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ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЄС З ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ               
ДО ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

Провідні країни світу поступово здійснюють свою трансформацію до 
постіндустріальної економіки, запроваджуючи новітні інформаційно-ко-
мунікаційні технології (ІКТ), що спряє їх економічному розвитку. Євро-
пейські та євро-атлантичні спрямування України ставлять перед нашою 
державою нові завдання, одними з напрямків вирішення яких є постій-
ний розвиток спроможностей у сфері забезпечення кібербезпеки, як не-
від’ємної частини забезпечення високого рівня довіри при використанні 
продукції та послуг ІКТ. 

Розвиток організаційно-правових механізмів публічного адміністру-
вання в міжнародному співробітництві у сфері кібербезпеки в контексті 
забезпечення довіри до послуг, що надаються з використанням ІКТ, ви-
значатимуть степінь визнання європейськими інституціями зрілості на-
шої національної цифрової інфраструктури.

Імплементація eIDAS
Відповідно до Угоди [1] Україна взяла зобов’язання з імплементації, 

зокрема, регуляції та імплементаційних актів щодо електронної іденти-
фікації та електронних довірчих послуг. 

У 2003 році був прийнятий Закон України «Про електронний цифро-
вий підпис», який ґрунтувався на Європейській [2]. У подальшому було 
прийнято Регламент [3] (eIDAS).

Статтею 19 eIDAS Вимоги з безпеки, що застосовуються для надава-
чів електронних довірчих послуг (Security requirements applicable to trust 
service providers), встановлено, що кваліфіковані та некваліфіковані на-
давачі електронних довірчих послуг мають вживати всіх можливих тех-
нічних та організаційних заходів задля управління ризиками безпеки для 
послуг, що ними надаються. При цьому, маючи намір подальшого тех-
нологічного розвитку, надавачі мають забезпечити щоб рівень безпеки 
відповідав зниженню ризиків. У тому числі, заходи мають забезпечувати 
упередження та мінімізацію наслідків інцидентів безпеки та інформува-
ти заінтересовані сторони про негативні наслідки будь-яких інцидентів.



Кваліфіковані та некваліфіковані постачальники довірчих послуг по-
винні без зайвої затримки, але у будь-якому випадку протягом 24 годин 
після того, що вони  дізналися про це, повідомити наглядовий орган і, де 
це доречно, інші відповідні органи, такі як компетентний національний 
орган з питань безпеки інформації або орган з захисту даних (мається 
на увазі «персональних даних», прим. автора) про будь-яке порушення 
безпеки або втрату цілісності, що має значний вплив на надану довірчу 
послугу або на особисті дані, що зберігаються в них.

Якщо порушення безпеки або втрата цілісності можуть негативно 
вплинути на фізичну або юридичну особу, постачальник довірчих послуг 
також повідомляє фізичну або юридичну особу про порушення безпеки 
або втрату цілісності без зайвої затримки.

У разі необхідності, зокрема, якщо порушення безпеки або втраті 
цілісності, що стосуються двох або більше держав – членів, уповнова-
жений наглядовий орган інформує наглядові органи інших зацікавле-
них держав-членів та ENISA (European Network and Information Security 
Agency, Європейська агенція з мережевої та інформаційної безпеки. 

Повідомлений наглядовий орган інформує громадськість або вимагає 
від постачальника довірчих послуг розкриття інформації про порушення 
безпеки або втрату цілісності є в інтересах суспільства.

Наглядовий орган надає ENISA раз на рік повідомлення про порушен-
ня безпеки та втрату цілісності, отримані від постачальників довірчих 
послуг. 

Крім того, стаття 29 встановлює вимоги, а стаття 30 встановлює обов’яз-
ковість сертифікації  кваліфікованих засобів створення електронного під-
пису та печатки з подальшою публікацією відомостей про ті засоби, які 
успішно пройшли сертифікацію (стаття 31) з обов’язковим 30-денним ін-
формуванням Єврокомісії про них. Важливо також наголосити, що відпо-
відно до статті 51 ті центри сертифікації ключів електронного підпису, які 
пройшли акредитацію у відповідності до [2], з набуттям чинності eIDAS, 
отримали у зв’язку з цим, статус кваліфікованих надавачів електронних 
довірчих послуг, проти мали подати протягом одного року контролюючому 
органу звіт про відповідність новим вимогам, невиконання чого має пря-
мий наслідок – позбавлення статусу акредитованого надавача.

ENISA, NIS Директива та Європейський Кібербезпековий Акт  
ENISA була утворена Законом [4]. Ця організація пройшла трансфор-

маційні етапи у зв’язку з прийняттям з метою оновлення завдань ENISA 
та удосконалення її діяльності на наступні сім років Закону [5], а також, 
у подальшому Директиви [6] (NIS Directive).



Серед основних цілей цієї Директиви є встановлення обов’язків для 
держав-членів для призначення національних компетентних органів, 
єдиних контактних пунктів та CSIRT із завданнями, пов’язаними з безпе-
кою мережевих та інформаційних систем.

