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24.02.16 
УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОТРЕБУЄ НОВОГО 
ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ 

Для скорочення існуючих нетарифних бар'єрів у торгівлі з ЄС у сфері цифрових 
технологій необхідно якомога швидше гармонізувати відповідні технічні 
стандарти України зі стандартами ЄС. Це також підвищить якість технологій на 
внутрішньому ринку України і сприятиме формуванню позитивного іміджу 
держави на світових ринках. На цьому наполягали учасники круглого столу, 
організованого Комітетом з електронних комунікацій при ТПП України. 

Зокрема, мова йшла про розроблений 
Державною службою спецзв'язку 
проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Технічного 
регламенту радіообладнання». 

«Головне завдання Палати - сприяти 
розвитку українського бізнесу та 
подоланню бар'єрів, що які сьогодні 

стоять на заваді підприємництву, в тому числі й у сфері телекомунікаційних 
технологій. Наразі серед членів ТПП України майже 400 підприємств, які 
надають такі послуги, тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб покращити 
ситуацію на ринку», - зазначив віце-президент Торгово-промислової палати 
України Сергій Свистіль. 

У роботі круглого столу взяли участь експерти з інформаційних технологій, 
фахівці міністерств і відомств, вендори, представники громадських організацій, 
науковці тощо. 

«Торгово-промислова палата України і наш Комітет - це майданчик, де ми 
спільно з фахівцями можемо напрацьовувати пропозиції щодо балансу 
інтересів всіх зацікавлених сторін і максимально врахувати ті потреби, 
можливості та вимоги, які запровадила Україна на шляху євроінтеграції », - 
наголосив голова Комітету з електронних комунікацій Володимир Коляденко. 

У ході активного обговорення учасники круглого столу дійшли згоди, що: 

- проект постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження Технічного 
регламенту радіообладнання «, розроблений Держспецзв'язком, є своєчасним і 
в цілому відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС від 16 квітня 2014 року про 
гармонізацію законів держав-членів щодо доступу радіообладнання на ринок; 

 

javascript:open_imgwin_33()


- впровадження регламенту надасть можливість проводити оцінку відповідності 
радіообладнання за однаковими вимогами, єдиними процедурами, визнаними 
в ЄС, спеціально призначеними органами в Україні, що нотифіковані в ЄС; 

- після прийняття Регламенту необхідно розробити рекомендації з його 
реалізації та провести низку семінарів у ТПП України спільно з 
Держспецзв'язком і зацікавленими асоціаціями. 

23.02.2016 
ТПП УКРАЇНИ НАДАВАТИМЕ ЕКСПОРТНІ ПОСЛУГИ В ОНЛАЙН РЕЖИМІ 

Проблеми, технології та рішення створення електронної ТПП з метою 
об'єднання ресурсів системи ТПП у «єдиному вікні» для надання всього спектру 
послуг торгово-промислових палат з підтримки експорту в мережі Інтернет для 
спрощення обслуговування, мінімізації часу та витрат обговорили під час 
засідання Комітету з електронних комунікацій при ТПП України. 

Перехід до електронної системи 
обслуговування значно полегшить та 
прискорить взаємодію з системою ТПП та 
матиме низку переваг. 

Зокрема, підвищить ефективність роботи 
щодо спрощення та впорядкування процедур, 
знизить витрати часу на підготовку експортних 
документів та спростить процес оформлення. 

Також це підвищить рівень лояльності до ТПП як сучасної інституції з підтримки 
експорту. 

«Втілення концепції «цифрової палати» дозволить ТПП України позиціонувати 
себе, як сучасну технологічну платформу, яка, надаючи послуги онлайн, 
забезпечує оперативну та мобільну підтримку національних експортерів», - 
підкреслив Анатолій Андрієнко, координатор проекту. 

Також планується впровадити систему електронних розрахунків для зниження 
операційних витрат. 

Причини переходу надання послуг в онлайн режим - стрімкий розвиток 
інформаційних та інтернет-технологій, перехід бізнесу на сучасні інтернет-
платформи, відсутність єдиного інтернет-ресурсу з підтримки 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

04.02.16 
КОМІТЕТ З ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРИ ТПП УКРАЇНИ ГОТУЄТЬСЯ ВЗЯТИ 
УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НІМЕЧЧИНІ 

Під час зустрічі голови комітету з електронних комунікацій при 
ТПП України Володимира КОЛЯДЕНКА з делегатом німецької економіки в 
Україні Олександром МАРКУСОМ йшла мова про діяльність комітету, зокрема, 
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про підготовку до виставки інформаційних технологій CeBIT, яка пройде в 
Німеччині в березні цього року. 

