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ЕЛЕКТРОННИЙ 

ПІДПИС 
ДИСТАНЦІЙНО 

(ОНЛАЙН)
Цей матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу. Зміст цього матеріалу є
виключно відповідальністю БФ «Право на захист», і у жодному разі не може вважатися
таким, що відображає точку зору Європейського Союзу.



Що таке електронний підпис?

Електронний підпис — це електронні дані, які додаються підписувачем 
до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і вико-
ристовуються ним як підпис.

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) — це вид електронного під-
пису, який дає змогу здійснити ідентифікацію підписувача та виявити 
порушення цілісності електронних даних, з якими пов’язаний цей елек-
тронний підпис.

Кваліфікований електронний підпис — це удосконалений електронний 
підпис, що забезпечує найвищий рівень захисту і довіри до електронної 
ідентифікації. КЕП має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

Навіщо потрібен електронний підпис?

За допомогою електронного підпису можна реєструватися на державних 
порталах (зокрема, Пенсійного фонду України, Державної податкової 
служби України, порталі «Дія» тощо) користуватися публічними циф-
ровими послугами та підписувати електронні документи.

Де можна отримати електронний цифровий підпис?

Кваліфікований електронний підпис Дія.Підпис (далі — КЕП Дія.
Підпис) можуть отримати особи, яким було видано паспорт громадянина 
України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
посвідку на постійне/тимчасове проживання в Україні, оформлені із 
застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру. 
Створення КЕП Дія.Підпис відбувається за допомогою мобільного 
застосунка «Дія», тому не вимагає від людей наявності зазначених 
документів у паперовій чи пластиковій формі.

Отримуємо КЕП Дія.Підпис
1. Авторизуйтеся в застосунку «Дія» з допомогою BankID чи NFC.

BankID — спосіб віддаленої ідентифікації фізичних осіб через українські 
банки. Фактично застосунок запропонує авторизуватися (ввести 
логін, пароль та код отриманий на телефон) в особистому кабінеті 
у застосунку чи на сайті Вашого банку. Після чого Вас буде скеровано 
назад до застосунку «Дія».



NFC — це спосіб віддаленої ідентифікації особи з використанням тех-
нології для обміну даними між пристроями на маленькій відстані. Для 
того, щоб скористатися таким способом авторизації необхідно мати 
функцію NFC на телефоні та біометричні документи (ID-картку, 
біометричний закордонний паспорт).

2. Натисніть іконку «Меню».

3. Оберіть пункт меню «Дія.Підпис» та натисніть «Активувати Дія.Підпис».

4. Підтвердіть особу за допомогою PhotoID.

Забезпечте гарне освітлення. Тримайте телефон на рівні обличчя. 
Слідкуйте, щоб рамка була зеленого кольору, для цього обличчя має 
бути в рамці. Якщо Ви носите окуляри, але на фото в документах Ви 
без окулярів, зніміть їх. Виконайте інструкції, що з’являються на екрані.

5. Дія повідомить Вам про результати перевірки.

6. Придумайте код з 5 цифр, підтвердіть його та запам’ятайте.

Зверніть увагу, що цей код не є тотожним з кодом для входу в застосунок 
(4 цифри) та вводиться додатково перед використанням КЕП Дія.Підпис.

7. Дія.Підпис активовано.

Важливо! Використовуючи КЕП Дія.Підпис, можна надсилати 
копії цифрових документів, такі як: ID-картка, біометричний 
закордонний паспорт, картка платника податків, свідоцтво 
про народження дитини, довідка ВПО.

Використовувати КЕП Дія.Підпис наразі можна лише на порталі та 
в застосунку «Дія».

Термін дії КЕП Дія.Підпис становить 1 рік або до моменту його видалення.

Електронний підпис у Приватбанку можуть отримати лише клієнти 
цього банку, зареєстровані в інтернет- банкінгу «Приват24».

Отримуємо електронний цифровий  
підпис у Приватбанку
1. Зайдіть у інтернет- банкінг Приват24 з комп’ютера чи 

ноутбуку.

2. У стрічці меню у верхній частині екрану натискаємо іконку 
«Сервіси» або «Усі послуги» (у старій версії сайту).

3. Обираємо «Бізнес». privat24.ua

https://www.privat24.ua/


4. Натискаємо «Електронний цифровий підпис для фізичних осіб» або 
«Завантажити сертифікат» (у старій версії сайту).

5. З’являється вікно «Електронний цифровий підпис», де відображаються 
Ваші дані: прізвище, ім’я, по батькові, населений пункт, область.

6. Перевірте коректність зазначених даних і натисніть відповідно: «Дані 
вірні» або «Невірні дані».

7. Після підтвердження даних з’явиться наступне вікно. Вигадайте та введіть 
пароль для сховища ключів у відповідне поле. Пароль має складатися 
не менше ніж з 8 символів, містити символи латинського алфавіту та 
цифри. Повторіть пароль у полі нижче.

8. На Ваш телефон надійде SMS або повідомлення в мобільному додатку 
Приват24 з кодом. Уведіть цей код у відповідне поле в наступному 
вікні. Встановіть галочку навпроти пункту «Я ознайомлений та згоден 
з Умовами та правилами надання банківських послуг і підтверджую 
коректність даних відправлених мною» та натисніть «Далі».

9. Заявка на отримання сертифіката формується автоматично. З’явиться 
вікно з відповідним повідомленням та інформацією щодо сертифікату: 
серійний номер та термін дії.

10. Файл з ключами і сертифікатами за замовчуванням буде збережено 
в папку «Завантаження». Його можна перемістити за необхідності в іншу 
папку на Вашому пристрої.

Термін дії електронного цифрового підпису від Приватбанку складає 1 рік.

Електронні цифрові підписи (ЕЦП, КЕП) забезпечують можливість 
отримувати публічні послуги, в тому числі й адміністративні, дистанційно, 
наприклад, можна оформити допомогу при народженні дитини, 
отримати довідку про доходи пенсіонера (ОК-5), подати заяву на 
субсидію, заяву для призначення пенсії, отримати витяг з реєстру 
територіальної громади, який підтверджує ваше поточне або попереднє 
місце проживання тощо.

Лінія допомоги 
БФ «Право на захист»
(099) (068) (093) 507 50 90
t.me/pravonazahyst

Чат-бот 
Юридичний 
порадник для ВПО

chatbot.r2p.org.ua


