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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від ____ ____________ 2016 р. № _________ 

Київ 

Про схвалення Концепції розвитку системи                                                 

електронної ідентифікації в Україні 

 

1. Схвалити Концепцію розвитку системи електронної ідентифікації в 

Україні, що додається.  

2. Державному агентству з питань електронного урядування України 

разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади 

розробити та в установленому порядку подати у тримісячний строк 

Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, 

схваленої цим розпорядженням.  

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 

Севастопольській міським державним адміністраціям, а також державним 

підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери їх 

управління, керуватись положеннями Концепції при запровадженні 

електронної ідентифікації фізичних та юридичних осіб в державних 

інформаційно-телекомунікаційних системах. 

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, а також 

комунальним підприємствам, установам та організаціям, що належать до 

сфери їх управління, керуватись положеннями Концепції при запровадженні 

електронної ідентифікації фізичних та юридичних осіб в інформаційно-

телекомунікаційних системах. 

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

  



СХВАЛЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від                2016 р. №  

 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ 

розвитку системи електронної ідентифікації в Україні 
Ця Концепція поширюється на суспільні відносини, пов’язані з 

електронною ідентифікацією фізичних, юридичних осіб та  їх представників.  

У цій Концепції терміни, що вживаються мають такі значення: 

автентифікація — електронна процедура, яка дає змогу підтвердити 

електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або 

інформаційно-телекомунікаційної системи та/або походження та цілісність 

електронних даних; 

електронна ідентифікація — процедура використання ідентифікаційних 

даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну, 

юридичну особу або представника юридичної особи; 

електронна послуга — будь-яка послуга, що надається через 

інформаційно-телекомунікаційну систему; 

засіб електронної ідентифікації — матеріальний та/або нематеріальний 

об’єкт, який містить ідентифікаційні дані особи і використовується для 

автентифікації особи під час надання та/або отримання електронних послуг; 

ідентифікаційні дані особи — унікальний набір даних, який дає змогу 

однозначно встановити фізичну, юридичну особу або представника 

юридичної особи; 

схема електронної ідентифікації — опис процедури електронної 

ідентифікації особи, в якій використовується засіб електронної ідентифікації. 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України 

“Про адміністративні послуги”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про 

електронні документи та електронний документообіг”, “Про 

телекомунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах”. 

 

Проблема, яка потребує розв'язання 

Впровадження в Україні європейських стандартів життя передбачає 

реалізацію реформ та програм розвитку держави за векторами руху, які 

визначені Стратегією сталого розвитку “Україна – 2020”, схвалено Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. Розвиток 

інформаційного суспільства та електронного урядування є складовими 

Стратегії, які спрямовані на задоволення потреб громадян у різноманітних 

сферах життєдіяльності, забезпечення їх доступу до високоякісної освіти, 

системи охорони здоров'я та інших послуг в державному та приватному 

секторах, створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури 



публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій, у тому числі тих, що забезпечують електронну 

ідентифікацію та автентифікацію фізичних, юридичних осіб та їх 

представників при надані електронних послуг та доступі до інформаційних 

систем. 

На виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, в Україні мають бути 

забезпечені можливості доступу користувачів до надійних довірчих послуг та 

послуг електронної ідентифікації. 

Побудова довіри в електронному середовищі є необхідною 

передумовою для економічного та соціального розвитку у сучасному світі. 

Відсутність довіри, у тому числі, через правову та технічну невизначеність, 

змушує фізичних осіб, юридичних осіб та органи влади коливатися при 

здійсненні транзакцій в електронній формі та впроваджувати електронні 

послуги. Формування державної політики у цій сфері має бути спрямоване на 

вирішення таких першочергових проблем у сфері електронної ідентифікації: 

несформованість нормативно-правової бази, що регулює сферу 

електронної ідентифікації; 

невизначеність центрального органу виконавчої влади, відповідального 

за реалізацію нормативного та технічного регулювання цієї сфери; 

відсутність вимог до засобів електронної ідентифікації та довіри до них 

під час використання у сфері електронного урядування; 

невизначеність технічних вимог, стандартів та процедур для рівнів 

довіри встановлення ідентичності людини; 

відсутність інтегрованої системи електронної ідентифікації та 

пов’язаної з нею інфраструктури;  

відсутність дієвої політики захисту персональних даних громадян та 

розвитку механізмів запобігання крадіжки ідентичності; 

недостатній рівень комп'ютерної й інформаційної грамотності 

населення та цифрова нерівність громадян щодо використання засобів 

електронної ідентифікації. 

Мета і строки реалізації Концепції 

Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів і строків 

розбудови ефективної системи електронної ідентифікації в Україні для 

задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб через розвиток і 

підтримку доступних, безпечних, технічно сумісних, найменш затратних та 

зручних засобів, схем та послуг електронної ідентифікації. 