CeBIT - найбільша в світі виставка цифрових, телекомунікаційних та 
ІТ-рішень. Вона є міжнародним майданчиком, де зіставляють тренди, 
налагоджують ділові зв'язки, дискутують про бізнес. 

Виставка демонструє безліч ідей, як застосовувати досягнення в сфері ІТ. 
Учасники розповідають про новітні розробки і стартапи. 

Під час зустрічі сторони виявили обопільну зацікавленість у становленні 
ІТ-кластера, як одного із перспективних напрямів розвитку української 
економіки, а також щодо інших можливих напрямів співпраці. 

03.02.16  
РЕФОРМИ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – 
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

Члени Комітету електронних комунікацій при Торгово-промисловій палаті 
України взяли участь у парламентських слуханнях на тему «Реформи галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного 
простору», що відбулись 3 лютого. Цифровий день у Верховній Раді був 
присвячений аналізу стану реалізації державної політики з реформування галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій України. Під час виступів учасники 
парламентських слухань наголошували, що одночасно з наявністю значного 
потенціалу щодо впровадження сучасних ІКТ у всі сфери життєдіяльності країни 
та значного суспільного запиту на таке впровадження, стан розбудови сфери ІКТ 
в Україні порівняно із світовими тенденціями є недостатнім і не відповідає 
стратегічним цілям розвитку України.  

Серед чисельних напрямів обговорень, а це і необхідність розвитку 
національної інформаційної інфраструктури, електронного урядування та 
електронної демократії, забезпечення інформаційної безпеки, важливість 
впровадження міжнародних стандартів та кращих практик, зокрема, з питань 
розробки, впровадження та використання інформаційних технологій, 
інформаційних продуктів і послуг за умови належного наукового, науково-
технічного і правового забезпечення реформування галузі інформаційно-
комунікаційних технологій, особливу увагу викликали питання освіти. 
Це корелює з одним з ключових напрямів діяльності Комітету електронних 
комунікацій при ТПП України на поточний рік, а саме «Цифровою просвітою». 
Нова парадигма цифрової освіти має якісно змінити сучасне суспільство, 
а формування ІКТ навичок, у тому числі необхідність програмування вже 
з раннього дитинства, є світовим трендом.  

Особливе місце посіли також питання надання електронних послуг і 
сервісів. Головна роль держави - якісне обслуговування своїх громадян. 
Ключовий аспект у цьому – надання електронних сервісів, широке 



розповсюдження яких гальмується через брак простої можливості електронної 
ідентифікації і автентифікації. Разом з тим вже пілотуються перші електронні 
послуги і сервіси, що надаються з альтеративними рішеннями ідентифікації/ 
авторизації – через електронний цифровий підпис, БанкІД та МобілІД, зокрема 
у Львові. Це – нові можливості для громадян і бізнесу. БанкІД і МобілІД 
побудовані за стандартами високого рівня безпеки, по суті дають можливість не 
тільки отримати доступ до послуг, але й підписати документи цифровим 
підписом через інтернет-банк або спеціальний чіп мобільного телефону. Обидві 
ці технології є досить поширеними у світі, є зручними та швидко 
впроваджуваними. На сьогодні МобілІД вже використовується в 9 країнах 
Європи.  

Всі учасники парламентських слухань підкреслювали необхідність краще 
використовувати потенціал інформаційних і комунікаційних технологій, що 
повинно сприяти інноваціям, економічному зростанню і прогресу, відігравати 
визначальну роль у ефективному розвитку України. Для цього було 
запропоновано створити Цифровий порядок денний для України. 

Проведення парламентських слухань як фахового обговорення 
реформування галузі інформаційно-комунікаційних технологій в Україні, 
визначення подальшого плану дій Верховної Ради в цьому напрямку на основі 
єдиної понятійної бази, безумовно, дозволить зробити перші кроки країни в 
напрямку приєднання до провідних високотехнологічних країн світу.  

За результатами слухань були прийняті відповідні рекомендації. 
 