Одним з принципів Директиви є удосконалення обміну інформаці-
єю про інциденти між країнами ЄС, визначення, як суб’єктів взаємодії, 
операторів життєво необхідних послуг (енергетика, у т.ч. видобуток, пе-
реробка, очищення та транспортування нафти та газу, транспорт, вклю-
чаючи всі його види та управління рухом, банківська діяльність, інфра-
структури фінансових ринків, сектор охорони здоров’я, постачання та 
розповсюдження питної води – оператори життєво необхідних послуг, а 
також цифрова інфраструктура: пункти обміну інтернет-трафіком, опе-
раторів серверів доменних імен та розпорядники доменних імен вищого 
рівня) та цифрових послуг (пункти торгівлі в інтернеті, засоби пошуку в 
інтернеті, послуги до послуг систем «хмарних» обчислень – операторів 
цифрових послуг). NIS-директива не поширюється на надавачів електро-
нних довірчих послуг, але вказує, що вони мають діяти згідно зі статтею 
19 eIDAS. 

Таким чином, NIS-директива містить конкретний набір вимог, вико-
нання яких є завданням для кожної країни-члена ЄС. Враховуючи, що 
Україна є членом різноманітних регіональних організації, у тому числі 
безпекової спрямованості (ОБСЄ, Центральноєвропейська ініціатива, 
Чорноморське Економічне Співробітництво тощо), членами яких є краї-
ни-члени ЄС, то ефективна взаємодія з ними у сфері кібербезпеки мож-
лива, у тому числі при виконанні нашою країною основних, наведених 
вище положень NIS-директиви. 

У подальшому Європейський Парламент, Рада та Європейська Комі-
сія прийняли Закон про кібербезпеку [6], що посилює мандат ENISA для 
кращої підтримки держав-членів у боротьбі з загрозами та нападами на 
кібербезпеку. Закон встановлює у рамках ЄС сертифікацію з кібербезпе-
ки, що підвищує кібербезпеку онлайнових послуг та споживчих пристро-
їв, а також визначає, що ENISA сприятиме збільшенню можливостей кі-
бербезпеки на рівні ЄС та підтримці розбудови потенціалу та готовності. 
Нарешті, ENISA буде незалежним експертним центром, який сприятиме 
підвищенню рівня обізнаності громадян та бізнесу, а також допоможе ін-
ституціям та державам-членам ЄС у розробці та впровадженні політики.

Закон про кібербезпеку створює рамки для європейських сертифікатів 
кібербезпеки для продуктів, процесів і послуг, які будуть дійсними на 
всій території ЄС. Цей закон є першим законом про внутрішній ринок, 



який приймає завдання покращення безпеки пов'язаних інтернетом ре-
чей (Internet of Things) продуктів та пристроїв, а також критичної інфра-
структури за допомогою таких сертифікатів. Створення такого середови-
ща сертифікації кібербезпеки включає функції безпеки на ранніх етапах 
їх технічного проектування та розробки (безпека за проектом). Іншими 
новаціями стали утворення нових інституцій задля забезпечення як про-
зорості, так і публічності своєї діяльності, не зменшуючи, при цьому, 
високий рівень професійних вимог до учасників: Група радників ENISA 
(ENISA Advisory Group), Група заінтересованих у сертифікації сторін 
(Stakeholder Cybersecurity Certification Group), Мережа національних офі-
церів зв’язку (National Liaison Officers Network).

Відносно надавачів електронних довірчих послуг цей закон визначає 
для ENISA завдання щодо підтримки підготовки регулярного огляду уза-
гальнених звітів щодо порушень безпеки або втрати цілісності від нада-
вачів електронних довірчих послуг, наданих наглядовими органами до 
ENISA, відповідно до статті 19 Регламенту eIDAS.

Важливим в контексті міжнародного співробітництва є Стаття 42 
щодо співпраці з третіми країнами та міжнародними організаціями, якою 
визначається, що  ENISA може встановити робочі домовленості з орга-
нами влади третіх країн і міжнародними організаціями за умови попе-
реднього схвалення Комісії, а її  Правління приймає стратегію відносин 
з третіми країнами та міжнародними організаціями стосовно питань, для 
яких компетентна ENISA. 

Щодо реальної взаємодії українських суб’єктів забезпечення кібер-
безпеки слід зазначити про одноразове згадування на офіційному сайті 
цієї організації про участь України у місячнику кібербезпеки у жовтні 
2016 року.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-

ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх-
німи державами-членами, з іншої сторони. URL : https://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/984_011.

2. Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council 
of 13 December 1999 on a Community framework for electronic 
signatures. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 
CELEX%3A31999L0093.

3. REGULATION (EU) № 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014 on electronic identification 



and trust services for electronic transactions in the internal market and 
repealing Directive 1999/93/EC. URL : https://ec.europa.eu/futurium/en/
system/files/ged/eidas_regulation.pdf.

4. Regulation (EC) No 460/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 10 March 2004 establishing the European Network and 
Information Security Agency. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460

5. Regulation (EU) No 526/2013 of the European Parliament and of the 
Council of 21 May 2013 concerning the European Union Agency for 
Network and Information Security (ENISA) and repealing Regulation 
(EC) No 460/2004. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 
?uri=celex%3A32013R0526.

6. Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 
July 2016 concerning measures for a high common level of security of network 
and information systems across the Union. URL :  https://eur-lex.europa.eu/

 legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc= 
OJ:L:2016:194:TOC.

7. Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council 
of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) 
and on information and communications technology cybersecurity cer-
tification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act). 
URL : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj.