Реалізація Концепції передбачена на період до 2020 року та спрямована 

на підвищення рівня довіри до електронних транзакцій на внутрішньому та 

зовнішньому цифрових ринках, шляхом надання загальної основи для 

безпечної і цілісної електронної взаємодії між органами влади, фізичними та 

юридичними особами, тим самим підвищуючи ефективність публічних і 

приватних електронних послуг та електронної комерції. 



Досягнення мети Концепції має базуватися на таких основних 

принципах:  

інтероперабельність засобів, схем та послуг електронної ідентифікації; 

орієнтація на міжнародні стандарти та специфікації; 

доступність для користувачів; 

єдиного входу: повторне використання результатів електронної 

ідентифікації для отримання доступу до різних електронних послуг та систем 

е-взаємодії; 

спрямованість на транскордонну електронну взаємодію; 

помірної ідентифікації: обробка тільки тих ідентифікаційних даних, які 

є адекватними і помірними для надання доступу до цієї електронної послуги; 

захист інформації та персональних даних; 

економічність та зручність технічних рішень; 

технологічна нейтральність засобів та схем електронної ідентифікації. 

Шляхи і способи розв'язання проблеми 

Для досягнення мети Концепції слід забезпечити виконання 

комплексних заходів за наступними напрямами: 

Вдосконалення нормативної бази сфери електронної ідентифікації 

Подальший розвиток системи електронної ідентифікації потребує 

виконання заходів із вдосконалення чинної нормативної бази, а також 

прийняття нових законодавчих та підзаконних актів з метою: 

визначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за 

реалізацію нормативного та технічного регулювання сфери; 

впровадження (гармонізації) стандартів та технічних специфікацій, що 

описують засоби та схеми електронної ідентифікації, рівні гарантій 

електронної ідентифікації та їх використання під час надання електронних 

послуг та інших форм електронної взаємодії; 

забезпечення захисту інформації та персональних даних громадян, які 

користуються засобами електронної ідентифікації під час отримання 

електронних послуг та інших форм електронної взаємодії; 

забезпечення прозорості та зручності регламентних процедур, які 

визначають порядок використання громадянами засобів та схем електронної 

ідентифікації; 

розвитку транскордонного співробітництва у сфері електронної 

ідентифікації, зокрема нотифікації національних схем електронної 

ідентифікації для їх визнання країнами ЄС; 

удосконалення чинного законодавства відповідно до норм ЄС з метою 

створення умов для інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС. 

Формування інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, 

яка забезпечує електронну ідентифікацію 

Формування базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, 

яка забезпечує електронну ідентифікацію фізичних і юридичних осіб, має 

здійснюватися згідно концептуальної моделі, наведеною на Рис. 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Концептуальна модель інтегрованої системи 

електронної ідентифікації 

 

Концептуальна модель використовує клієнт-орієнтований підхід та 

модульний принцип з метою поєднання та повторного використання її 

компонентів при запровадженні нових схем електронної ідентифікації, їх 

інтеграції з веб-порталами електронних послуг, системами електронної 

взаємодії органів влади, фізичних та юридичних осіб та є достатньо 

універсальною для застосування на місцевому, відомчому, національному та 

транскордонному рівнях. 

Суб’єктами надання засобів електронної ідентифікації виступають 

юридичні особи, які відповідно до вимог законодавства здійснюють 

процедури встановлення ідентичності фізичних та юридичних осіб, видачу їм 

засобів  електронної ідентифікації, управління ідентифікаційними даними та 

повноваженнями (акредитовані центри сертифікації ключів, банківські 

установи, провайдери телекомунікаційних послуг тощо). 

Інтегрована система електронної ідентифікації призначена для 

технологічного забезпечення зручної, доступної та безпечної електронної 

ідентифікації та автентифікації фізичних і юридичних осіб, підтримки її 

функціонування, сумісності та інтеграції схем електронної ідентифікації, їх 

взаємодії з веб-порталами електронних послуг та системами електронної 
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взаємодії органів влади, фізичних та юридичних осіб, забезпечення захисту 

інформації та персональних даних на основі єдиних вимог, форматів, 

протоколів та класифікаторів. 

З метою автоматизованої перевірки ідентифікаційних даних фізичних 

та юридичних осіб система електронної ідентифікації та автентифікації має 

взаємодіяти з базовими державними реєстрами з використанням системи 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. 

Розвиток системи, схем та засобів електронної ідентифікації 

Безпека, зручність та доступність схем і засобів електронної 

ідентифікації, а також помірність та повторне використання 

ідентифікаційних даних в залежності від можливих ризиків є ключем до 

забезпечення довіри в електронному середовищі та розвитку публічних і 

приватних електронних послуг. У цьому контексті важливим є визначення 

рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації. 

