронних довірчих послуг для проходження 
кваліфікації довірчої послуги, наприклад 
перевірки електронних підписів та печаток у 
Міністерстві юстиції України. Оскільки станом 
на середину 2019 року в Україні не створено 
акредитованих органів, здатних видавати такі 
сертифікати відповідності, і законодавець не 
дав можливості залучати органи з країн ЄС, 
ідеальне законодавство на практиці не працює.

В іншому випадку, стосовно вимог до 
кваліфікованих засобів електронного 
цифрового підпису – просто немає необхідних 
підзаконних актів.

Друга група – однозначне врегулювання 
відносин щодо обміну та перевірки 
електронних документів між бізнесом та 
перевіряючими органами спирається на 
загальні норми статті 85 Податкового кодексу 
Україні. Підзаконні акти створенні на її 
виконання мають загальний характер, який не 
дає впевненості бізнесу, що їх норми не будуть 
інтерпретовані у вільній формі державними 

службовцями, а також представниками судової 
гілки влади.

Наприкінці 2018 року Державним агентством 
з питань електронного урядування був 
прийнятий формат електронного документу, 
який бажано взяти за основу для уточнення 
актів пов’язаних із електронною взаємодією 
бізнесу та держави. Також з метою мінімізації 
непорозумінь між бізнесом та державою, 
необхідним є гарантування доказів 
відправлення та отримання електронних 
документів із застосуванням законодавчо 
врегульованої послуги реєстрованої доставки.

Іншою складовою взаємодії бізнесу та держави 
є архівне зберігання результатів електронної 
взаємодії (перевірок, контрактів, листів, 
роз’яснень тощо) із забезпеченням юридично 
значущих доказів. Цей етап життєвого циклу 
електронного документу врегульований, 
але зовсім незабезпечений фінансово, тобто 
фактично немає апаратного та програмного 
забезпечення, а також навчених кадрів, які 
мають виконувати функції електронного архіву.

Третя група – формування навичок роботи 
з електронними документами у державних 
службовців є логічним продовженням 
перших двох, тобто наявність технологічного 
та організаційного фундаментів потребує 
навчання їх застосування користувачами на 
місцях. Ця група потребує, окрім створення 
відповідних курсів, забезпечення контролю 
виконання норм чинного законодавства 
та ідентифікації і підтримки «чемпіонів», 
які фактично є локальними «опорами» 
впровадження нових процесів у державних 
органах.

Ключові перепони на шляху використання
юридично значущих електронних документів?
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Розвиток електронних довірчих послуг в 
Україні та впровадження їх у відносини 
«бізнес-держава» та «бізнес-бізнес» дозволить 
суттєво зекономити на паперовому 
документообігу. Потенційна економія лише 
в сегменті «бізнес-держава» становить 261 
млн євро. Для порівняння зовнішній борг 
України станом на 28.02.2019 становив 4 399 
млн євро.  Тобто впровадження ефективно 
функціонуючих електронних довірчих послуг 
у відносинах «бізнес-держава» може покрити 
майже 6 % зовнішнього боргу України. При 
цьому стосунки «бізнес-держава» можуть 
стати пілотним проектом для досягнення 
ефективності роботи цифрового ринку в 
Україні.

Разом з тим, розбудова цифрового ринку та 
його повноцінне впровадження в Україні, за 
європейськими правилами функціонування 
цього ринку, зокрема їх стандартизації, 
обопільне визнання Україною та іншими 
сторонами Угоди про асоціацію українських 
електронних довірчих послуг дозволить Україні 
бути учасником єдиного цифрового ринку ЄС.

Для досягнення вказаного потрібно: 

1) Кабінету Міністрів України та іншим 
органам виконавчої влади привести свої 
нормативно-правові акти у відповідність із 
Законом України «Про електронні довірчі 
послуги» та вимогам законодавства ЄС у цій 
сфері, перш за все, в частині інформаційної 
безпеки, роботи з первинними електронними 
документами;

2) Виділяти бюджетне фінансування 
Центральному державному електронному 
архіву України в частині забезпечення 
довічного зберігання цінних електронних 
документів;

3) Здійснювати навчання представників 
бізнесу, працівників органів державної 
влади та місцевого самоврядування, а також 
правоохоронних і судових органів електронним 
довірчим послугам;

4) Законодавчо визначити процедури 
досудового та судового розгляду електронних 
документів. Зокрема, необхідне прийняття 
проекту Закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про електронні 
довірчі послуги»;

5) Запровадження загальнодоступних послуг 
перевірки кваліфікованих електронних 
підписів та печаток;

6) Впровадження послуги реєстрованої 
електронної доставки у всіх органах публічної 
влади.

Висловлені пропозиції є лише узагальненою 
«дорожньою картою» необхідних заходів щодо 
забезпечення сумісності та підготовки до 
укладення угоди з ЄС про взаємне визнання 
електронних довірчих послуг між Україною та 
ЄС. 

З часом, виконання цієї «дорожньої карти», 
зокрема, переведення у цифровий формат 
договорів та інших документів і спрощення 
паперових процедур, дозволить українському 
бізнесу спростити вихід на єдиний 
європейський ринок (потенційно це понад 500 
млн споживачів товарів та послуг) та створити 
звичні європейським бізнесменам правила 
роботи вже на українському ринку.

Висновки та
рекомендації

7) Розмір боргу за даними Міністерства фінансів України перерахований за офіційним курсом Національного банку України станом на 
28.02.2019.
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Додатки

Рисунок 2 Сума трансакцій

Рисунок 1 Структура оприлюднених документів
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ПРО ЕКСПЕРТА

Андрій Олегович Мелащенко
— кандидат фізико-математичних наук, старший 
науковий співробітник Інституту кібернетики імені 
В.М. Глушкова НАН України.

Займається стандартизацією електронного 
цифрового підпису для потреб інтероперабельності 
Національної системи електронного цифрового 
підпису, брав участь у акредитації 7-и центрів 
сертифікації ключів згідно з Законом України «Про 
електронний цифровий підпис».

Був співавтором змін до Закону України «Про 
електронні довірчі послуги».

Захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Інструментарій та методи інтероперабельності 
Національної системи електронного цифрового 
підпису».

Автор 20 наукових статей та понад 70 національних 
стандартів України, гармонізованих з ISO/IEC-
стандартами, ETSI та CEN/CENELEC. З 2009 р.  – 
лауреат стипендії Президента України для молодих 
вчених.
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