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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із важливих чинників впровадження успіш%

ного державного управління за допомогою новітніх

інформаційно%комунікаційних технологій є розвиток та

запровадження ID%картки громадянина, яка в рази змен%

шує використання великої кількості різноманітних до%

кументів та довідок, необхідних громадянам при звер%

ненні до державних та інших установ, адже вся необхі%

дна інформація буде міститися на одній картці в елект%

ронному вигляді. Є безліч можливостей, які можуть бути

впровадженні завдяки технічним можливостям картки

та вбудованого мікрочипу, що дозволить максимально
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покращити комунікацію між громадянином та управ%

лінцем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проекти щодо реалізації та розвитку ID%карток в

Україні та світі висвітлюються в публікаціях експертів

В. Тимощука, О. Данченка, П. Кравчука та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розглядаються результати аналізу поточно%

го рівня розвитку та впровадження ID%карток у світі та в
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Україні, ключові можливості та перспективи на май%

бутнє.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Протягом тривалого часу все більше обертів наби%

рає розвиток та впровадження новітніх інформаційно

комунікаційних технологій в системі державного управ%

ління. Саме завдяки новим технологічним рішенням з'я%

вилися нові можливості для покращення надання су%

спільно%необхідних адміністративних сервісів та покра%

щення комунікації між владою та громадянами. Одним

з таких важливих кроків є запровадження ID%карток гро%

мадян, які вже встигли себе зарекомендувати в багать%

ох успішних європейських країнах.

Електронний паспорт громадянина (ID%картка гро%

мадянина — це пластикова картка з фото громадянина

країни із вбудованим електронним мікрочипом, куди

внесено всі дані про власника, а також може бути нане%

сено відбитки пальців і електронно%цифровий підпис.

Від зазначення певних інформаційних даних, як наприк%

лад електронно%цифровий підпис, можливо від%

мовитися, тоді відповідний запис буде здійснено в ID

картці громадянина. Відомостей про національність,

приналежність до будь%якої релігії і місце проживання

посвідчення не містить. Однією з відмінностей від зви%

чайного паспорта є відсутність інформації сімейний стан,

яка буде міститися безпосередньо на чипі.

На вигляд карта має формат ID — 1 і розміри 54 х

86 мм, що відповідає стандарту RFID (спосіб автоматич%

ної ідентифікації об'єктів, в якому за допомогою радіо%

сигналів зчитуються або записуються дані, що зберіга%

ються в так званих транспондерах, або RFID%мітках), а

дані на ній зберігаються в зашифрованому вигляді.

Такий паспорт можна використовувати для іденти%

фікації особи, авторизації при використанні держпо%

слуг, а також для цифрового підпису. У міру розвитку

державних сервісних послуг електронні карти будуть

отримувати до них доступ [1].

Ідентифікаційні карти вводяться в багатьох країнах

світу. У деяких країнах видача офіційних посвідчень осо%

би є обов'язковою, а в інших це може бути винятково за

власним бажанням. Також різним може бути віковий

ценз, після досягнення якого видається ID%карта з відпо%

відними функціональними можливостями.

Розглянемодосвід кількох успішних практик країн,

які вже протягом тривалого часу успішно використову%

ють ідентифікаційні карти. Однією з перших країн світу

,яка здійснила запровадження ID%карток, є Сінгапур.

Саме в цій країні на початку 2000%х років державна вла%

да здійснила запровадження електронних паспортів для

своїх жителів, об'єднавши на одній карті і посвідчення

особи, і універсальний ключ для держпослуг.

Також досить цікавим прикладом є країни Євро%

пейського союзу. В країнах цього об'єднання громадя%

нам і резидентам видаються національні ID%карти. Чип

карти містить таку інформацію про свого власника:

— повне ім'я,

— стать,

— національний ідентифікаційний номер,

— криптографічні ключі,

— сертифікати та інші технічно закладені можли%

вості.

На зворотньому боці ID%карти міститься трьохряд%

кова машинозчитувальна зона, на якій зазначено інфор%

мацію, що включає в себе дані про номер ідентифіка%

ційної карти і контрольну цифру (перший рядок), дату

закінчення терміну дії цього документа з контрольним

числом і трибуквеним міжнародним кодом країни гро%

мадянської належності (другий рядок), прізвище та ім'я

власника картки (третій рядок). Власник картки має пра%

во використовувати ID%карту в якості посвідчення осо%

би в поїздках по території Євросоюзу і для перетину

його зовнішніх кордонів як на в'їзд, так і на виїзд з країн

Євросоюзу, Європейського економічного простору, в

тому числі Ісландії, Норвегії та Швейцарії.

Як вже раніше було зазначено, кожна з країн, яка

використовує ID%картки, може закладати різні функці%

ональні можливості, які зможуть використовувати гро%

мадяни, користуючись запропонованими владою адмі%

ністративними послугами. Наприклад, ID%карта в Німеч%

чині (Geldkarte) — надає можливість отримати доступ

до державних послуг, а також містить електронний

підпис громадянина. Австрійська картка (Burgerkarte)

— дозволяє підписувати документи електронним підпи%

сом, ідентифікує особу громадянина для отримання

державних послуг, забезпечує доступ до баз даних пен%

сійного і лікарняного страхування.