Рівні довіри повинні характеризувати ступінь надійності схеми 

електронної ідентифікації під час встановлення ідентичності людини, 

забезпечуючи тим самим гарантію того, що особа, яка потребує 

ідентифікації, насправді є тією особою, для якої було встановлено дану 

ідентичність. Тип рівня довіри залежить від ступеню впевненості у тому, що 

засіб електронної ідентифікації забезпечує підтвердження заявленої 

ідентичності, або ствердження про ідентичність людини з урахуванням 

процесів (наприклад, підтвердження і перевірка справжності особи, 

автентифікація), діяльності з управління (наприклад, організацією, що надає 

засоби електронної ідентифікації, процедурами надання таких засобів), а 

також впровадженого технічного контролю. 

Вбачається необхідним встановлення мінімальних технічних вимог, 

стандартів та процедур для рівнів довіри «низький», «суттєвий» та «високий» 

у відповідності до положень Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського 

Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року «Про електронну ідентифікацію 

та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку 

та про скасування Директиви 1999/93/ЄС. Встановлені вимоги повинні бути 

технологічно нейтральними, а також має бути забезпечено можливість для 

досягнення необхідних вимог безпеки за допомогою різних технологій. 

Запровадження нових та розвиток існуючих засобів та схем 

електронної ідентифікації має здійснюватися шляхом виконання наступних 

заходів: 

розбудови інтегрованої системи електронної ідентифікації; 

підтримка та розвиток системи електронного цифрового підпису в 

напрямку її трансформації в систему електронних довірчих послуг 

забезпечення умов для впровадження та поширення паспортів 

громадянина у формі карти з імплантованим безконтактним електронним 

носієм у якості надійного засобу електронного цифрового підпису; 

запровадження альтернативних по відношенню до засобів 

електронного цифрового підпису засобів та схем електронної ідентифікації, 



зокрема з використанням ресурсів мереж мобільного зв’язку (Mobile ID) та 

систем дистанційного банківського обслуговування (Bank ID); 

інтеграція доступних схем електронної ідентифікації до інтегрованої 

системи електронної ідентифікації відповідно до єдиних вимог, стандартів та 

специфікацій; 

забезпечення взаємодії інтегрованої системи електронної ідентифікації 

з веб-порталами електронних послуг та системами електронної взаємодії 

органів влади, фізичних та юридичних осіб з метою реалізації принципу 

єдиного входу;  

нотифікація національних схем електронної ідентифікації для визнання 

країнами Європейського Союзу, їх інтеграція з транскордонними системами 

та послугами; 

приєднання України до загальноєвропейських проектів у сфері 

електронної ідентифікації та досягнення інтероперабельності. 

Підвищення готовності фізичних та юридичних осіб 

до використання засобів та схем електронної ідентифікації 

Переваги використання доступних, безпечних та зручних засобів та 

схем електронної ідентифікації мають бути зрозумілі та доступні для 

фізичних і юридичних осіб. Реалізації Концепції має передбачати заходи з 

підвищення готовності громадян до свідомого використання засобів 

електронної ідентифікації шляхом забезпечення: 

заохочення приватного сектору до добровільного використання 

ресурсів інтегрованої системи електронної ідентифікації з метою 

ідентифікації під час надання/отримання електронних послуг або здійснення 

електронних транзакцій;  

розвиток освітніх ресурсів та навчальних програм за напрямками 

захисту інформації та персональних даних під час використання засобів та 

схем електронної ідентифікації;  

мотивації використання технологій електронної ідентифікації 

державними службовцями, громадянами і суб'єктами господарювання; 

інформаційної та медіа підтримки впровадження засобів та схем 

електронної ідентифікації. 

Координація та контроль реалізації положень Концепції має 

забезпечуватись Міжгалузевою радою з питань розвитку електронного 

урядування. З метою дотримання об’єктивності та неупередженості до 

проведення моніторингу виконання положень Концепції залучатимуться 

неурядові організації, незалежні інститути та експерти. 

Очікувані результати 

Реалізація Концепції дасть змогу, зокрема: 

сприяти розвитку електронних послуг, електронної комерції та 

формуванню цифрового ринку; 

покращити доступність електронних послуг для фізичних і юридичних 

осіб відповідно до європейських вимог; 



забезпечити необхідну мобільність й конкурентоспроможність 

фізичних та юридичних осіб у сучасних економічних умовах; 

забезпечити дотримання прав та свобод громадян шляхом належного 

захисту інформації та персональних даних під час надання електронних 

послуг; 

підвищенню рівня кібернетичної безпеки держави; 

стимулювати розвиток інформаційного суспільства в Україні. 

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів 

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється за 

рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також з інших  

не заборонених законодавством джерел. 

Обсяги видатків на реалізацію заходів Концепції уточняються щороку з 

урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів, конкретизації 

заходів за підсумками їх виконання у попередні роки. 

______________________ 

 


