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МОЖЛИВОСТІ Mobile ID В УКРАЇНІ

Активне впровадження цифрових технологій в систему суспільно-по-
літичних відносин розширили можливості громадян щодо їх громадської 
участі, створили умови для формування якісно нового рівня активності 
та соціально-політичної інклюзії, електронної партисипації.  

Система Mobile ID дозволяє за допомогою мобільного телефону про-
вести ідентифікацію особи для доступу до електронних послуг та вико-
ристовувати кваліфікований електронний підпис в системах електронно-
го документообігу.

Mobile ID надається як послуга мобільними операторами. На SIM-кар-
ту записується цифровий підпис абонента і таким чином людина може 
використовувати його замість паспорта та ідентифікаційного коду. 

Значною перевагою Mobile ID є те, що процес активації послуги 
справді дуже простий та швидкий. Для підключення сервісу абонент по-
винен замінити SIM-карти на нову, яка додатково забезпечує підтримку 
функції підвищеного захисту інформації при електронній ідентифікації 
користувача.

На жаль, процес впровадження Mobile ID в державних та інших 
структурах не є простим, адже  кожна організація має свої власні інтер-
фейси до цифрових систем ідентифікації. Наприклад, Державна подат-
кова служба вже адаптувала свої системи фіскальної звітності до елек-
тронного цифрового підпису, а от Mobile ID вони зараз ще не підтриму-
ють. Тобто, абоненти з Mobile ID не можуть застосовувати цей засіб для 
тих самих цифрових послуг, що й власники електронного цифрового 
підпису.

Ключовий аспект впровадження Mobile ID – безпека особистих да-
них. Незважаючи на те, що частина експертів обережно оцінюють но-
вацію, міжнародний досвід свідчить на користь сервісу. Він успішно 
функціонує в більшості країн Європейського Союзу, а також в Молдові, 
Азербайджані та Казахстані.



Технології «мобільного уряду» мають широку сферу застосування. 
Так, наприклад, за допомогою мобільного телефону у Норвегії можна 
сплачувати податки, в Бахрейні, ОАЄ, Філіппінах – здійснювати платежі 
за надання послуг, в Естонії, Китаї, Марокко та Кенії – спостерігати за 
ходом виборів та голосувати. У США, Туреччині та Франції мобільні тех-
нології використовуються для координації діяльності екстрених служб. 
В Малайзії, Уганді, Індії, Китаї створено мобільний сервіс для фермерів 
для інформування про події на ринку та попередження про несприятливі 
погодні умови [1].

У низці країн світу технології «мобільного уряду» успішно застосо-
вуються у сфері цивільного захисту і охорони правопорядку. Наприклад, 
в Японії мобільні сервіси використовують для попередження громадян 
про надзвичайні ситуації природного характеру та надання інструкцій, як 
діяти у такому випадку. У Великій Британії при загрозі повені населення 
повідомляють не лише через ЗМІ та розсилку електронною поштою, але 
й через СМС [2].

Мешканці Лондона отримують СМС повідомлення від поліції у разі 
виникнення загрози терористичних актів. У Німеччині поліція розсилає 
СМС повідомлення водіям такси та громадського транспорту із даними 
осіб, які знаходяться в розшуку. В Манілі поліція повідомляє громадян 
через СМС про зростання рівня злочинності в тому чи іншому районі 
міста. Мешканці міста також мають можливість за допомогою СМС по-
відомити поліцію про підозрілих осіб [2].

Значний потенціал має використання мобільних сервісів у галузі охо-
рони здоров’я, освіти, при реалізації різного роду соціальних ініціатив. В 
Швеції медичний персонал лікарень отримує інформацію про пацієнта че-
рез мобільні телефони. Уряди низки країн світу запровадили та успішно 
реалізують ініціативи з надання мобільних сервісів громадянам у галузі 
охорони здоров’я матері і дитини. Так, наприклад, в Гані вагітні жінки от-
римують необхідну інформацію за допомогою СМС повідомлень [3].

Мобільний зв’язок використовується для надання послуг людям із 
обмеженими можливостями. Наприклад, влада Сінгапуру запровадила 
СМС сервіс для людей з вадами слуху та  мовлення, щоб вони могли 
скористатись послугами екстрених та аварійних служб. Подібний сервіс 
для людей з вадами слуху також запроваджений у Великій Британії та 
Нідерландах [4].     

Технології «мобільного уряду» широко застосовуються й для нала-
годження зворотного зв’язку із громадянами. Так, місцева влада Амма-
ну з метою покращення комунікації із мешканцями міста та підвищення 



якості та ефективності надання їм послуг, запровадила портал СМС по-
слуг, який згодом став найчастіше використовуваним засобом комунікації 
між громадянами та владою [2]. Комунікація через портал відбувається в 
обох напрямках: органи влади інформують громадян за допомогою СМС 
повідомлень (наприклад, розсилають повідомлення в рамках інформа-
ційно-просвітницьких кампаній, або нагадують про щось); громадяни 
надсилають СМС повідомлення-запити в органи влади, на які, в свою 
чергу, отримують відповідь від відомств, до сфери компетенції яких на-
лежить предмет запиту. Зазначимо, що технології мобільного зв’язку та-
кож можуть буди використані для здійснення електронної ідентифікації 
при наданні електронних послуг. 

Технологія мобільної ідентифікації користувача Mobile ID дозволяє 
абоненту використовувати свій мобільний телефон як засіб електронної 
ідентифікації, отримувати доступ до захищених електронних документів 
і ставити на них свій електронний підпис. Така технологія впроваджена і 
успішно працює у 20 країнах світу, більшість з яких становлять країни ЄС. 
У багатьох з них мобільна ідентифікація використовується як додатковий 
спосіб електронної ідентифікації при наданні електронних послуг [5]. 

Технологія мобільної ідентифікації робить процедуру електронної 
ідентифікації гнучкою, простішою та зручнішою для користувача, нада-
ючи значні можливості для розвитку та покращення якості надання дер-
жавних електронних послуг, а також стимулюючи попит на користування 
електронними сервісами з боку населення та бізнесу. 

Проте, на сьогоднішній день потенціал «мобільного уряду» в Укра-
їні використовується не достатньо. Моніторинг більшості офіційних 
веб-сайтів органів виконавчої влади показав відсутність мобільної версії 
їх веб-сайтів. Мобільні додатки наявні лише на веб-сайтах Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства екології та природних ресурсів 
України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Київ-
ської міської державної адміністрації [4]. 

Враховуючи європейський та світовий досвід, ми маємо пройти до-
сить тривалий шлях запровадження всіх елементів державних електро-
нних сервісів. Але альтернативного шляху у держави, яка не хоче відста-
ти у розвитку назавжди – немає.
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