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ЄС ПІДТРИМУЄ ЦИФРОВІ 
ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА 

В СХІДНИХ КРАЇНАХ-
ПАРТНЕРАХ 

ПРИКЛАДИ В 
КРАЇНАХ

Формування внутрішнього цифрового ринку в межах ЄС є ключовим пріоритетним напрямом. Налагодження 
його зв’язків із сусідніми країнами принесе користь усім громадянам у регіоні. ЄС надає підтримку країнам 
Східного партнерства в питаннях зниження тарифів на роумінг, організованого реагування на загрози 
в галузі кібербезпеки, а також використання потенціалу, який представляє Єдиний цифровий ринок для 
бізнесів та громадян щодо посилення можливостей працевлаштування в регіоні.

Покращення високошвидкісних цифрових з’єднань між шістьома країнами-
партнерами, що сприяє розвитку досліджень та освіти в цифровій галузі.

Забезпечення доступу до міжнародних досліджень для близько двох мільйонів      
місцевих науковців, студентів та академіків у понад 700 установах. 

www.eapconnect.eu 

БІЛОРУСЬ
Встановлення 

автоматизованої системи 
відеоспостереження та 

рентгенівського сканера в 
прикордонному пункті пропуску «Нова 

Гута – Нові Яриловичі», з функцією обміну 
даними з Україною в режимі реального 

часу за допомогою електронної 
системи попереднього обміну 

інформацією «PRINEX». 

РЕСПУБЛІКА 
МОЛДОВА  

Розробка нової електронної системи 
державних закупівель («M-tender») 

відповідно до Директив ЄС щодо державних 
закупівель та впровадження системи 

відеоспостереження в окремих автомобільних 
пунктах перетину кордону. Сталий спільний 

контроль за «блакитними» кордонами. 
Посилення стійкості до загроз у галузі 

кібербезпеки, значною мірою 

напередодні виборів.

УКРАЇНА
Застосування 

рішень електронного 
урядування для органів 

місцевого самоврядування та 
розвиток інтероперабельності 

адміністративних послуг. 
Посилення стійкості до загроз у 

галузі кібербезпеки, значною 
мірою напередодні 

виборів.

ГРУЗІЯ
Новий закон про 

електронні довірчі послуги, 
рух у напрямку нової Національної 

стратегії розвитку широкосмугового 
доступу до мережі Інтернет 

відповідно до найкращих практик 
ЄС, використання 

електронних медичних 

карток. 

АЗЕРБАЙДЖАН
Розробка електронних послуг 
для органів державної влади, 

з акцентуванням уваги на 

електронній комерції.

ВІРМЕНІЯ 
Розробка електронної 

системи податкової звітності, 
електронної системи реєстрації актів 

цивільного стану, системи електронної 
ідентифікації, системи «електронна поліція», 

системи електронного нотаріату, електронної 
пенітенціарної системи, системи «e-Citizen», а також 
електронних систем управління документацією для 
урядових установ, системи електронної реєстрації 
бізнесу, системи електронної реєстрації апостилів, 

електронної системи проектів правових актів, 
системи електронних запитів, Урядової 

платформи інтероперабельності та 
Єдиного електронного вікна для 

перетину кордону.

ДОСЯГНЕННЯ В РОЗРІЗІ РЕГІОНУ 



КЛЮЧОВІ ПРОГРАМИ

ЩО ДАЛІ 

ПОКРАЩЕННЯ ЦИФРОВОГО 
СЕРЕДОВИЩА

 

Зниження тарифів на роумінг серед шести 
країн-партнерів     Укладення Регіональної 
угоди з питань роумінгу до 2020 року
Посилення підтримки для інновацій та 
стартапів 
Посилення підтримки для інформаційних 
технологій та досліджень  
Розвиток цифрових навичок для МСП та 
бізнесів 

РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ 
ДЛЯ ГРОМАДЯН ТА БІЗНЕСІВ  

Електронна торгівля, електронна 
митниця, електронна комерція, 
електронна логістика    пілотний запуск
Програми електронної демократії для 
органів державної влади
Електронна система охорони здоров’я 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ 
НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДЛЯ    
ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 

Безпечніша електронна ідентифікація для громадян із 
новим електронним підписом «eSignature» 
Розвиток високошвидкісного широкосмугового 
доступу до мережі Інтернет, що сприятиме зростанню 
економіки та розробці електронних послуг для бізнесів 
і громадян     впровадження стратегій розвитку 
широкосмугового доступу до мережі Інтернет у шести 
країнах Східного партнерства
Кібербезпека     сприяння країнам Східного 
партнерства в посиленні стійкості до загроз кібербезпеки

 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ 

 

Зниження ризиків інвестицій у цифрову 
інфраструктуру в рамках Плану зовнішніх 
інвестицій    Новий портфель проектів для 
зміцнення цифрової економіки
Збільшення кредитування з боку міжнародних 
фінансових установ для здійснення інвестицій 
у розвиток широкосмугового доступу 
до мережі Інтернет через Інвестиційну 
платформу сусідства за підтримки грантів ЄС

Діюча програма EaP Connect (13 мільйонів євро), що встановлює зв’язки між дослідницькими та освітніми 
спільнотами в регіоні, а також з їхніми європейськими колегами, через мережу широкосмугового 
доступу до Інтернет з високою пропускною здатністю. 
Нова програма EU4DIGITAL (12 мільйонів євро), спрямована на гармонізацію законодавства в галузі 
роумінгу, сприяння розвитку високошвидкісного широкосмугового доступу до мережі Інтернет з 
метою стимулювання зростання економіки та розширення електронних послуг, а також на збільшення 
кількості робочих місць у цифровій галузі.
Запланована програма ЄС з питань кібербезпеки (7 мільйонів євро), спрямована на посилення 
кібербезпеки в країнах-партнерах та збільшення довіри до використання цифрових послуг на користь 
громадян і бізнесів.
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