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руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини, 
що визначать граничні рамки санкцій, обов’язкові для імплементації 
країн-учасників. Це надасть можливість посилити рівень відповідальності 
країн-учасниць у процесі збереження і захисту всесвітньої культурної 
спадщини загалом. 
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«ДЕРЖАВА В СМАРТФОНІ»: ЯК ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА? 

Темпи розвитку науки і сучасних технологій часом приголомшують. 
Те, що десять років тому можна було побачити тільки у фантастичних 
фільмах, зараз вже стає невід'ємною частиною нашого життя. 
Інноваційність стала визначальною характеристикою сучасних науково-
технічних, виробничих, соціально-економічних та усіх суспільних 
процесів. Перехід до інноваційного типу розвитку відкриває не тільки 
великі перспективи, а й створює значні ризики для стабільності і 
збалансованості самого розвитку. Важливо в таких умовах забезпечити 
надійність роботи всіх суспільних механізмів інноваційного розвитку, 
безпечність функціонування всієї соціально-економічної системи. Тому 
варто значну увагу приділяти налагодженню взаємодії інноваторів, 
іститутів, держави і ринку у забезпеченні інноваційного розвитку. 
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В Україні, з приходом нової влади,  почались активні зміни. «Держава 
в смартфоні» – така мета нинішньої влади, і ми спостерігаємо значні 
зрушення на цьому шляху. Так 18 вересня уряд затвердив Положення 
«Про Міністерство цифрової трансформації України». Як повідомив віце-
прем’єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, за півтора-
два роки Україну повністю покриють широкосмуговим Інтернетом. І уся 
комунікація громадян із державними структурами має перейти в 
інтернетпростір. Таким чином влада планує прибрати чиновників і 
подолати корупцію, а усі державні послуги будуть зосередженні на 
одному веб-порталі. Згодом планується перевести всі документи в 
електронний формат, тим самим громадяни матимуть змогу контролювати 
процеси, які будуть відбуватись з їхніми даними [1]. 

Президент України безперечно підтримує інноваційні погляди і 
впевнений, що «Держава в смартфоні» служитиме для народу та 
полегшить процедуру отримання державних послуг. 

На сьогоднішній день закладено початок діяльності нового Уряду,  
E-government або електронний/цифровий уряд, який представив 
Володимир Зеленський – це можливість для будь-якого громадянина 
країни, використовуючи девайси для електронної/цифрової комунікації, як 
то: смартфони, планшети, комп’ютери тощо, через мережі 
телекомунікацій та інтернет мати доступ до онлайн-послуг і контенту 
держави. Відповідно, ми бачимо три основних компоненти: наявність 
розвиненої телеком-інфраструктури, що дозволяє забезпечити 
широкосмуговим якісним інтернетом кожного громадянина країни; 
доступність онлайн-послуг і контенту державних органів в електронному 
вигляді; наявність цифрової та комп’ютерної грамотності у населення [2]. 

Початок створення провідного сучасного інформаційного суспільства 
уже покладено, 23 жовтня Кабінет міністрів України затвердив пілотний 
проєкт, в межах якого водії зможуть показувати свої права зі смартфону. 
Відповідне рішення ухвалили під час засідання. Уряд схвалив низку 
постанов, які дозволять водіям не носити зі собою водійські права. Їх 
можна буде показати зі спеціального додатка, який обіцяють випустити 
найближчим часом. Кабмін поставив мету – до 2024 року усі послуги 
перевести в он-лайн. 

Разом з тим в Уряді запустили низку електронних послуг для водіїв, 
зокрема замовлення номера автомобіля. Тобто запущено процес 
запровадження цифровізації документів, які будуть завжди під рукою — у 
смартфоні. Після авторизації в електронному кабінеті громадянина через 
мобільний додаток «Дія», кожен українець зможе швидко та зручно їх 
пред’явити у разі потреби [3]. 

Окрім того, за словами віце-прем’єра, досить скоро будуть електронні 
студентські, електронні посвідчення пенсіонера. Після цього заплановано 
впровадження електронної прописки, зміни місця реєстрації, отримання 



 120 

пенсії тощо. Цей перший крок назвати експериментальним, але хочеться 
вірити, що він приживеться в нашому суспільстві та в подальшому коло 
функцій, які можна буде виконувати он-лайн, розшириться. 

Ще більше інноваційних ідей пропонують втілити, але все це питання 
часу. Не зважаючи на позитивні та прогресивні наслідки даної концепції, 
які обіцяє уряд, є громадяни, які знаходять в цьому й проблемну сторону. 
Так, деякі громадські активісти акцентують увагу на тому, що держава 
матиме значний обсяг інформації про кожного громадянина, який 
користується усіма сервісами онлайн на своєму смартфоні, тобто 
захисники побоюються неправильного використання інструментів 
цифровізації, що слугуватиме порушенням прав людини. 

Розвиваючи нові технології, водночас виникає необхідність в 
створенні захисту від зловмисників. Без безпечного функціонування та 
користування серверами сучасна концепція держави стане небажаною, 
тому одним з пріоритетів держави є кіберзахист. 

Отже, переживаючи складні часи, український народ кожного разу 
очікує змін в державі, змін, які б покращили їх життя. На даний момент, з 
приходом нової влади, поступово впроваджуються нововведення і надій 
на їх успіх багато. Запропоновані інноваційні ідеї мають велику 
перспективу і безперечно полегшать життя людей, але варто звернути 
увагу на використання усіх цих технологій людьми, оскільки, зважаючи 
на вікову категорію населення, зручним і простішим таке функціонування 
державних структур буде більше для молодого покоління, або ж для 
людей, які зосередженні в великих розвинутих містах і оточенні 
технологіями. Звичайно, одразу досягти бажаного результату неможливо, 
але початок закладено і головне далі рухатись в правильному напрямі не, 
втрачаючи запалу. 
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