
Мелащенко Андрій

Довірчі послуги - шлях у 
єдиний цифровий ринок

Презентація правок до 
Законопроекту «Про 
електронні довірчі послуги»



Економіка ЄС
❖ GDP

❖ $16.97 trillion (nominal, 2017)

❖ $20.75 trillion (PPP, 2017)

❖ GDP growth

❖ Increase 1.9% (2015)

❖ Increase 1.4% (2014)

❖ GDP per capita

❖ $33,300 Increase (Nominal)
(2017)

❖ $40,600 Increase (PPP) (2017)

❖ GDP by sector

❖ 71.3% services

❖ 24.4% industry

❖ 1.6% agriculture



"Report for Selected Countries and Subjects: 
Ukraine". International Monetary Fund. 

Економіка 
України
GDP

Decrease $93 billion (2015, nominal)
Decrease $341 billion (2015, PPP)

GDP rank 44th (PPP)
GDP growth

Decrease -9.9% (2015)
GDP per capita

Decrease $3,000 (2015) (nominal) 
Decrease $8,500 (2015) (PPP)

GDP by sector
services 60.5%
industry 29.6%, 
agriculture 9.9%, 



. Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Labor.

Економіка штату 
Каліфорнія

GDP $2.496 trillion (2015)
GDP per capita
$63,763 (2015)
Population below poverty line
16.4% (absolute) 
23.5% (relative) 
Labor force
18,600,000 (June 2014)
Unemployment 5.2% (May 2016)



Урядовий портал

Україна та ЄС розпочали обговорення 
щодо приєднання України до Цифрового 
співтовариства - зустріч Володимира 
Гройсмана та Єврокомісара Ґюнтера 
Оттінгера

Сторони узгодили позиції 
щодо партнерства у створенні 
Цифрового співтовариства, а 
також обговорили можливі 
проекти активізації взаємодії 
у цій сфері.



Законопроект «Про електроні довірчі послуги»

Угода про асоціацію 
між Україною та ЄС

Стаття 140 
Нормативно-правові аспекти 
електронної торгівлі
a) визнання сертифікатів 
електронних підписів, виданих 
населенню, та сприяння розвитку 
послуг транскордонної сертифікації,



European Commission

DSM Benefits for 
Ukraine
• Access to online products and 

services
• Conditions for digital 

networks and services to 
grow and thrive

• Growth of the Ukranian 
digital economy



ЗУ «Про акредитацію 
органів з оцінки 
відповідності»

Орган з 
оцінки 
відповідності
підприємство, установа, 
організація чи їх 
структурний підрозділ, 
що здійснює діяльність 
з оцінки відповідності, 
включаючи 
випробування, 
сертифікацію та 
інспектування;



Закриті системи
Regulation EU 910/2014
«Only trust services provided 
to the public having effects on 
third parties should meet the 
requirements laid down in the 
Regulation»



Висновки

❖ Правки направлені на розвиток внутрішнього цифрового 
ринку та інтеграцію у єдиний цифровий простір ЄС

❖ Інтеграція у єдиний цифровий простір ЄС, неможлива без

❖ Застосування міжнародних та європейських стандартів

❖ Використання органів з оцінки відповідності для 
перевірки виконання вимог стандартів надавачами 
довірчих послуг

❖ Мінімізації втручання держави в ринок довірчих послуг