Окрему увагу хочеться звернути на розробку та

практику застосування ID%карток в Естонії. Ця країна

стала однією з перших, де посвідчення особи з елект%

ронним носієм отримало дуже широкі можливості. На

створення системи електронних державних послуг

пішло близько 15 років і 50—60 млн євро, включаючи

інвестиції, розробку, впровадження, заробітні плати, (за

оцінками Тааві Котка — заступника Міністра з питань

інформаційних технологій Естонії). Проте готовий про%

дукт працює, економить країні на послуги, пов'язані з

ID%картою, 2% ВВП і дозволяє надавати послуги в зруч%

ному для жителів країни форматі. Країна вклала гроші

у власних розробників, забезпечивши додаткові робочі

місця, і придбала величезний досвід, який можна капі%

талізувати. Дані про резидентів Естонії зберігаються у

безлічі установ в електронному вигляді. У кожного свої,

причому вони не дублюються в інших відомствах. У ре%

альному житті дані одних установ часто потрібні іншим.

Наприклад, щоб оформити один документ, потрібно

отримати інформацію від декількох інших відомств [2].

В Естонії відомства самостійно можуть обмінюватися

даними один з одним за допомогою X%Road — платфор%

ми для обміну даними. X%Road дозволяє передавати

інформацію від відомства до відомства по захищених

каналах (без ризику, що вона буде викрадена або зміне%

на зловмисниками) за запитом авторизованих для цьо%

го користувачів.

Оскільки ID%карти в Естонії приєднані до платфор%

ми обміну даними, завдяки такому засвідченню особи%

стості вони можуть повноцінно замінювати собою од%

разу кілька документів. Для прикладу, якщо поліція зу%

пиняє автомобіль і перевіряє права, їй достатньо однієї

ID%карти, щоб упевнитися, що все в порядку (або не в

порядку) з правами, страховкою і техоглядом. Кожний

громадянин з ID%картою може використовувати її, щоб

отримати доступ до своєї персональної інформації, яка

зберігається в різних базах даних, наприклад, медичні
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дані або інформацію про податки. Водночас всі дані

захищені та їх можуть переглянути лише ті посадові осо%

би, які мають на це право згідно із законом. Голосуван%

ня через Інтернет, підписання документів в Інтернеті і

доступ до широкого спектру суспільних послуг стали

звичайною справою для більшості естонців.

Проаналізувавши успішний досвід впровадження ID%

карток в різних країнах, обов'язково звертаємо увагу

на досягнення розробок та впровадження цієї системи

в Україні.

У межах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, Уряд

України наприкінці минулого року затвердив законо%

проект (№3224) щодо запровадження на території

нашої держави внутрішніх паспортів нового зразка, а

саме — ID%карток. Для реалізації даної ініціативи було

виділено близько 50 млн гривень. Як передбачається у

відомстві державної міграційної служби України, з ча%

сом ID%картки поступово замінять звичайний паперовий

документ радянського стилю. Такий документ містить:

— фотографію,

— ім'я,

— особистий номер,

— зразок підпису,

— біометричну інформацію.

Усе це записано в електронному чипі або на маг%

нітній смузі.

У відповідності до закону, який ухвалено Верхов%

ною Радою України 14 липня 2016 року, забезпечено

всі умови для видачі з 1 жовтня 2016 року нового пас%

порта громадянина у вигляді ID%картки всім громадянам,

які досягли 14 років [3].

Впровадження нових паспортів — це досить трива%

лий процес, який в Україні за прикладом європейських

держав буде відбуватися природнім шляхом. У відпові%

дності до програми впровадження паспортів громадя%

нина нового зразка не планується обов'язкова заміна

документів, так само як встановлення граничних тер%

мінів дії раніше виданих документів. Орієнтовний час,

протягом якого міграційна служба зможе видати нові

документи більшості громадян — 4 роки. При звернен%

нях громадян щодо втрати, псування або необхідності

вклеювання фотографій за досягненням певного віко%

вого цензу передбаченого законодавством України (25

або 45 років) буде видано документ нового зразка у

вигляді ID%картки. Також документ нового зразка мож%

на буде отримати за власним бажанням громадянина [4].

Новий електронний паспорт додатково міститиме

відомості про цивільний стан громадян, про реєстрацію

за місцем проживання на електронному носії, а не на

самій пластиковій картці (так звана змінна інформація).

Внесення нових даних до змінної інформації відбувати%

меться тільки за письмового клопотання громадянина,

але це не стосується інформації про місце реєстрації

особи.

Так званий "строк придатності" ідентифікаційного

документу буде тривати упродовж десяти років, далі

його потрібно буде замінювати. У багатьох країнах елек%

тронні паспорти видаються терміном на 5 років.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищевикладене, приходимо до вис%

новку, що з появою новітніх інформаційно%комуніка%

ційних технологій в державному управлінні виникає нова

можливість покращити комунікацію між громадянином

та державними структурами. Одним з таких механізмів

є прийняття рішення про запровадження ID%картки гро%

мадянина України, яка в рази зменшує використання

великої кількості різноманітних документів та довідок,

необхідних громадянинові при зверненні до державних

та інших установ, адже вся необхідна інформація буде

міститися на одній картці в електронному вигляді. Но%

вий документ, який видаватиметься громадянам Украї%

ни є значно захищенішим від підроблення та призначе%

ний для підтвердження особи та громадянства на тери%

торії України. Завдяки вбудованому електронному без%

контактному чипу, запровадження ID%картки відкриває

нові можливості для створення електронних сервісів та

спрощення надання адміністративних послуг.
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