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EU eIDAS Regulation

Стаття 14

 Міжнародні аспекти
 1. Довірчі послуги, що їх надають надавачі довірчих послуг, засновані в третій 

країні, визнають юридично рівнозначними довірчим послугам, які 

надають кваліфіковані надавачі довірчих послуг, засновані у Союзі, якщо довірчі 

послуги, які походять із третьої країни, визнано за угодою, укладеною між Союзом 
та такою третьою країною або міжнародною організацією відповідно до статті 218 
Договору про функціонування Європейського Союзу.

 2. Зазначені в параграфі 1 угоди забезпечують, зокрема:

 (a) відповідність вимогам, застосовним до кваліфікованих 
надавачів довірчих послуг, заснованих у Союзі, та до 
кваліфікованих довірчих послуг, які вони надають, 
надавачів довірчих послуг у третій країні або 
міжнародних організацій, з якими укладено угоди, та довірчих 
послуг, які вони надають;
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Стаття 20 Нагляд за 
кваліфікованими надавачами 
довірчих послуг 1.

Кваліфіковані надавачі довірчих 
послуг повинні щонайменше 
кожні 24 місяці за власний 
кошт проходити аудит з боку 
органів з оцінювання 
відповідності. 

Метою аудиту є підтвердження 
відповідності кваліфікованих 
надавачів довірчих послуг та 
надаваних ними кваліфікованих 
довірчих послуг вимогам, 
установленим у цьому 
Регламенті.

Стаття 32. Оцінка відповідності у 
сфері електронних довірчих послуг

4. Кваліфіковані надавачі електронних 
довірчих послуг … та відомості про яких 
були внесені до Довірчого списку, 
повинні кожні 24 місяці за власний 
рахунок проходити процедуру оцінки 
відповідності 

для доведення того, що вони та 
електронні довірчі послуги, які ними 
надаються, відповідають вимогам до 
кваліфікованих надавачів електронних 
довірчих послуг та послуг, що ними 
надаються.

EU eIDAS Regulation Закон України 
«Про довірчі послуги»



Regulation (EEC) No 339/93
Operation of accreditation
1. A national accreditation body 
shall, when requested by a
conformity assessment body, 
evaluate whether that conformity
assessment body is competent to 
carry out a specific conformity
assessment activity

Accreditation scheme: 

ISO/IEC 17065 
ETSI EN 319 403

Закон України «Про акредитацію органів з 
оцінки відовідності»

акредитація органів з оцінки відповідності (далі -
акредитація) - засвідчення національним органом 
України з акредитації того, що орган з оцінки 
відповідності відповідає вимогам національних 
стандартів, гармонізованих з відповідними 
міжнародними та європейськими стандартами 
або вимогам міжнародних чи європейських стандартів, 
та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам 
щодо акредитації у відповідних сферах для 
провадження визначеної діяльності з оцінки 
відповідності;
Схема акредитації

ДСТУ ISO/IEC 17065 
ДСТУ ETSI EN 319 403

Стаття 32. Оцінка відповідності у сфері електронних довірчих послуг

2. Оцінка відповідності у сфері електронних довірчих послуг здійснюється 

органами з оцінки відповідності, акредитованими відповідно до 

законодавства у сфері акредитації.

Оцінка відповідності 

у сфері довірчих послуг
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надають кваліфіковані надавачі довірчих послуг, засновані у Союзі, якщо довірчі 
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Проведено тендер щодо залучення CAB EU

TAYLLORCOX, Чеська Республіка

• навчання аудиторів

• консультації щодо документів

• 4 аудити по 20 людино-днів (2 вже виконано)

Подано документи в НААУ щодо акредитації на
ДСТУ ISO/IEC 17065+ ETSI EN 319 403

Мінцифри подано проект постанови КМ України

оцінку відповідності в сфері електронної ідентифікації 

здійснює ДержНДІ технологій кібербезпеки



Оцінка відповідності 

у сфері довірчих послуг

Проведено тендер щодо залучення CAB EU

TAYLLORCOX, Чеська Республіка

• навчання аудиторів

• консультації щодо документів

• 4 аудити по 20 людино-днів (2 вже виконано)

Подано документи в НААУ щодо акредитації на
ДСТУ ISO/IEC 17065+ ДСТУ ETSI EN 319 403

Мінцифри підготовлено проект постанови КМ України: 

оцінку відповідності в сфері електронної ідентифікації 

здійснює ДержНДІ технологій кібербезпеки



Оцінка відповідності 

у сфері довірчих послуг

Arno Fiedler | CEO Nimbus 

Technologieberatung GmbH
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ДСТУ ETSI 319 4x1

Вимоги до надавача довірчих послуг

ДСТУ CEN EN 419 221-x

ДСТУ CEN TS 419 241-x

Вимоги до 

криптомодулів

Вимоги до 

сертифікованих засобів

ДСТУ CEN EN 419 211-x

Вимоги до 

пристроїв створення 

безпечних пристроїв

Вимоги до 

сертифікованих засобів 

чи засобів, які пройшли 

державну експертизу

Вимоги, наказ Мінцифри/Держспецзв’язку 30.09.2020  № 140/614
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