
Інтеграція України 
до Єдиного цифрового ринку 
Європи: 
перетворення перешкод 
на вікна можливостей

Як Європейський кодекс електронних 
комунікацій може покращити ваше життя?
Чому Європейський кодекс електронних комуні-
кацій є важливим документом для звичайного 
українця? Яким є ставлення українського бізне-
су до Кодексу  зокрема і до інтегарції України в 
DSM в цілому? Що змінить імплементація цього 
документу до національного законодавства для 
споживачів інтернету та мобільного зв’язку?

Спробуємо розібратися на прикладах
Ратифікація Кодексу створить можли-
вості для повного покриття України 
доступом до Інтернету та інтеграції 
українців до гігабітного  інформацій-
ного суспільства. 

Роумінг у Європі стане дешевшим та 
зручним у використанні. 

Ви матимете змогу поскаржитись на 
оператора та отримати справедливу 
компенсацію.  

Чи доводилося вам, перебуваючи за кордоном, отримувати 
дзвінки з невідомих європейських номерів? Наприклад, 
іспанського чи грецького? А виявляється, це телефонували 
ваші рідні чи друзі з України. Проте оператори зробили 
так званий «рефайл» — надання послуг через дешевого 
місцевого оператора з втратою певних компонентів. 
Через це ви не можете зрозуміти, хто вам телефонує, і не 
можете відповісти СМС-повідомленням. І поскаржитись 
теж не можете. Ратифікація Кодексу змінить цю ситуацію. 

Обов’язки мобільних операторів та 
Інтернет-провайдерів в сфері кібер-
безпеки та захисту персональних 
даних користувачів будуть чіткіше 
прописані, хоча остаточне вирішення 
цих питань і потребує розробки окре-
мих законопроектів. 

Українці нарешті дізнаються рівень 
проникнення інтернету. Саме так, 
наразі не існує державної статистики, 
де в країні є Інтернет, а де його не 
існує. Жоден державний орган не має 
таких відомостей. 

Що потрібно, аби положення Європейського 
кодексу електронних комунікацій застосовува-
лися в Україні? 5 рекомендацій від експертів

Гармонізувати українську терміноло-
гію в сфері електронних комунікацій з 
законодавством ЄС.

Обговорити перспективи участі укра-
їнських регуляторів (або навіть одного 
конвергентного регулятора) в роботі 
Органу європейських регуляторів у 
сфері електронних комунікацій 
(BEREC). 

Розробити прозорі та зрозумілі полі-
тики формування тарифів на мобіль-
ний зв'язок та інтернет.

Розробити механізм досудового 
оскарження послуг телекомунікацій-
ників (як, наприклад, в Ірландії).

Розпочати роботу над впровадженням 
положень Європейського кодексу 
електронних комунікацій в українське 
законодавство.
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Що можете зробити саме ви?

А чи є взагалі сенс досліджувати інтереси українських 
користувачів цифрових послуг? Чи можуть вони (користу-
вачі) якось вплинути на законотворчий процес в Україні? 
Наприклад, так, як це відбувається в ЄС? Ми впевнені — 
можуть. Якнайшвидше впровадження положень Європей-
ського кодексу електронних комунікацій в українське 
законодавство буде цьому найкращим підтвердженням. 

Приєднуйтесь! Слідкуйте за нашими подіями на Facebook, 
беріть участь в наших (і не тільки наших) опитуваннях, 
обговореннях, заходах. Якщо у вас є ідеї, як вдосконалити 
українське законодавство, зробити його «юзерфрендлі» і 
примусити можновладців швидше виконати зазначених 
вище 5 рекомендацій — чекаємо ваших пропозицій.

А яке ставлення бізнесу до імплементації DSM?

Інтеграція України до DSM та імплементація 
положень Кодексу в українське законодавство 
відповідають інтересам ринку електронних 
комунікацій України. Про це свідчать відповіді, 
отримані від представників ПрАТ «Київстар», 
ПрАТ "ВФ  Україна", ТОВ "Лайфселл" (які пред-
ставляють 97,5% ринку мобільного зв’язку та 
мобільного Інтернету), та ПАТ "Укртелеком", який 
разом з “Київстаром” є найбільшими провайде-
рами фіксованого Інтернету — ми назвали це 
“Великою Четвіркою” (B4) 

Втім, багато експертів більш стримано ставлять-
ся до євроінтеграції України, зокрема, і до інте-
грації в DSM саме через “неготовність до цього 
українського бізнесу”.

Оцінка відповідності інтеграції України до Єдиного 
Цифрового ринку ЄС інтересам своєї організаці

Найнижча оцінка з боку B4 — 7

Найнижча оцінка з боку усіх 
опитуваних (In general — IG) — 2 

Середній бал — 8,11

Оцінка наслідків можливої інтеграції України до 
DSM (10 — максимально позитивно)

Найнижчий бал по В4 — 7

Найнижчий бал по IG — 3

Середній бал — 7,64
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проникнення 
Інтернету:

Україна
менше, ніж 50%  
(офіційні дані)
65% (дані ІнАУ) 

ЄС 
майже 100%

100%

50%

65%


